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Endnu et begivenhedsrigt skoleår ligger snart bag os. 
Der var ikke gået mange skoledage i det nye skoleår, før 
eleverne og lærerne fik den første overraskelse. Landets 
nyvalgte statsminister, Lars Løkke Rasmussen, ønskede 
at gæste Viborg Gymnasium & HF på en af sine absolut 
første ture rundt i landet i den nye embedsperiode.

Han besøgte i øvrigt skolen knapt et halvt år efter, at 
den netop afgåede statsminister, Helle Thorning-Schmidt, 
gæstede skolen. Vi mindes hendes besøg, fordi hun 
netop den dag var iført en meget markant lys grøn jakke. 
En jakke som efterfølgende for os blev kædet uløseligt 
sammen med hendes og socialdemokratiets valgkam-
pagne i juni 2015. Lars Løkke Rasmussen besøgte os 
den 3. september 2016, og det var, imens den første 
dansker, Andreas Mogensen, var i rummet, og ganske 
få dage efter, at regeringen havde udmeldt milliard-
besparelser på uddannelsesområdet. 

Begge dele fik betydning for gymnasiet. Andreas 
Mogensen besøgte skolen i januar, hvor han fortalte 
om oplevelserne i rummet. Og regeringens udmeldte 
besparelser satte i den grad gang i eleverne. 

Flere koordinerede elevaktiviteter opstod, herunder en 
landsdækkende undervisningsnedlæggelse kombineret 
med protestdemonstrationer i de største byer. Det hjalp 
desværre ikke; Besparelserne stod ved magt. 

Elevernes frygt går på, at besparelserne vil føre til en 
kvalitetsforringelse på uddannelserne generelt, såvel 
på ungdomsuddannelserne som på de videregående 
uddannelser, som vores studenter skal videre til. 

Det er fantastisk at opleve elevernes enorme kreativitet 
og engagement til dagligt, men også når en politisk 
sag har stor betydning for dem. I øjeblikket afventer vi 
spændt, hvad en ny gymnasiereform vil byde på, men 
også på om en af vores elever kan gøre kunststykket fra 
sidste år efter, hvor en elev blev en såkaldt superstu-
dent med ikke mindre end tredive 12-taller på beviset. 
Altså et bevis med udelukkende 12-taller.

Jeg håber meget, at du på de næste sider i årsskriftet 
kan få et tydeligt indtryk af, hvordan et stærkt fagligt 
miljø går hånd i hånd med et spændende og udviklen-
de elevmiljø på VGHF. Trods besparelser og en varslet 
gymnasiereform er det vores erklærede mål fortsat at 
modtage ambitiøse elever med lyst til læring og sikre 
dem en fremragende og yderst brugbar studentereksa-
men. Vi glæder os meget til at fejre dette års studenter, 
ikke mindst Danmarks første landbrugs eux-studenter 
nogensinde, som er et resultat af et flot samarbejde 
mellem Asmildkloster Landbrugsskole og Viborg Gym-
nasium & HF. God sommer!

Mads Bendix Fjendsbo, Rektor
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For anden gang på et halvt år fik Viborg Gymna-
sium & HF i starten af skoleåret besøg af landets 
statsminister. Denne gang hed statsministeren 
dog ikke Helle Thorning-Schmidt, men Lars 
Løkke Rasmussen, der efter valget i juni 2015 
overtog statsministerposten som leder af en smal 
Venstre-regering. 

Hvis Lars Løkke havde forventet at møde en flok ukri-
tiske gymnasieelever på Viborg Gymnasium & HF, må 
han være blevet skuffet. Den ny Venstre-regering havde 
nemlig i dagene op til statsministerbøget på gymnasiet 
offentliggjort planer om store besparelser på bl.a. ung-
domsuddannelserne. Netop disse besparelsesplaner 
fyldte meget i statsministerens debat med eleverne på 
skolen. Og der blev gået til stålet både fra elevernes og 
statsministerens side.

Ingen var i tvivl om, at både skolens elever og statsmi-
nisteren havde og har stærke meninger om vigtigheden 
af uddannelsessystemet i Danmark. Uenigheden i 
debatten gik derimod på det fornuftige i at gennemføre 
besparelser på ungdomsuddannelserne.

Debatten mellem eleverne på VGHF og Lars Løkke Ras-
mussen handlede dog ikke kun om besparelser på ud-
dannelserne. Eleverne viste deres interesse i Danmarks 
og verdens fremtid ved at stille spørgsmål til statsmini-
sterens holdninger og forslag på miljø- og klimaområdet 
samt fremtiden for et kriseramt dansk landbrug. 

Lysten til at debattere aktuelle og vigtige emner med en 
veloplagt og skarp statsminister var med andre ord stor 
blandt eleverne på VGHF. Mange måtte desværre gå hjem 
uden at få stillet statsministeren netop dét spørgsmål, 
som de fandt allervigtigst, men når man har besøg af 
landets statsminister, skal tidsplanerne overholdes. 

På vej ud af døren blev der dog tid til et par selfies med 
statsministeren, samt mulighed for at beundre Lars Løkkes 
specialbyggede ministerbil, en Audi A8 SSF. 

STATSMINISTEREN PÅ BESØG
IGEN

UNDERVISNINGSNEDLÆGGELSE
PÅ VGHF

Af: Anders Midtgaard Af: Louise Albeck Larsen, tidligere elevrådsformand

I efteråret 2015 var der stor debat på undervis-
ningsområdet, da regeringen varslede million- 
nedskæringer på gymnasierne og universiteterne.

De danske gymnasielevers sammenslutning, DGS, 
meddelte, at disse nedskæringer ville få store konse-
kvenser for kvaliteten af undervisningen på de danske 
gymnasier. Derfor kaldte DGS til demonstration i Aarhus 
og København og opfordrede gymnasierne til at bakke 
op om kampen imod millionnedskæringerne. Dette førte 
til, at Elevrådet på Viborg Gymnasium & HF lige efter 
efterårsferien besluttede at arrangere undervisnings-
nedlæggelse den 29. november 2015. 

Da selve dagen oprandt, var der stor aktivitet på hele 
skolen. Eleverne var mødt tidligt for at spærre for lærerne 
foran lærerværelset og fortælle dem, at der ikke var 
undervisning i dag, da eleverne afholdte undervisnings-
nedlæggelse for at vise vores utilfredshed med de vars-
lede nedskæringer. I løbet af dagen havde vi i elevrådet 
arrangeret lektiecafé, bannermaling, brætspilscafé, 
volleyturnering og mange andre aktiviteter, som skolens 
elever deltog i. 

Skolens fællesareal Sumpen var omdrejningspunkt for 
aktiviteterne på dagen, og skolen summede af liv og 

engagement, imens der hele dagen fortsat sad elever 
foran lærerværelset og mindede lærerne om, at under-
visningen var nedlagt. 

Sidst på dagen tog vi vores nymalede bannere i brug 
og gik i samlet flok fra gymnasiet ned til Borgvold, hvor 
vi mødtes med Viborg Katedralskole, og herefter fortsatte 
200 elever fra Viborg Gymnasium & HF sammen med 
elever fra Viborg Katedralskole til Aarhus for at demon-
strere med 10.000 andre gymnasieelever. 

Jeg vil gerne på vegne af elevrådet sige tak for den 
store opbakning, vi oplevede fra både elever, lærere og 
ledelse på denne helt særlige dag. 
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En Indienstur på 14 dage i 2.g. var noget af det, 
vi som nye elever på studieretningen Global 
Culture så allermest frem til, da vi startede på 
gymnasiet i 2014. 

Endelig blev vi 2.g’ere, og forberedelserne til turen 
kunne begynde. Med fokuseret undervisning på Indien i 
stort set alle fag skabte vi os et billede af det kontrastfyldte 
land, Indien er. Undervisningen var ikke den eneste 
form for forberedelse, vi havde, da vi stablede et arran-
gement på benene, som vi navngav Run for the Slum. 
Formålet var at samle penge ind til landsbyen Nimboli i 
Indien, som vi ville besøge på rejsen.

I Nimboli var der en slags velgørenhedsorganisation, 
hvor to amerikanere, Jeanetta og Dewa Haley, forsøgte 
at forbedre levevilkårene for beboerne i landsbyen. 
Dette fik vi også mulighed for med to dages frivilligt 
arbejde sammen med indbyggerne i landsbyen. 

Run for the Slum var et projekt, der fandt sted den 1. 
december 2015, hvor hele klassen stod sammen om at 
hjælpe folk i nød. Både skolens lærere og elever kunne 
melde sig som løbere. Hver runde en person løb rundt 
om skolen, var sponsoreret af venner eller familie og 
gav dermed et bidrag til Nimboli. 

Vi fik en forståelse af begrebet ’velgørenhed’, og da vi 
ankom til Indien, så vi, hvor stort behovet er i landet for 

netop dette. På rejsen havde vi et stramt program, men 
det var nødvendigt for at nå at få menneskerne, kontra-
sterne og mangfoldigheden i Indien ind under huden. 
I løbet af de 14 dage, vi tilbragte i landet, så vi sider af 
Indien, man aldrig ville have set som turist. 

Vores program var proppet med skolebesøg både i 
millionbyerne Mumbai og Indore, hvor vi blandt andet 
fik nye bekendtskaber og madoplevelser og ikke mindst 
oplevede kulturudveksling på højt plan. Skolebesøg var 
dog ikke det eneste, der fyldte i programmet. Smukke 
oplevelser som Taj Mahal og byen Udaipur satte også 
sit præg på den vidunderlige rejse, som studieturen til 
Indien var. 

Vi tog af sted med et åbent sind og mange tanker og 
kom hjem med tasken fyldt af fantastiske minder og en 
følelse af, at vores vildeste forventninger var indfriede.

Køen af håbefulde astronautfans i alle aldre 
ville ikke rigtig aftage. Tålmodigt, poserende og 
autograferende tog den danske ESA-astronaut 
Andreas Mogensen d. 19. januar i mod publikum 
på Viborg Gymnasium & HF i forbindelse med 
sit besøg i Viborg arrangeret af LOF Midtjylland.

Superstjernen Andreas Mogensen fik dog kontrol over 
situationen og kunne begynde sit foredrag om sin vej til 
at blive den første dansker i rummet. Astronauten lagde 
ud med at forklare sin tidlige interesse for naturviden-
skab i skolen, og herfra fulgte en beskrivelse af de 
forskellige trin, han måtte tage mod ESA-udvælgelsen, 
og derpå årene med træningen mod det der skulle 
ende med rejsen til Den Internationale Rumstation 4. 
september 2015.

Inden han nåede til rumstationen, måtte han dog tilbage-
lægge 51 timers rumrejse i det russiske rumfartøj Sojuz 
TMA-18M, hvor der ikke meget mere plads end på fører-
sædet i en personbil. Lettere fortumlet ved ankomsten 
havde han problemer med at finde rundt på rumstati-
onen, indtil det gik for ham, at han stod med hovedet 
nedad i forhold til den model af rumstationen, han 
havde trænet i på jorden. Loftet skulle vise sig at være 
et sted, han skulle tilbringe mere tid, da hans laboratorium 
var fyldt op med udstyr, så han måtte sove på loftet 
spændt fast i sin sovepose. 

Det blev dog ikke til meget søvn, da han havde et 
stramt program på rumstationen og skulle udføre en 
række forsøg – også på egen krop! Netop de forskellige 
eksperimenter fik publikum indblik i via hans videooptagelser 
og billeder fra opholdet på rumstationen. 

Foredraget favnede bredt med naturvidenskabelige 
facts, videoer, billeder og naturligvis de mere specielle og 
sjove oplevelser. Blandt andet havde Andreas Mogensen 
i samarbejde med to danske kokke forberedt en særlig 
afskedsmiddag til de øvrige astronauter, hvor han havde 
sørget for, at små hilsner fra astronauternes familier var 
indbagt i desserten. Herpå var det tid til at begynde 
nedstigningen igen, og foredraget blev rundet af med 
spørgsmål fra især de yngre publikummer i hallen.

INDIENSTUR OG
RUN FOR THE SLUM

GROUND CONTROL
TO MAJOR MOGENSEN

Af: Ditte Nygaard og Frida Juul Wennerberg Af: Ole Mortensen

 Vi tog afsted med et åbent 
sind og mange tanker og 
kom hjem med tasken fyldt af 
fantastiske minder.
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Fredag d. 5. februar rejste hele skolen tilbage 
til antikken til årets skolefest 2016 for lærere 
og elever. 

Skolen blev forvandlet til en græsk polis med spisesal, 
træningsanlæg - i bordfodbold - dansearena og forskel-
lige beværtninger. Alt var blevet udsmykket af elever fra 
billedkunst og oldtidskundskab med søjler, skulpturer, 
vaser, templer og plakater. Old-klasserne havde lavet 
temabarer, så de festglade gæster kunne nyde spæn-
dende, uhyggelige og farverige, antikinspirerede drinks 
i underverdenen, Hades’ bar, i sportsbaren Delta Psi og 
i Afrodites datingbar, hvor man som single kunne finde 
den eneste ene. Alle 3g’erne var involverede i forbere-
delserne til festen, både fagligt og praktisk.

Elever og lærere mødte festligt udklædte som guder, 
gudinder, helte, uhyrer og fabeldyr og var med til at 
bringe hele skolen i den rette stemning, både før og 
efter spisningen, hvor hver klasse udsmykkede deres 

eget klassebord i sumpen og medbragte traditionelle 
græske retter. Rigtig mange elever havde arbejdet 
kreativt med udklædningen, blandt andet havde en elev 
lavet sit eget gladiatorkostume af bruge læderbælter. 
Meget imponerende! Til festen var der selvfølgelig 
kåringer af bedst udklædte samt flotteste og mest gen-
nemførte borddækning.

Efter indtagelsen af de lækre retter var der fælles 
zorba-dans i dansearenaen. Dansen fortsatte senere til 
ud på natten, og alle gik opløftede hjem efter en dejlig 
aften i det varme og solrige antikken – måske med et 
fravær af logos, et tab af etos, men med masser af patos!

FÆLLES SKOLEFEST
I ANTIKKENS VERDEN
Af: Helga Lassen

Hvert år afholdes der nationale konkurrencer i de 
naturvidenskabelige fag, herunder biologi. 

Til ’olympiaderne’, som de kaldes, konkurrerer gymnasie-
elever fra hele landet om, hvem der er bedst i deres fag. 
Skoleåret 2015-16 var det år, hvor Ida Rye Johansen fra 
2.z og jeg var så heldige at blive finalister i den nationale 
biologiolympiade.

Den nationale biologiolympiade består af tre runder: 
Skolerunden, semifinalen og finalen. Skolerunden er en 
teoretisk test. De 30 bedste elever bliver sendt videre 
til semifinalen, som i år blev afholdt på Københavns 
Universitet i januar. Semifinalen har ud over en teoretisk 
test også et praktisk forsøg. De 15 bedste semifinalister 
får en 1300-siders tung bog og bliver derefter sendt 
videre til finalen. For alle finaledeltagere var der forinden 
finalen træning på Videnscenteret i Sorø. Her blev der 
undervist i zoologi og botanik, som ikke er i gymnasie-
pensum længere. Finalen, som denne gang indeholdt 
hele to praktiske forsøg, blev afholdt på Syddansk 
Universitet i Odense, og her indtog jeg førstepladsen 
sammen med tre andre deltagere fra andre skoler. 

Sammen skal vi repræsentere Danmark ved den inter-
nationale biologiolympiade i Hanoi, Vietnam d. 17.-24. 
juli 2016.

Biologiolympiaden har givet både spændende og lære-
rige oplevelser gennem vores deltagelse, og hverken 
Ida eller jeg havde regnet med, at vi ville komme til 
semifinalen og da slet ikke til finalen eller vinde, da vi 
begge scorede ca. halvdelen af de mulige opnåelige 
point i skolerunden. 

Det var fedt at blive fagligt udfordret, teoretisk såvel 
som praktisk. Fagligt er vi blevet meget stærkere, ikke 
kun pga. træningen i Sorø, men også ved adskillige 
timer brugt på at læse og træne opgaver. Til prøverne 
var det virkelig en fed oplevelse at få stillet samme 
mængde apparatur til rådighed, som man normalt skal 
dele med resten af klassen. 

Ikke mindst har det været en oplevelse at møde de 
andre deltagere. Selvom man ikke skulle tro det, var det 
kun de færreste, der går med Fjällräven-bukser, samler 
fossiler og imiterer fuglelyde. Størstedelen var ganske 
almindelige gymnasieelever, der bare virkelig godt kan 
lide biologi.

Vi håber begge på, at vi får muligheden for at deltage 
igen næste år, men lige nu er næste stop den 27. inter-
nationale biologiolympiade i  Hanoi, Vietnam.

PÅ VINDERHOLDET VED
BIOLOGIOLYMPIADE 2016
NEXT STOP HANOI, VIETNAM
Af: Nicklas Haislund Guldberg
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Det hele begyndte i en AP-time, da nogle kvikke 
hoveder opdagede, at noget på et kort over 
Romerriget mindede om Italiens støvle, og de 
blev helt fjerne i blikket og tænkte nok på dejlig 
mad og hurtige biler og begyndte så at mumle 
om spændende rejser og tale højt om mode i 
Milano – om vi dog ikke per favore kunne lære 
noget italiensk nu, nu, nu??!

Nu kan man jo rent faktisk vælge italiensk som begyn-
dersprog på VGHF. Med italiensk studiekreds henvendte 
vi os imidlertid til de VGHF’ere, der ikke på forhånd har 
italiensk på skemaet. 

Sprog på skemaet
Døren til lokale 202 stod åben fire gange i foråret efter 
skoletid for alle interesserede. De over tyve deltagere 
kom ikke alene fra både HF og STX, men vel at mærke 
fra alle årgange og fra både kunstneriske, samfundsfag-

lige, naturvidenskabelige og supersproglige studieret-
ninger. Mamma mia! Hvem sagde, at ingen gider lære 
sprog nu om dage? 

Og hvad lærte de så?
De søde deltagere var sultne, ikke bare efter at lære 
sprog, men også mere kulinarisk set. Så fra det første 
”ciao” og ”¿come stai?” gik det bare derudaf: først at 
kunne præsentere sig selv med navn, alder, bopæl, 
studieretning plus det løse og interviewe de andre på 
holdet og videre til at bestille italiensk mad (og ja, der 
var skam rigtige panini og gelati på bordet!) inden vi 
kronede anstrengelserne med at omdanne lokale 202 til 
en rigtig ristorante italiano, hvor deltagerne reserverede 
bord og bestilte pizza med kolde drikke til (og ja, che 
bello! – der var skam rigtig pizza på bordet!). 

Undervejs byggede vi ordforrådet op og stivede det 
hele af med indføring i elementær grammatik. 
I næste skoleår udbygger vi studiekredsen, så der både 
kan bygges videre på det, der nu er begyndt og startes 
forfra med nye interesserede VGHF’ere! 

Vi skulle til Kroatien på studietur og besøge en kunstskole i 
byen Pula, der er en mindre by ude ved kysten. Vi var meget 
spændte på at komme derned og glædede os meget til at 
møde de elever, vi skulle arbejde sammen med. 

Forløbet på skolen var en workshop, hvor vi blev sat sam-
men i par og skulle lave en kunstbog sammen – en såkaldt 
leporellobog – med udgangspunkt i temaet: ”Et møde”. 

Det var lidt skræmmende og udfordrende i starten at skulle 
arbejde sammen med nogen, vi overhovedet ikke kendte. 
Det blev dog hurtigt rigtig hyggeligt og sjovt, og vi fik et 
godt indblik i deres kultur og måde at arbejde på. 

Udover besøget på kunstskolen besøgte vi en række 
kulturelle og historiske steder i Kroatien. I Pula så vi 
Sergiernes triumfbue og det store amfiteater midt i byen. 
Og i Zagreb, hvor vi var de sidste tre dage, så vi den 
imponerende gamle gotiske katedral, Museum of Broken 
Relationships og Museum of Contemporary Art. 

Det var en oplevelsesrig tur og spændende at møde andre 
unge med interesse for kunst.

ITALIENSK STUDIEKREDS
- CHE BELLO!

2.K PÅ BESØG PÅ KUNSTSKOLE
I KROATIEN

Af: Martin Kvist Petersen Af: Ditte Bang Skovgaard-Hansen

 Det var en oplevelsesrig 
tur og spændende at møde 
andre unge med interesse for 
kunst.
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Det var svært at glemme vores egen folkeskoletid 
præget af ungdomsuro forårsaget af uforudsige-
lige hormoner, da vi for første gang satte vores 
fødder i et klasselokale i overbygningen på 
Ørum skole i rollen som undervisere fra VGHFs 
rullende gymnasium. 

Det Rullende Gymnasium er et gratis tilbud til folkesko-
lerne, hvor elever fra VGHF underviser elever i folkesko-
lens ældste klasser, og det var med en anelse nervøsitet 
og en flok ustyrlige sommerfugle i maven, vi forsøgte at 
virke cool, da vi trådte ind i lokalet, stadig med en masse 
flakkende spørgsmål og forventninger i baghovedet. 

Kunne vi mon blive for engagerede til, at de ville lære 
af os? Hvor seriøse kunne vi mon blive, før vi ville blive 
fundet uinteressante, eller direkte nørdede? Vigtigst af 
alt; ville vi overhovedet kunne fange elevernes op-
mærksomhed, eller ville deres smartphones vinde den 
benhårde konkurrence om koncentrationen? Gudskelov 
blev vi taget enormt godt imod! 

Vi er i forbindelse med alle vores besøg generelt blevet 
mødt af en masse elever sprudlende af gå-på-mod, 
forundring og generel nysgerrighed på ”livet efter 
folkeskolen”. 

Godt gik det også, da vi sidste måned besøgte Skals 
skole, hvor vi og tre andre par underviste i tysk, fysik, 
psykologi og bioteknologi. Stemningen var i top, og 
selvom vores valg af fag ikke just var alles kop te, 
virkede det til, at alle havde fundet vores tilstedeværelse 
lærerig, for selvom det vi kommer med, selvfølgelig rum-
mer noget fagligt, handler vores besøg i høj grad om 
bare at være os selv og vise, hvilke elevtyper man finder 
på Viborg Gymnasium & HF, og svare på de spørgsmål 
man som folkeskoleelev måtte have til vores liv som 
gymnasieelever på VGHF.

Det er jo i sandhed et privilegium at få lov til at stå foran 
syvende-, ottende- og niendeklasserne rundt omkring 
på skolerne i Viborg Kommune og repræsentere VGHF, 
med så mange funklende øjne rettet mod sig, og derfor 
er det en opgave, vi går ydmyge til, men vi går også til 
den, når vi får chancen, for vi kan slet ikke lade være!

DET RULLENDE
GYMNASIUM
Af: Maria Kjølby Christensen og Nicoline Erslev

ÅRETS GANG
I BILLEDER
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Kære kommende elev på Viborg Gymnasium & HF

Første skoledag nærmer sig med hastige skridt, og 
inden det for alvor går løs, vil jeg gribe muligheden 
for at ønske dig hjertelig tillykke med optagelsen på 
vores dejlige skole og på vegne af hele Elevrådet 
byde dig hjerteligt velkommen!

Der er garanteret nogle sommerfugle, som flyver rundt i 
maven, og du har sikkert også gjort dig nogle forestillin-
ger om, hvad den kommende tid vil bringe såvel fagligt 
som socialt. Som det er nu, kan du jo kun drømme 
om, hvilke nye, spændende oplevelser, udfordringer, 
bekendtskaber og muligheder, der venter på dig efter 
sommerferien. Der er én ting, jeg vil garantere, og det 
er, at dine år på VGHF vil blive en mindeværdig tid med 
oplevelser, du og dine klassekammerater vil tænke 
tilbage på mange år frem.

For at få den bedste start på din tid på VGHF kan jeg 
især anbefale at melde dig til et af skolens mange 
udvalg, hvor man har rig mulighed for at møde ele-
ver fra andre klasser og årgange. Et af disse udvalg 
kunne være Elevrådet, hvor vi tager hånd om elevernes 
interesser og kigger på, hvordan vi bedst muligt kan 
forbedre hverdagen for eleverne på VGHF.

Vi mødes i Elevrådet en gang om måneden, hvor vi 
kommer med forslag til forbedringer og forandringer 
af skolen, både sociale, faglige og gennem de fysiske 
rammer. I Elevrådet har du mulighed for at få indsigt i 
skolens beslutningsprocesser og være med til at føre 
skolen i den retning, du mener, der er den rigtige. 
Hvis dette lyder som noget for dig, så stil op som 
elevrådsrepræsentant i din klasse og hjælp med gøre 
Viborg Gymnasium & HF til en endnu bedre uddannelses- 
institution, end den allerede er. 

Jeg håber, at Elevrådet har vakt din interesse, og at vi 
ses til årets første elevrådsmøde i skoleåret 16/17!

BREV TIL KOMMENDE ELEVER
FRA ELEVRÅDSFORMANDEN
Af: Michael Mejdahl Ørkilde, Elevrådsformand på Viborg Gymnasium & HF
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Da MediaCom (2.c) skulle på studietur i år, 
faldt valget på Cardiff. Den walisiske by er 
ikke så velkendt for danskere, men den er ikke 
desto mindre hjem for en stor mængde film- og 
tv-produktion – ikke mindst takket være BBC 
Wales’ placering i byen. 

I Danmark er BBC Wales nok mest kendt for at stå bag 
Doctor Who-serien, som startede i 1963 og stadig lever 
i bedste velgående. Danskere har kunnet følge de seneste 
ni sæsoner på DR3. Klassen besøgte The Doctor 
Who-experience, som er dels interaktiv oplevelse og 
dels museum, hvor man kunne se kostumer, dragter, 
rekvisitter og baggrundshistorier om forskellige dele af 
produktionen. 

Tæt på var GloWorks, som er en bygning med adskillige 
filmselskaber, hvor vi besøgte firmaet Gorilla. Firmaet 
specialiserer sig i post-production, hvilket vil sige, at 
de blandt andet står for at lave lyd, animation, grafiske 
effekter og redigering. Her fik klassen mulighed for at se 
de mange faciliteter, som Gorilla havde til rådighed. 

Fra lydoptagelse til tegning, server-rum, computerani-
mation, mørklagte arbejds- og filmfremvisningslokaler 
samt dejligt åbne mødelokaler. Endelig understregede 
et par klassiske Nintendo-maskiner og et arcadekabi-
net, at det aldrig bliver for sent at lege – både under 
arbejdet og efter.

Det blev også til et besøg på Wales’ Senedd, som var 
et af turens højdepunkter takket være en fantastisk 
engageret guide og et veloplagt publikum. Her blev 
Wales’ grad af selvstyre afklaret i forhold til resten af 
Storbritannien. Der blev også plads til et besøg på St. 
Fagan’s National Museum, som er Wales’ svar på Den 
Gamle By. Museet går i øjeblikket frem til slutningen af 
80’erne, og juvelen i samlingen er St. Fagan’s Castle, 
som trods navnet egentlig er en stor herregård, der er 
bygget ovenpå et ældre slot. 

Mens klassen var i Wales, fik vi også fornemmelsen af, 
hvor meget waliserne går op i deres nationalsport rugby. 
Wales stod på den anden ende, og hver eneste bar og 
gade var stuvende fuld med feststemte mennesker og 
store tv-skærme. Wales er en spændende destination, 
som viser en anden side af et land, som vi ellers tror, vi 
kender godt. 

MEDIACOM-STUDIERETNING
I CARDIFF

HÆNDER, HOVED OG HUE
DANMARKS FØRSTE EUX 
LANDBRUGSSTUDENTER
DIMITTERER PÅ VGHF

Af: Thomas Würgler

Af: Ole Mortensen

Hvis man spørger de to eux-elever Jonas Hen-
riksen og Casper Bech Poulsen fra 4.l, er det 
gået stærkt siden 2012, hvor de påbegyndte eux 
landbrugsuddannelsen. 

Nu skriver vi sommeren 2016, og de er sammen med 
resten af 4.l på vej til at blive de første eux-studenter fra 
Viborg Gymnasium & HF og Asmildkloster Landbrugs-
skole. Uddannelsen veksler mellem skoleforløb på de 
to skoler og praktikforløb, og netop denne afveksling 
har været det helt rigtige for Jonas og Casper, fordi de 
konstant får mulighed for at omsætte teori til praksis, og 
omvendt fordi de kan trække på deres praktiske erfarin-
ger i undervisningen. 

Casper har høstet erfaringer fra et halvt års praktik 
på en gård i USA, mens Jonas’ praktik fandt sted i 
området, hvor han kommer fra. Jonas har dog planer 
om en rejse til New Zealand, Australien og Canada efter 
studenterdagene, hvor han vil kombinere landbrugs-

arbejdet med en rundrejse i de tre lande. Når han 
vender hjem igen, er planen at læse videre til Agro 
Business Manager i Aarhus. 

Casper har allerede fået arbejde på et landbrug i Lemvig, 
men han overvejer også at læse videre, måske til dyr-
læge, agrarøkonom, produktionsleder eller starte på en 
mere handelsorienteret uddannelse. Han drømmer også 
om at rejse og arbejde igen, fx. i USA. Uanset hvad han 
ender med at vælge, sidder eux-studenterhuen snart 
på hovedet, og han og Jonas skal vinke farvel til deres 
klasse og det fællesskab, der opstår, når alle bor under 
samme tag på Asmildkloster Landbrugsskole gennem 
hele uddannelsen. Det har skabt solide, sociale bånd, 
som kun har været afbrudt i praktikforløbene, og dren-
gene har, med deres valg af eux-uddannelse, tilegnet 
sig bred palette af viden, som har gjort dem i stand til 
at forstå og agere fagligt og professionelt i fremtidens 
landbrug i mødet med mange hensyn og politiske 
temaer lige fra industrilandbrug og EU-landbrugsstøtte 
til økologi og dyrevelfærd.
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ANSATTE VED VGHF

MF
Mads Bendix Fjendsbo
mf@vghf.dk
Rektor, Historie, Idræt

BH
Bente Hansen
bh@vghf.dk
Samfundsfag, Erhvervs-
økonomi, Innovation

AJ
Anders Just Schade
aj@vghf.dk
Fysik, Kemi

CO
Chris Østergaard
co@vghf.dk
Biologi, Historie

LI
Lise Nygaard Markussen
li@vghf.dk
Uddannelsesleder, 
Spansk, Samfundsfag, 
Engelsk

BT
Berit Andersen
bt@vghf.dk
Samfundsfag, Historie

MG
Anders Midtgaard
mg@vghf.dk
Historie, Samfundsfag

CS
Claus Schneider
cs@vghf.dk
Matematik

OM
Ole Mortensen
om@vghf.dk
Uddannelsesleder, Billed-
kunst, Dansk

BC
Bjarne Christensen
bc@vghf.dk
Tysk, Religion

AE
Ann Elisabeth Ravn 
Langbak
ar@vghf.dk
Engelsk, Grønlandsk

CN
Clemens Nordentoft
cn@vghf.dk
Matematik

PH
Pernille Højgaard-Hansen
ph@vghf.dk
Uddannelsesleder, Sam-
fundsfag, Dansk

MU
Bodil Munk
mu@vghf.dk
Tysk, Idræt, Læsevejleder

AA
Anne Christine Aa
aa@vghf.dk
Engelsk, Matematik      

DS
Ditte Bang Skovgård-
Hansen
ds@vghf.dk
Dansk, Billedkunst, 
Filosofi

KS
Søren Kjær Sørensen
ks@vghf.dk
Uddannelsesleder, Mate-
matik, Fysik, Astronomi

BM
Brian Vestergård
Mikkelsen
bm@vghf.dk
Engelsk, Musik

JO
Annie Jørgensen
jo@vghf.dk
Spansk, Engelsk

DB
Dorte Thastum Bach
db@vghf.dk
Kemi, Matematik

LU
Ulla Lundgaard
lu@vghf.dk
Sekretariatsleder, Sam-
fundsfag, Historie

HH
Camilla Harkjær Hansen
hh@vghf.dk
Biologi, Geografi

AS
Astrid Leick Siegumfeldt
as@vghf.dk
Biologi, Kemi, 
Bioteknologi

GE
Gerda Hattesen Petersen
ge@vghf.dk
Engelsk, Historie
Orlov

LEDELSE

LÆRERE

GH
Gert Hedegaard Jensen
gh@vghf.dk
Matematik, Datalogi

GP
Gert Rene Bak Pedersen
gp@vghf.dk
Historie, psykologi

HG
Henrik Dalgaard Gyenes
hg@vghf.dk
Historie, Samfundsfag

GU
Gitte Søgaard Andersen 
Ulstrup
gu@vghf.dk
Dansk, Fransk, Engelsk

HB
Henry Berthelsen 
hb@vghf.dk
Matematik, Engelsk

BE
Hans Berg
be@vghf.dk
Historie, Samfundsfag

GA
Grethe Andersen
ga@vghf.dk
Engelsk, Idræt, Studie-
vejleder

JH
Jacob Højgaard Thing-
gaard
jh@vghf.dk
Kemi, Geografi

HL
Helga Lassen
hl@vghf.dk
Oldtidskundskab, Latin, 
Fransk, Dansk

JI
Jane Ingvartsen
ji@vghf.dk
Engelsk, Dansk, Studie-
vejleder

HA
Henrik Damgaard 
Andersen
ha@vghf.dk
Historie, Geografi

JJ
Jane Gravgård Jacobsen
jj@vghf.dk
Matematik, Psykologi
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JT
Jesper Thomsen
jt@vghf.dk
Dansk, Historie, 
Samfundsfag

KG
Katrine Fleckner Gravholt
kg@vghf.dk
Tysk, Dansk

JP
Jarl Paulsen
jp@vghf.dk
Dansk, Samfundsfag

LS
Lasse Schurmann
ls@vghf.dk
Mediefag, Samfundsfag

FR
Jonathan Fredgaard
fr@vghf.dk
Matematik

KI
Kim Bruun
ki@vghf.dk
Biologi, Kemi, 
Bioteknologi

JE
Jens Tovborg Havskov 
Jensen
je@vghf.dk
Kinesisk

LH
Line Højgaard Porse
lh@vghf.dk
Dansk, Billedkunst

JA
Jørgen Vestergård 
Andersen
ja@vghf.dk
Dansk, Idræt

KB
Kira Kaasgaard Bang
kb@vghf.dk
Religion, Samfundsfag

PW
Jens Peter Wind
pw@vghf.dk
Engelsk

TH
Line Sten Thomsen
th@vghf.dk
Idræt, Psykologi

KK
Karen Margrethe 
Kvistgård
kk@vghf.dk
Musik, Oldtidskundskab

KW
Kirsten Weidmann
kw@vghf.dk
Tysk, Spansk

JL
Jeppe Huus Lomholt
jl@vghf.dk
Historie, Samfundsfag

LT
Lisbeth Nørby Thisted
lt@vghf.dk
Dansk, Filosofi, Oldtids-
kundskab

KA
Karina Marie 
Schifter-Holm
ka@vghf.dk
Fysik, Astronomi, Mate-
matik

MO
Kristian Ring Mortensen
mo@vghf.dk
Engelsk, Dansk

JN
Jeppe Lund Nielsen
jn@vghf.dk
Idræt, Biologi

LV
Liv Fjallsbak
lv@vghf.dk
Engelsk, Psykologi

KJ
Kasper Ploug Jepsen
kj@vghf.dk
Idræt, Filosofi, Geografi

Lj
Lars Balle Johansen
lj@vghf.dk
Matematik

JS
Jeppe S. Skovmose
js@vghf.dk
Matematik

LN
Lone Møller Nielsen
ln@vghf.dk
Biologi, Kemi, 
Bioteknologi

MP
Mads Panny
mp@vghf.dk
Samfundsfag, Historie

PO
Magnus Porse
po@vghf.dk
Historie, Dansk

ML
Majbritt Lundsgaard
ml@vghf.dk
Religion, Engelsk, Studie-
vejleder

MB
Maria Boje 
Langkilde-Lauesen
mb@vghf.dk
Fysik, Astronomi

BA
Majken Bak Hansen
ba@vghf.dk
Historie, Italiensk,
Matematik

MM
Martin Sand Madsen
mm@vghf.dk
Dansk, Historie

MH
Morten Bak Hansen
mh@vghf.dk
Musik, Mediefag

KL
Mikkel Koefoed Larsen
kl@vghf.dk
Fysik, Kemi

NJ
Niels Jensen
nj@vghf.dk
Engelsk, Musik

NT
Nikolaj Theil
nt@vghf.dk
Dansk, Engelsk

NS
Ninni Dutch Schaldemose
ns@vghf.dk
Engelsk, Matematik

PE
Martin Kvist Petersen
pe@vghf.dk
Italiensk, Latin, Dansk
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MN
Majbrit Nielsen
mn@vghf.dk
Planlægningsmedar-
bejder

PL
Pia Lodahl
pl@vghf.dk
Fransk, Religion

SP
Stine Godsk Pedersen
sp@vghf.dk
Historie, Religion

OP
Ole Peter Ringgaard 
Pedersen
op@vghf.dk
Dansk, Idræt, Studievej-
leder

TW
Thomas Würgler
tw@vghf.dk
Engelsk, Mediefag

SB
Signe Ørum Borgstrøm
sb@vghf.dk
Idræt

SV
Stine Vølund
sv@vghf.dk
Dansk, Billedkunst

PD
Per Dalhoff-Jensen
pd@vghf.dk
Dansk, Musik

TR
Tom Rahbek
tr@vghf.dk
Dramatik, Mediefag

SH
Signe Klara Hansen
sh@vghf.dk
Biologi, Geografi

SJ
Sune Lykke Jensen
sj@vghf.dk
Religion, Historie

PN
Pernille Nissen
pn@vghf.dk
Dansk, Matematik

TP
Torben Frank Petersen
tp@vghf.dk
Idræt, Historie

SI
Sille Christensen
si@vghf.dk
Dansk, Engelsk, Læse-
vejleder

SK
Susanne Kæseler
sk@vghf.dk
Kemi, Matematik, Fysik

PP
Pernille Plætner Seibæk
pp@vghf.dk
Engelsk, Idræt

TB
Trine Bierregaard
tb@vghf.dk
Engelsk, Tysk, Dansk

SS
Solveig Skovmose Vinther
ss@vghf.dk
Historie, Engelsk

SM
Søren Seindal Madsen
sm@vghf.dk
Idræt, Matematik

VI
Peter Arnborg Videsen
vi@vghf.dk
Fysik, Matematik, Projekt-
koordinator STCJ

TK
Trine Kofoed
tk@vghf.dk
Erhvervsøkonomi

SL
Stig Linde Sørensen
sl@vghf.dk
Spansk, Billedkunst

OB
Ole Brok
ob@vghf.dk
Fysik, Historie

TJ
Tanja Sparvath Jensen
tj@vghf.dk
Spansk, Engelsk

PM
Peter Møller Westergaard
pm@vghf.dk
Engelsk, Dansk

UH
Ulla Hjorth 
uh@vghf.dk
Biologi, Kemi, 
Bioteknologi

AO
Aase Bach Olesen
ao@vghf.dk
Fuldmægtig

LF
Lone Futtrup
lf@vghf.dk
Sekretær

SC
Susanne Sejr
sc@vghf.dk
Sekretær

MA
Marianne Kjellerup
ma@vghf.dk
Sekretær

IE
Inge Elkjær
ie@vghf.dk
Kontorelev

ADMINISTRATION

PEDELLER OG RENGØRING

EL
Erik Lund 
el@vghf.dk
Pedel

An
Allan Nielsen
Pedelmedhjælper

RGN
Gerda Nijhuis
Pedelmedhjælper

Chanh Thi Dang
Rengøringsassistenti

Anne Kirsten Koustrup
Rengøringsassistent
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Jacob Bækkegaard
jacb@studievalg.dk
Vejleder fra Studievalg 
Midt-Vest

Ibadete Avdiu
Rengøringsassistent

Lisbeth Hedegaard
lihe@viborg.dk
Psykolog

GL
Gert Larsen
bogeksp@vghf.dk
Bogekspeditionen

Janni Vester
Rengøringsassistent

Annemette Hasselstrøm
bib@vghf.dk
Bibliotekar

LL
Lene Lauritsen
bogeksp@vghf.dk
Bogekspeditionen

Nhung Thi Hajiqhassan
Rengøringsassistent

IHT
Inge Hede Thomsen
iht@jobcenterviborg.dk
UU-vejleder

Lars Astrup
las@viborg.dk
Kantinen

Chuyen Van Dang
Rengøringsassistens

Tung Thi Thanh Nguyen
Rengøringsassistent

KE
Kenneth Pedersen
ke@vghf.dk
It-support

LC
Lars Christensen
lc@vghf.dk
It-support

Majbritt Ørgård
mo3@viborg.dk
Kantinen

Grete Elisabeth Duch
Rengøringsassistent

DG
Diana Teresa Møller 
Gomaa
dg@vghf.dk
Elevcoach

ØVRIGE
Rektor
Mads Bendix Fjendsbo

Sekretariatsleder
Ulla Lundgaard

Uddannelsesledere
Lise Markussen
Pernille Højgaard-Hansen
Ole Mortensen
Søren Kjær Sørensen

Planlægningsmedarbejder
Majbrit Nielsen

Sekretærer
Aase Bach Olesen
Lone Futtrup
Susanne Sejr
Marianne Kjellerup

Kontorelev
Inge Elklær

Studievejledere
Grethe Andersen
Majbritt Lundsgaard
Jane Ingvartsen
Ole Peter Ringgaard Pedersen

IT-supportere
Kenneth Pedersen
Lars Christensen

Kursusledere
Lise Markussen
Pernille Højgaard-Hansen

BESTYRELSEN 

Finn Christiansen (formand)
Erhvervsakademiuddannelserne ved Erhvervakademiet Dania

Rektor Harald Mikkelsen (næstformand)
Professionsuddannelserne ved professionshøjskolen VIA 
University College

Lektor Jakob Sehested
Lange videregående uddannelser ved Aarhus Universitet

Skoleleder Brian Roed
Grundskolerne i Viborg Kommune

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard
Region Midtjylland

Byrådsmedlem Johannes F. Vesterby
Kommunekontaktrådet

Divisionsdirektør Mette Skaarup Philipsen
Udpeget af bestyrelsen for VGHF

Lektor Magnus Porse
Udpeget af de ansatte

Lektor Kira Kaasgaard Bang
Udpeget af de ansatte

Louise Albeck Larsen
Udpeget af eleverne

Ida Rye Johansen
Udpeget af eleverne

Rektor Mads Bendix Fjendsbo
Sekretær for bestyrelsenRedakion på årsskriftet:

Marianne Kjellerup, Lone Futtrup, Clemens Nordentoft, Gitte Søgaard 
Andersen Ulstrup, Thomas Würgler og Ole Mortensen.
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Viborg Gymnasium & HF
Skaldehøjvej 12
8800 Viborg
8667 1533
vghf@vghf.dk
www.vghf.dk

Instagram: @viborggym
Facebook: @vgoghf
Twitter: @viborggymHF


