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o Brobygger med både elever 
og lærere

o Skaber balance mellem 
kønnene

o Drager glæde af det lokale 
kultur og foreningsliv

o Samarbejder med det 
lokale erhvervsliv

Lokal forankring

At lære at lære

Uddannelse for livet

Faglig trivsel
Elever på VHG skal opleve at de
o tør lave fejl
o har tid til fordybelse
o kan glæde sig over egne fremskridt
o bliver motiveret til at dygtiggøre sig
o trives med læring

Social trivsel
Elever på VHG skal opleve at de
o knytter nye venskaber
o indgår i fællesskaber
o udvikler sig 

De kommende år stiller krav til studenternes viden om, 
holdning til og mulighed for at handle på:

o Medborgerskab
Herunder at eleverne opnår demokratiforståelse og demokratisk 
dannelse, evne til at tage ansvar og at de opøver dialogisk kompetence

o Bæredygtighed
Herunder at eleverne opnår bevidsthed om egne handlinger og dagligt 
virke, viden om lokale og globale problemer og løsningsmuligheder 
samt erkender etiske problemstillinger forbundet hermed

o Globalisering
Herunder at eleverne oplever kulturmøder, erkender kulturdiversitet 
og forskellige perspektiver, samt kender til styrken ved ”big science” 
og ”forskning for verden”

o Digitalisering
Herunder at eleverne opnår digital dannelse og kender 
både styrker og begrænsninger ved digitale hjælpemidler, 
samt at de bliver kildekritiske 

- handler om at finde fagligt 
og socialt fodfæste på gymnasiet

- handler om at få et almendannende
og studieforberedende fundament

Eleven i 
centrum



Vi udbyder en 3-årig stx og en 2-årig hf. 

Begge er boglige gymnasiale uddannelser 
med vægt på almendannelse og studie-
forberedelse.

Uddannelserne sigter primært mod videre 
uddannelse og er rettet mod unge, som 
ønsker demokratisk dannelse og kulturelt 
indblik koblet med dyb faglighed og 
socialt engagement.

Mission

Vision

Med personlig, faglig og social 
udvikling i fokus klæder vi 
Vesthimmerlands unge på til 
fremtiden. 

Vi vil i en rummelig og udfordrende 
hverdag gøre den enkelte unge i 
stand til at mestre studieliv, 
karriere og voksenliv.

Værdier

Elevernes hverdag på VHG bygger 
på fire grundlæggende værdier

o Faglighed
o Udvikling og udfordring
o Udgangspunkt i den enkelte
o Fælles ansvar

o Fællesskab
o Følelsen af at høre til
o Plads til alle
o Arbejde for fællesskabet

o Trivsel
o Faglig trivsel
o Social trivsel
o Positiv indstilling

o Engagement
o Motivation
o Dialog
o Ansvarlighed 

Viden
Handling
Gåpåmod
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