Vejlefjord
Gymnasium
for dag- og kostelever
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Tre år du aldrig glemmer

På Vejlefjord Gymnasium vil du
opleve så meget, få så skønne
venner og udvikle dig så meget,
at du slet ikke har fantasi til at
forestille dig det hele på forhånd.
Her bliver du udfordret og
inspireret, fordi du er nysgerrig og
engageret.

22 ting

DER GØR EN FORSKEL,
NÅR DU VÆLGER
VEJLEFJORD GYMNASIUM

Du skal turde noget

Men ingenting kommer af sig selv.
Du får mange oplevelser, fordi du
er parat til at gribe mulighederne
og kaste dig ud i livet. Du får
venner, fordi du også giver meget
af dig selv og er til at stole på. Du
får en god studentereksamen,
fordi du samarbejder med og
lader dig inspirere af lærerne og
dine kammerater. Og du udvikler
dig personligt, fordi du har tillid
til andre og også tror, at de har
noget at give til dig.

# 1 Du bliver ikke væk i mængden

På Vejlefjord Gymnasium bliver ingen overset, for
gymnasiet er ikke større, end at alle kan komme
til at kende hinanden. Når vi siger hej på gangen,
er det faktisk, fordi vi kender hinanden, hjælper
hinanden og vil hinanden det bedste.

finder hurtigt sammen
# 2 Du
med nye venner

Vejlefjordskolen
– det personlige gymnasium

Du vil selvfølgelig være spændt på at begynde
på Vejlefjord Gymnasium. Men vi gør rigtig
meget for, at du i begyndelsen af skoleåret bliver
rystet rigtig godt sammen med din klasse, så du
allerede de første dage får nye venner. Om du er
den livlige eller stille type spiller ingen rolle, her er
plads til alle.

Jyllands hyggeligste
# 3 Måske
gymnasium
På Vejlefjordskolen skaber vi sammen en
hyggelig atmosfære, så det er rart at gå i
gymnasiet. I skolens centrale opholdsrum har
vi en pejs til at sprede hygge og møbler, der
indbyder til at hænge ud i frikvartererne. Her
lytter vi også til god musik, spiller spil sammen
eller drikker te og kaffe i caféen.

hjælper hinanden
# 4 Vimed
lektier og opgaver
Hver uge har vi en opgavecafé, hvor elever
sidder sammen i grupper og hjælper hinanden.
Når man går i stå med en opgave, er der ekstra
hjælp at hente hos lærerne, som også er der
hver gang. Lærere og elever får ofte et personligt
forhold til hinanden. Det betyder noget for
lærerne, at du klarer dig godt.

møder værdier,
# 5 Du
der holder i længden
Hver formiddag mødes vi i opholdsrummet, fordi
vi mener, at det er vigtigt at tale om de store
værdier i livet. Året kan fx have et tema, der lyder:
”Du skal gøre mod andre, som du vil, at de skal
gøre mod dig.” Vi taler om tillid, mod, tilgivelse,
ærlighed, gavmildhed og mange andre kristne
værdier og temaer, som har betydning for alle
uanset, om man er kristen eller ej. På Vejlefjord
er der plads til forskellige livsholdninger, så
længe man viser respekt for andre. Er du her i
weekenden kan du deltage i en gudstjeneste
eller et andet program, hvor livets vigtige
spørgsmål bliver diskuteret.

# 6 De superkloge bliver udfordret

Vejlefjord gymnasium har udklækket studenter
af alle slags. Ham der blev professor i teoretisk
fysik og nu forsker i kvantecomputere. Hende
der blev læge og nu hjælper mennesker hver
eneste dag på sit arbejde. Den slags elever får
udfordringer på et højt fagligt niveau.

# 7 Du får udfordringer, der passer til dig

Og så er der dem, der skal slide med lektierne
og de skriftlige opgaver hver dag for at klare sig
fornuftigt. De får faglige udfordringer, der passer
til dem, så de ikke giver op undervejs. Der er også
enkelte elever med personlige udfordringer, som
har brug for en voksen støtteperson og særlig
hjælp hele vejen igennem. Fælles for dem alle
er, at de bliver set og mødt med de udfordringer,
der passer til lige dem. Det samme vil du blive!

kan vælge mellem
# 8 Du
mange studieretninger
Naturvidenskabelige:
•

Matematik A, Fysik B, Kemi B

•

Biologi A, Kemi B

Samfundsvidenskabelige:
•

Samfundsfag A, Engelsk A

•

Samfundsfag A, Fransk begynder A

•

Samfundsfag A, Matematik A

Sproglige:
•

Engelsk A, Spansk begynder A,
Tysk fortsætter B

•

Engelsk A, Fransk begynder A,
Tysk fortsætter B

•

Engelsk A, Fransk begynder A,
Samfundsfag B

Kunstneriske:
•

Musik A, Engelsk A

# 9 Valgfagene opfylder dine ønsker

Vi udbyder populære valgfag på forskellige
niveauer. Det gælder fx fysik, kemi, biologi,
samfundsfag, religion, idræt, tysk, fransk,
spansk, engelsk, naturgeografi, informatik
og musik. Nogle valghold er små, hvilket
sikrer, at der bliver særligt fokus på netop
dine evner og forudsætninger, og læreren
har god tid til den enkelte elev.

# 10 Gennemførelsesvejlederne
er gode at sparre med
Det er vigtigt, at du får hjælp og vejledning,
når du behøver den. Vejlederne kan give dig
struktur på din skolehverdag, så du ikke kommer
bagefter med opgaver og lektier. De er også
gode sparringspartnere, hvis du får personlige
problemer.

giver oplevelser for livet
# 11 Studieture
og sammenhold i klassen
Der er studierejser både i 1., 2. og 3.g. Turen i 2.g
varer en uge og giver dig fantastiske faglige og
personlige oplevelser i Rom, Athen, Paris eller i en
anden storby. Og pludselig ser du helt nye sider
af både dine kammerater og lærere.

# 12 Skituren vil du ikke undvære

Der er højt humør og vilde forventninger hvert
år, når turen går til Norge på skitur. Der er ikke
meget, der slår turene ned ad bjerget og hyggen
om aftenen med kammeraterne.

med god samvittighed,
# 13 Spis
hvis du tænker bæredygtigt
Den velsmagende mad i Vejlefjordskolens
kantine er plantebaseret og er derfor både sund,
farverig og bæredygtig.

# 14 Dagelever spiser gratis med i kantinen
Det bliver ikke lettere. Ingen slatne pølsemadder
i tasken. Hver dag kan du glæde dig til
skolens lækre salatbar og veltilberedte
middagsmåltider. På andre gymnasier skal
du betale mindst 40 kr. om dagen for noget
tilsvarende.

er det billigere
# 15 Måske
at blive kostelev, end du tror
Det koster langt mindre at blive kostelev i
gymnasiet, end det koster at gå på efterskole.
Så tjek lige prisen ved at ringe til os. Når du
fylder 18 år stiger skolepengene, men din SU som
udeboende dækker langt det meste. Og så bor
alle vennerne lige på den anden side af væggen,
og du er tæt på alle fritidsmulighederne.

bliver vild med naturen
# 16 Du
på Vejlefjord
Når du kommer ned ad skolebakken første gang,
bliver du ganske enkelt bjergtaget. På Vejlefjord
bruger vi de fantastiske omgivelser hele tiden:
til undervisning, til sport, ridning og vandliv på
fjorden, you name it.

og idrætsforeningen giver
# 17 Gymnasiet
dig så mange fritidsmuligheder, at du
er nødt til at prioritere
•

Du kan få et personligt træningsprogram
i vores kæmpestore og veludstyrede
fitnesscenter.

•

Fodbold med en træner, der brænder helt
igennem.

•

Volleyball både inde og ude, sommer og
vinter.

•

Badminton.

•

Svømning i vores lækre svømmehal.

•

Basket.

# 18 Du glemmer ikke turene på fjorden
•

Fornemmelsen af at skære gennem vandet
i en kajak.

•

Den fortrolige samtale i en kano på en
blikstille fjord.

•

Suset i håret i en motorbåd, der pløjer
gennem bølgerne, eller når du står på
vandski bagefter.

•

Eller gyset, når du vinterbader og bagefter
varmer dig i vores mobile sauna.

du går op i heste og ridning,
# 19 Hvis
får du ikke et bedre tilbud
Ridehallen giver fantastiske muligheder for
at dyrke dine interesser for ridning, dressur
og spring i fritiden. Du rider selvfølgelig også i
naturen og lader hesten bade i fjorden efter en
lang og svedig tur i skoven.
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# 20

# 21

# 22

Fede fester uden alkohol
Årets flotteste fest er 3.g’ernes gallafest, som
alle klasserne bliver inviteret til. Andre klasser
arrangerer høstfesten og fastelavnsfesten. Ingen
elever bliver fulde til vores fester, så det er ren
hygge, sjov og god underholdning uden trælse
episoder.

Dyrk musikken på Vejlefjord
Alle kan gå til kor i Vejlefjordkoret, der øver hver
uge hele året. Koret holder en traditionsrig
julekoncert og en festlig forårskoncert, hvor
musikklasserne også deltager. Koret laver også
en turné i udlandet om foråret.

Oplev en international atmosfære
Vejlefjord Gymnasium henter den store verden
ind i dagligdagen. Frivillige unge fra andre lande
bor på skolen og er med til at gøre dit ophold til
en særlig oplevelse. De vil udvide din horisont og
udfordre dig på den fede måde. De sætter også
ekstra kulør på sportsaktiviteter, fester og sociale
arrangementer. Måske får du en ny ven fra USA,
Brasilien eller et andet eksotisk sted i verden.

Vejlefjordskolen
– værdier der holder

Vejlefjordskolen · Vejlefjordskolen 15 · 8721 Daugård · 7589 5202 · info@vejlefjordskolen.dk

