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Vestjysk Gymnasium Tarm er en skole med en lang histo-
rie, stærke traditioner og en finger på uddannelsespulsen 
i dag. Fra stilehæfter og blækhus i de første år til internet 
og elektroniske tavler i dag. 

På VGT får du høj faglighed, men du bliver først og frem-
mest en del af et fællesskab, hvor vi arbejder sammen, er 
nysgerrige og respekterer den, du er.

Rigtig mange VGT-elever har gennem årene skrevet sig 
ind i skolens historie og været med til at tegne den skole, 
vi kender i dag.

Som elev her er du med til at skrive næste kapitel om 
VGT.

Skal du med?

VELKOMMEN TIL VGT

- Bliv en del af historien!



HF står for Højere Forberedelseseksamen og er 
for dig, der gerne vil hurtigt og fokuseret videre 
mod din drømmeuddannelse.

Det tager to år at læse en HF, og uddannelsen 
giver dig adgang til at fortsætte dit studie på 
alle mellemlange videregående uddannelser. 

I din tid på HF får du ingen årskarakterer, men 
afslutter alle dine fag med en eksamen.

HF
for dig, der ved, hvad du vil



Fristen for at ansøge om optagelse på HF er 
den 1. marts 2021. 

Du kan blive optaget på HF, hvis du har afsluttet 
9. klasse i folkeskolen med et gennemsnit på 4 
i dine standpunktskarakterer. Du kan også blive 
optaget umiddelbart efter 10. klasse, hvis du er 
vurderet uddannelsesparat af din studievejleder 
i folkeskolen. 

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du 
blive indstillet til en samtale, hvor vi tager still-
ing til, om du kan starte på HF (standardiseret 
vurdering).

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole 
med at udfylde din uddannelsesplan. Når 
planen er udfyldt, skal dine forældre sende den 
via www.optagelse.dk. 

Er du gået ud af folkeskolen uden at gennem-
føre afgangsprøverne, kan du stadig søge om 
optagelse på HF. 

Læs mere om dine muligheder på www.vgt.dk

SÅDAN BLIVER DU 
OPTAGET PÅ HF



SÅDAN ARBEJDER 
VI PÅ HF

Tæt på virkeligheden
Vi henter virkeligheden ind og sørger for, at du 
kan bruge det, du lærer, i praksis. 

I både 1. og 2. HF er der praktik- og projektforløb, 
hvor du lærer dine faglige styrker at kende og 
kommer i studie- eller jobpraktik.

Faglighed trin for trin
Vi giver dig mulighed for at udvikle dig og  
udfordrer dig fagligt trin for trin.

Skriv løs på VGT
På VGT sætter vi tid af i undervisningen, til at du 
på klassen får startet godt op på dine skriftlige  
afleveringer. Det gør vi for at sikre dig en god 
faglig støtte undervejs. 

Derudover kan du også få hjælp til dine afle- 
veringer i studieværkstedet.

Synlig læring
Vi sørger for, at de faglige mål er tydelige for dig, 
og viser dig, hvordan du bedst når dem.



HF MED HOLD I VIRKELIGHEDEN
Vi arbejder tæt sammen med private virksomheder,  
VIA University College Holstebro, Politiskolen og  
Erhvervsakademi MidtVest, der er med til at tune  
dig ind på din videre karriere.



Vi arbejder tæt sammen med private virksomheder,  
VIA University College Holstebro, Politiskolen og  
Erhvervsakademi MidtVest, der er med til at tune  
dig ind på din videre karriere.

Projekt-/
og praktikforløb
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Dansk A Naturfag***Kultur- og 
samfundsfag**

Engelsk B

ValgfagFagene i din 
fagpakke

1.

2.

3.

4.

* Billedkunst C, Mediefag C, Musik C, Idræt C 
** Religion C, Samfundsfag C og Historie B
*** Kemi C, Biologi C og Naturgeografi  C

{
{

Matematik CIdræt C/
Kunstnerisk
fag*

FAG OG VALGFAG
På HF har du en række obligatoriske fag, som du kan se 
i skemaet herunder. Derudover får du i 2. HF også de to 
hovedfag, der hører til din fagpakke, samt de valgfag du 
vælger. 

VALGFAG 
Når du har valgt din fagpakke, skal du også 
vælge dine valgfag. Under fagpakken kan 
du se, hvilket niveau dine tilhørende valgfag 
skal have. Du kan vælge mellem følgende 
valgfag:

Psykologi C

Matematik B

Filosofi  C

Samfundsfag B

Religion B

Tysk C

Musik B

Kemi B Biologi B



FAGPAKKER PÅ HF
På VGT kan du vælge mellem en række fag- 
pakker, der hver især er rettet mod forskellige 
typer job. 

EVENT OG IVÆRKSÆTTERI
Samfundsfag B + Erhvervsøkonomi C

PÆDAGOGIK OG LÆRING
Samfundsfag B + Psykologi C

KROP OG SUNDHED
Biologi B + Idræt B

KOMMUNIKATION OG MEDIER
Mediefag B + Design C



FAGPAKKER PÅ HF

EVENT OG IVÆRKSÆTTERI

Samfundsfag B + Erhvervsøkonomi C

Fagpakken Event og iværksætteri er for dig, 
der fx gerne vil arbejde med turisme, projekt- 
og eventplanlægning samt iværksætteri. 

Du får en bred viden om de analytiske bereg-
ninger og kreative processer, der ligger bag 
udviklingen af nye projekter og produkter, der 
både kan være fysiske eller digitale. 

Undervejs får du overblik over hele processen 
fra idé til virkelighed.

Valgfag
Vælger du denne fagpakke, skal du yderligere 
vælge et valgfag på B-niveau. 



Samfundsfag B + Psykologi C

Fagpakken Pædagogik og læring er for dig, der 
fx gerne vil være socialrådgiver, pædagog, folke-
skolelærer eller politibetjent.  

Du skal vælge denne pakke, hvis du interesserer 
dig for pædagogik, læring og sociologiske sam-
menhænge. 

Gennem studieture på fx skoler eller i miljøer 
for socialt udsatte kommer du tæt på forskellige 
sociologiske fænomener. Vi samarbejder med 
lokale institutioner, så du får også lov til i praksis 
at prøve kræfter med job inden for pædagogik 
og læring.

Valgfag
Vælger du denne fagpakke, skal du yderligere 
vælge et valgfag på B-niveau. 

PÆDAGOGIK OG LÆRING



Biologi B + Idræt B

Fagpakken Krop og Sundhed er for dig, der fx 
vil uddanne dig til politibetjent, fysioterapeut, 
sygeplejerske, bioanalytiker eller kostvejleder. 

Med idræt på skemaet lærer du om krop og 
sundhed gennem både teori og træning, så du 
både mærker og forstår idrættens betydning for 
kroppen. 

Valgfag 
Du skal være opmærksom på, at denne fag- 
pakke kræver, at du vælger Idræt på C-niveau 
i 1.hf. Derudover skal du vælge et valgfag på 
enten C- eller B-niveau.

KROP OG SUNDHED



Mediefag B + Design C 
Fagpakken Kommunikation og Medier er for dig, der 
gerne vil afprøve eksperimenterende og kreative arbejds- 
former. Vi har fokus på kreative og innovative processer 
og på at udtrykke os gennem produkter, modeller og 
visuelle præsentationer.

Kommunikation og Medier er blandt andet for dig, der 
drømmer om en karriere indenfor grafisk kommunikation, 
design, spildesign, webdesign og mediebranchen.

Vi arbejder med problemløsning, medietyper og design-
processer, og du kommer til at arbejde med fokus på at 
omdanne tanker og teorier til reelle produkter. Du får 
forstand på idégenererende processer, den medie- 
skabte verden, konkurrenceparametre og meget mere i 
denne fagpakke, der leger med undervisningsformerne. 

Valgfag
Vælger du denne fagpakke, skal du vælge mediefag C 
som dit kreative fag i 1.hf. Derudover skal du vælge et 
valgfag på B-niveau.

KOMMUNIKATION OG MEDIER



HJÆLP OG STØTTE 

Kontakt
Betina Snefred har kontor på VGT og kan  
kontaktes på Lectio (sne), på mail sne@vgt.dk og 
på telefon 23 83 09 41.

Det er vigtigt for os, at du trives som elev på VGT. 
Derfor har vi en elevcoach, som du kan benytte 
dig af, hvis du har brug for støtte til personlige 
eller sociale problemer.

Du kan blandt andet kontakte VGT’s elevcoach 
Betina Snefred, hvis du lider af en langvarig 
sygdom, oplever sygdom blandt nære, konflikter 
med andre, har lavt selvværd, eller oplever pres 
og stress eller manglende motivation. 

Betina indkalder dig derefter til en individuel 
samtale, der som udgangspunkt finder sted  
inden for normal skoletid.

Betina Snefred er uddannet lærer, vejleder  
og coach og har 15 års erfaring med at hjælpe 
unge mennesker. Hun har en bred vifte af  
strategier og redskaber, som igennem samtaler 
og sparring, bidrager til at den enkelte kommer 
videre med studierne uden at gå på kompromis 
med trivsel.



NY PÅ VGT

Som ny elev på VGT bliver du hurtigt en del af 
VGT-familien. 

De første dage bliver du rystet sammen med din 
nye klasse gennem en masse forskellige intro-
aktiviteter. I løbet af de første uger bliver din 
klasse også inviteret på picnic af en andenårs- 
klasse, så I lærer de ældre elever at kende. 

Man lærer bedst, når man har det godt, og skolen 
er med i projekt Netwerk, der skal sikre, at du og 
dine klassekammerater får en god start. 

Du og alle de andre nye elever får fra den aller-
første dag en Netwerk-makker, I kan lære skolen 
at kende sammen med. 

En god start med Netwerk



NY PÅ VGT
LIVET PÅ VGT

VGT er en relativt lille skole, hvor vi lægger 
vægt på, at elever og lærere kender hinanden 
på tværs af klasser og fag. 

Her forsvinder du ikke i mængden, og du kan 
være med til at sætte dit præg på hverdagen.

FAGLIGHED er det indhold, vi samles om, og 
den er stærkt knyttet til kvalitet, grundighed  
og engagement. 

FÆLLESSKAB skaber grundlaget for en god 
skole, hvor der er rart at være, og hvor der er 
plads til samarbejde og læring.

NYSGERRIGHED driver fagligheden frem og 
giver os inspiration til udvikling og fornyelse. 

RESPEKT for hinanden – elever som lærere – 
giver plads til den enkelte. På VGT accepterer 
vi hinandens forskelligheder, værdier og  
synspunkter. 

Kom som du er!



STUDIEVÆRKSTEDET
Uanset om du går på HF eller STX, skal du 
forvente, at der næsten hver dag er lektier med 
hjem i tasken. 

Har du brug for hjælp til nogle af dem, kan du 
få det i studieværkstedet, der har åbent hver 
eftermiddag fra mandag til torsdag. 

Selvom du ikke har brug for hjælp til dine 
lektier, kan det være en god idé at kigge ind i 
studieværkstedet og få lavet lektierne, så du 
kan holde fri, når du kommer hjem.

I studieværkstedet er der altid en lærer og en 
række ældre elever klar til at hjælpe i forskel-
lige fag, så du kan få svar på dine spørgsmål og 
komme godt i mål med afleveringer og lektier.  

Hold fri, når du kommer hjem



FREDAGSCAFÉ OG FESTER
Faglighed og lektier bliver skubbet til side, når 
VGT-logen med jævne mellemrum åbner op for 
fredagscafén med alt, hvad der hører til - musik, 
fredagsøl, brætspil, eller bare en hyggesnak. 

Derudover er der festerne, som VGT’s fest-
udvalg står bag. Udvalget stabler fire-fem 
gange om året en aftenfest på benene med 
spisning, musik og hygge. 

En af festerne er den traditionelle lanciersfest, 
hvor afgangseleverne i 2.hf og 3.g først danser 
lanciers i idrætscenteret. Efter dansen er der 
lanciersfest på skolen for alle skolens elever. 



Talentsamarbejde 
For dig, der savner faglige udfordringer i det 
daglige, har VGT et tilbud, du kan søge om at 
blive en del af. 

Vi samarbejder med Lemvig Gymnasium og 
Ringkjøbing Gymnasium om et talentforløb, 
hvor lærere og elever fra de tre gymnasier 
sammen bliver klogere på et emne. 

Temaet for talentforløbet skifter år efter år 
mellem samfundsvidenskab, naturvidenskab 
eller sprogvidenskab.

I 2021-2022 fokuserer forløbet Brainiac på 
naturvidenskab.

FOLD DIT TALENT UD



SPØRG LØS!
Det kan være svært at vælge, hvilken ungdoms-
uddannelse der er bedst for dig. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
kontakte os og få svar på dine spørgsmål. 

Ring på telefon 97 37 18 33 eller skriv en mail 
til os.

John Frederiksen 
jf@vgt.dk

Pia Lavrentz Bach 
pia@vgt.dk

Kontakt



Hvert år afslutter vi dimissionsfesten med et 
stemningsfuldt fakkeltog gennem byen. 

VGT’s fakkeltog er en gammel tradition, der 
begyndte med skolens allerførste studenter. 

VGT var vestkystens første studenterkursus  
og havde ikke ret til selv at føre eleverne til  
eksamen, så de måtte den lange tur til Køben-
havn for at bestå deres studentereksamen. 

I 1930 sendte skolen for første gang et hold 
elever afsted til eksamen. Ingen af dem bestod 
dog, og de tog hjem og læste videre for at gøre 
et nyt forsøg. Året efter - i 1931 - forsøgte de sig  
igen. De havde lært af deres mislykkede forsøg, 
og denne gang bestod alle. 

FAKKELTOGET
-En del af historien!



Glæden var stor, og da toget på vejen hjem 
gjorde holdt på Roskilde Station, skyndte de 
nyudklækkede studenter sig at ringe hjem til 
skolen og fortælle de gode nyheder. Samtidig 
købte de hver en fakkel på stationen, som de 
tog med sig hjem. 

Da de ankom til Tarm Station blev de modtaget 
af skolens øvrige elever og lærere, og sammen 
gik de i et fakkeltog gennem byen for at fejre 
studenterne. 

Det er denne festlige tradition, du som student 
på VGT er med til at føre videre, når dimissions-
festen rundes af, faklerne tændes og turen går 
gennem gaderne. 





VI
SKAL
BE’
OM
HF
Se HF-filmen på www.vgt.dk



Vestjysk Gymnasium Tarm, Skolegade 15, 6880 Tarm, Telefon 97 37 18 33,  www.vgt.dk


