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Side 1

I vores julenyhedsbrev kan du læse om mange gode arrangementer og oplevelser på HTG. Her sidst 
på året, hvis man anskuer gymnasiesektoren fra Christiansborg, er det især Undervisningsministerens 
fraværsbekendtgørelse, der har fyldt. Og naturligvis skal man ikke have fravær i gymnasiet. Det er klart 
for alle. Ikke kun fordi gymnasieundervisningen er betalt af os skatteydere, selv om det også er et argu-
ment, men først og fremmest, fordi fravær lærer man ikke noget af.

Det handler om læring. Derfor får alle elever på HTG et fagligt mentorforløb. Alle elever, 
uanset fagligt standpunkt, møder lærere til gruppe- og individuelle mentorsamtaler. 
Formålet med mentorforløbet, der strækker sig over hele gymnasieforløbet, er at hjælpe 
den enkelte med at få det bedste studiemæssige og faglige resultat.

På HTG ser vi den enkelte elev. Og støtter hele vejen.

Må jeg ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!
Rektor Mogens Andersen
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Fredag d. 28. september var der festlig stemning på 
Høje-Taastrup Gymnasium, som havde fødselsdag. 
Det blev fejret med et hav af kreative workshops i lø-
bet af dagen og en stor fest for alle skolens elever om 
aftenen. De mange workshops bød på alt fra madlav-
ning og sport til strikning, rollespil og batikfarvning. 
Instruktørerne af de mange forskellige workshops var 
både lærere, elever og instruktører udefra, og delta-
gerne blev blandet på tværs af årgange og klasser. Til 
sidst samledes alle i kantinen – der selvfølgelig ser-
verede fødselsdagslagkage – for at vise dagens resul-
tater frem. En hyggelig dag for både elever og lærere.

AFHOLDTE AKTIVITETER

Skolens fødselsdag

Sundhedsugen

I uge 41 var der traditionen tro sundhedsuge på HTG. Ugen bød bl.a. på sundhedsbazar i frokostpauserne. 
Her var der f.eks. mulighed for at få målt lungekapacitet og kondital, få information om rygning, alkohol 
og søvn, og så kunne man smage på diverse spiselige planter og urter. Inde i auditoriet var der mulighed 
for at stresse af med diverse mindfulness-øvelser, afslappende musik, mandalategninger og perleplader.
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I midten af november afsluttede alle 1.g’erne deres grundforløb med deres første rigtige eksamener i gym-
nasiet i fagene Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogforståelse (AP). Herefter begyndte 
eleverne på deres studieretningsforløb med dertilhørende studieretningsdag og overnatning på skolen 
- arrangementer, der er med til at styrke sammenholdet mellem eleverne og få dem godt fra start i deres 
gymnasieuddannelse.

Onsdag d. 7. november var der Operation Dagsværk over hele landet. Det er dagen, hvor gymnasieelever 
giver en dags arbejde til et velgørende projekt. Nogle af HTG’s elever fandt selv jobs, mens andre fik hjælp 
af OD-gruppen, der ringede rundt til butikker og institutioner  for at finde jobs til deres medstuderende. 
Lærerne brugte dagen på at holde møde på skolen, og det betød, at der var travlt på parkeringspladsen, 
hvor lærernes biler og cykler blev rengjort af en gruppe elever - selvfølgelig mod et bidrag til OD. Og ka-
gen til dagens møde var naturligvis bagt af OD-gruppen. Overskuddet fra årets Operation Dagsværk går 
til projekter for unge i Grønland.

Afslutning af grundforløb og opstart i studieretningsklasser

Operation Dagsværk

Åbent Hus

Lørdag d. 17. november så et helt nyt tiltag dagens lys, da vi åbnede skolen 
op for alle interesserede med et Åbent Hus-arrangement. Her var der na-
turligvis mulighed for at høre om uddannelserne på HTG, men det var først 
og fremmest de lokales mulighed for at se, hvad gymnasiet er for et sted. 
Skolens arkitektur er prisbelønnet, skolens elever er engagerede og lærerne 
er dygtige; alle de ting ville vi gerne vise frem på en dag, hvor både børn, 
unge og voksne kunne komme forbi og få nogle hyggelige oplevelser. Lige-
som til skolens fødselsdag var der arrangeret et væld af workshops, fore-
drag og andre aktiviteter som f.eks. guidet rundvisning og skattejagt. Dagen 
blev afsluttet med en debat om identitet og sammenhængskraft mellem de 
fire politikere Sofie Carsten Nielsen (R), Ibrahim Benli (Ø), Mattias Tesfaye 
(S) og Ole Stephensen (K). Alt i alt et vellykket og hyggeligt arrangement, 
som bliver gentaget til næste år i forbindelse med skolens 40 års jubilæum.
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Mandag d. 26. november fik HTG fornemt besøg, da Folketingets Formand Pia Kjærsgaard kiggede forbi 
for at fortælle om, hvad Folketinget er, og hvilken rolle formanden spiller i det danske folkestyre, men 
også om, hvorfor demokratiet er vigtigt. Ifølge Pia Kjærsgaard har alle pligt til at deltage i demokratiet, 
også når man er ung. “Alle har ret og pligt til at deltage i demokratiet og sætte sit præg på folkestyret, og 
når man går i gymnasiet, er man ved at nå en alder, hvor man får stemmeret, og derfor synes jeg, det er 
vigtigt at komme ud og fortælle jer om folkestyret,” sagde formanden bl.a. om grunden til sit besøg. Der 
var stor spørgelyst blandt eleverne, og det var Magnus Sejer Hansen fra 3.z, der var ordstyrer og sørgede 
for, at mikrofonen gik rundt til de nysgerrige elever. Da oplægget var forbi, var der flere af eleverne, der 
fik sikret sig en selfie med formanden, inden hun måtte videre til sit næste arrangement.

Besøg af Folketingets Formand

FN’s Internationale Handicapdag

Mandag d. 3. december fejrede Danske Handicaporganisationer FN’s Internationale Handicapdag med 
et arrangement i Handicaporganisationernes Hus, hvor der i år var særligt fokus på behovet for uddan-
nelse til unge med handicap. Til stede ved arrangementet var bl.a. Kronprinsesse Mary og Statsminister 
Lars Løkke Rasmussen, der holdt tale. På talerstolen var også Jakob Terp-Hansen, der går i 2.g på ASF-
linjen på HTG. Jakob holdt en flot tale om, hvor vigtigt det er, at der er uddannelsestilbud til mennesker 
med handicap, og han imponerede ikke mindst statsministeren, der i sin egen tale bagefter flere gange 
refererede til Jakob tale. Læs et uddrag af talen på næste side.
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I uge 6 har skolens musical premiere, og man kan komme og overvære forestillingen mandag til torsdag 
aften. Musicalen er skrevet af elever på skolen sammen med dramatiklærer Katrine Speldt. Skuespillere, 
lyd, lys, musik, kulisser, kostumer og alt, hvad der ellers hører til en god teateropsætning, står eleverne 
for. Der har netop været afholdt audition for skuespillere og sangere, og vi er meget spændte på at se det 
endelige resultat i februar!

Torsdag d. 17. januar afholder vi orienteringsaften for kommende elever og deres forældre, så hvis I kender 
nogen, der kunne have lyst til at besøge HTG for at se, om det er noget for dem, så spred endelig budskabet. 
Man vil i en hyggelig, afslappet atmosfære bl.a. kunne møde skolens nuværende elever, lærere og rektor, se 
skolens mange faciliteter, overvære og deltage i undervisning og workshops, høre om de forskellige studie-
retninger og snakke med en studievejleder. Der vil også være tid til at nyde lidt sødt i kantinen.

I sidste uge fik vores 3.g’ere uddelt deres Studieretningsprojekt (SRP). I mange måneder har forberedel-
serne været i gang, og nu hvor opgaveformuleringerne er afsløret, skal der bare knokles frem til jul. Vi 
ønsker dem alle sammen held og lykke med projekterne, der skal afleveres d. 20. december. Herefter er 
der juleafslutning og en dejlig lang juleferie indtil d. 7. januar.

KOMMENDE AKTIVITETER

SRP og juleferie

Orienteringsaften

Musical

... Lad mig starte med at slå fast, at netop muligheder er årsagen til, at jeg står foran jer i dag. De mu-
ligheder, som jeg har fået i mit liv af uddannelsessystemet. Muligheder, der har gjort, at jeg fra en tid-
lig alder har kunnet skifte fra en almindelig skole til en folkeskole tilpasset folk med autisme. En skole, 
hvor der blev vist forståelse for, hvem man var, og hvad man kunne blive. Med mindre klasser, mere 
tid, bedre relationer. Og da jeg ikke længere skulle bekymres om min mistrivsel, lod det skoleskifte mig 
udfolde mit potentiale i langt højere grad, end jeg ellers ville have kunnet. Det gjorde, at jeg eksempelvis 
kunne analysere politik på tv og skrive for førende medier. Efter skolen kom jeg til et gymnasium med 
samme udgangspunkt – en mulighed for at få almen viden på samme måde som alle andre.

De muligheder skal flere have. For hvis de ikke får det, så taber vi ressourcer på gulvet. Men vi taber 
også mennesker. For folk, der som jeg har autisme, er det mere undtagelsen end reglen, at de er i ar-
bejde. Og ja, der er dem, der ikke kan, og som vi skal hjælpe. Men hvad med dem, der så kan? Hvad er 
det, vi forestiller os, der skal ske med dem? Dem, mit eget gymnasium må afvise? Dem, som inklusions-
processen taber på gulvet? ...

Uddrag fra Jakob Terp-Hansens tale ved FN’s Handicapdag


