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Til HTG’s Nyhedsbrev 2018 – til elever, forældre og andre interesserede. En særlig velkomst til vore nye 
elever og deres forældre. Nyhedsbrevet udkommer normalt 3 gange i løbet af et skoleår. Næste nyheds
brev kommer således ved juletid.

I nyhedsbrevene vil vi fortælle lidt om skolens liv. Der er gang i mange forskellige aktiviteter; lige fra faglige 
arrangementer og tiltag til forskellige politiske og sociale begivenheder. Mange flere end vi kan rumme i 
nyhedsbrevene. Derfor (især forældre) vær hyppige ’gæster’ på vores hemmeside og vores Facebookside.

Hvad drømmer vi om?  At vore elever får de bedste år af deres liv her sammen med os. 
At give dem det, der får dem til at vokse fagligt og personligt. Det er vores drøm og vores 
mål. Derfor handler nyhedsbrevet denne gang om nye tiltag, der styrker elevernes fag
lighed og om mange sociale og faglige arrangementer – politiske debatter, folkemøde, 
sundhedsuge, socialuge og meget mere, der er væsentlig for den personlige udvikling, 
og som sætter fagligheden i perspektiv.

God læsning.
Rektor Mogens Andersen
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Onsdag d. 15. august var første skoledag på HTG og 
dermed første skridt på vejen mod studenterhuen 
for en helt ny årgang 1.g’ere. Dagen startede med, 
at alle de nye 1.g’ere blev budt velkommen af rektor 
i kantinen efterfulgt af et lille underholdningsshow, 
som introeleverne stod for. Herefter var der bl.a. 
forskellige lege i klasserne, udlevering af skema og 
rundvisning på skolen. Om eftermiddagen afhold
tes det traditionsrige HTGløb – et orienteringsløb, 
hvor klasserne dystede mod hinanden.

På HTG lægger vi stor vægt på faglighed, og for at 
styrke fagligheden hos den enkelte elev har vi la
vet et nyt tiltag, der hedder studietidsmoduler. Alle 
elever har studietidsmodul en gang om ugen. I 1.hf 
og på grundforløbet i 1.g er formålet med modu
let at gøre eleverne gymnasieparate; at gøre dem 
fortrolige med bl.a. skolens digitale systemer, den 
sociale kultur, planlægning af lektier og i det hele 
taget sørge for, at de kommer godt fra start.

Efter grundforløbet og i 2.g, 2.hf og 3.g bruges stu
dietidsmodulerne til at styrke eleverne i de fag, 
hvor de trænger til et løft. Det diskuterer eleverne 
med deres faglige mentor, og herefter bruges stu
dietidsmodulerne som en form for ekstraundervis
ning på mindre hold i det fag, eleven har valgt.

Tilbagemeldingerne på det nye tiltag er indtil videre meget positive; da holdene er mindre, kommer man 
mere i dybden, den enkelte elev kommer mere på banen, og der er ikke det samme fokus på præstation, 
da der ikke gives karakterer i studietidsmodulerne.

STYRKELSE AF FAGLIGHEDEN

Studietidsmoduler

AFHOLDTE AKTIVITETER

Introforløb
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Den 7. september var alle skolens 1.g’ere til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken med samfundsfag og 
dansk. Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for unge, hvor ’fremtidens borgere diskuterer 
nutidens udfordringer’, som sloganet lyder, og som bl.a. byder på taler af danske toppolitikere, over 500 
events og 76 stande med diverse interesseorganisationer.

En af talerne på Folkemødet var Hediye Temiz, der er HFstudent fra HTG og nu lokalpolitiker i Alberts
lund Kommune. Hun kom også ud på HTG inden Ungdommens Folkemøde og fortalte om, hvad det vil 
sige at være ung politiker, og forklarede, at hun var gået ind i politik for at gøre noget ved de ting, hun 
tidligere bare havde gået og brokkket sig over.

Næste dag fortsatte med mere introduktion og hygge – og ikke mindst planlægning af mad og borddækn
ing til introfesten fredag aften. Om eftermiddagen var der introcafé, hvor der bl.a. blev overrakt præmier 
for HTGløbet.

På den sidste introdag var der idrætsdag for hele skolen ved Badesøen. Her blev der bl.a. spillet beachvol
ley og street basket. Om eftermiddagen blev der pyntet kreativt op til 1.g’ernes middag, som gik i gang kl. 
18.30, og fra kl. 20 ankom skolens øvrige elever til fest. Der blev meldt om fantastisk stemning til festen, 
og introforløbet blev dermed afsluttet på bedste manér. Ugen efter gik undervisningen i gang på 1.g’ernes 
grundforløb.

Ungdommens Folkemøde
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I uge 37 løb socialugen af stablen for andet år i træk. Det var Skole
rådet, der havde planlagt ugen, som bestod af en lang række små og 
større arrangementer med fokus på at samarbejde og styrke fællesska
bet. Den første af ugens begivenheder var ’socialløbet’ – et gådeorien
teringsløb, hvor eleverne var sammensat i grupper på tværs af klasser 
og årgange og skulle samarbejde om at løse en række gåder.

Tirsdag blev der afholdt fællestime, hvor Rådet for Sikker Trafik for
talte om, hvordan man kan blive bedre til at passe på sig selv og hin
anden i trafikken.

Mandag, onsdag og torsdag blev der indlagt hultimer, som blev brugt 
til at afvikle en høvdingebold-turnering. Fredag blev der afholdt finale, 
hvor 2.kw var i en meget tæt kamp mod 2.hf. Det var dog 2.hf, der løb 
med sejren og dermed fik lov at spille æreskampen mod lærerne, som 
de også vandt – til stor fortrydelse for lærerholdet!

Socialugen
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Den sidste fredag i oktober (SFIO) holder vi gammel elevfest. Vi glæder os til igen i år at se mange tidli
gere elever!

Som et led i skolens sundhedsstrategi afholder vi hvert år en sundhedsuge i uge 41, hvor der foregår en 
række aktiviteter med fokus på fysisk og mental sundhed. I år vil der være gratis frugt til eleverne hele 
ugen, og i spisepausen om tirsdagen og torsdagen vil der være sundhedsbazar, hvor eleverne bl.a. kan få 
målt kondital, blodtryk, fedtprocent og lungekapacitet. Derudover vil der også være fokus på sundhed 
og bevægelse i ugens undervisning, og der kommer sundhedskonsulenter ud for at fortælle om rygning, 
alkohol og sikker sex.

Den 28. september er det skolens fødselsdag! Det fejrer vi med et hav af kreative workshops og en stor 
fest. De mange workshops byder på alt fra madlavning (bl.a. vegetarmad, æblemost og slikkepinde) og 
sport (basket, fodbold, boksning, esport, dans mm.) til strikning, programmering, fotografering, yoga, 
tegning og skrivning. Det er både lærere, elever og instruktører udefra, der står for de forskellige work
shops, og deltagerne bliver blandet på tværs af årgange og klasser.

Politikerdebat

Onsdag d. 19. september tog HTG forskud på den 
kommende valgkamp med et spændende poli
tikerarrangement for hele skolen. De fire politikere 
Joachim B. Olsen (Liberal Alliance), Sofie Carsten 
Nielsen (Radikale Venstre), Anne Sina (Social
demokratiet) og Merete Scheelsbeck (Det Konserva
tive Folkeparti og student fra HTG) kom på besøg 
for at diskutere integrations og udlændingepolitik 
og uddannelse. Der blev bl.a. talt om burkaforbud, 
tvungne håndtryk, problemet med elevsammensæt
ningen på gymnasierne her på Vestegnen og pres
set på nutidens unge. Der var stor spørgelyst og ud
fordrende kommentarer fra eleverne, som fik stor 
ros fra politikerne for det store engagement.

KOMMENDE AKTIVITETER

Skolens fødselsdag

Sundhedsugen

Gammel Elevfest SFIO


