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I vores marts-nyhedsbrev kan du læse om mange af de aktiviteter – faglige og sociale – som kendetegner 
HTG. Særligt vil jeg pege på vores faglige mentorordning.

Undervisningsministerens fraværsbekendtgørelse fyldte en del i december-nyhedsbrevet. Og det fyldte 
også for nyligt, da en liste over skolernes fravær blev offentliggjort. HTG’s fravær findes 
på vores hjemmeside. Men tallet eller placeringen er ikke det vigtige. Det vigtige er, at 
vi følger og støtter alle elever via vores faste faglige mentorordning. HTG er det eneste 
gymnasium i Danmark, der har en faglig mentor til alle elever. En ordning, der har 
eleven og fagligheden i centrum. På HTG ser vi den enkelte elev og støtter hele vejen.

God læselyst.

Rektor Mogens Andersen
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På Høje-Taastrup Gymnasium går vi meget op i faglighed. Det er vigtigt for os at sikre, at vores elever får 
så stort et fagligt udbytte af deres gymnasietid som muligt, og vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan 
vi bedst kan løfte eleverne.

Derfor var det med stor stolthed og faglig tilfredshed, at vi kunne konstatere, at 3.b her på HTG opnåede 
et karaktergennemsnit for deres SRP-opgaver på hele 9,2. Resultatet står ekstra flot, når det ses i lyset af, 
at landsgennemsnittet for SRP-karakterer i 2018 var på 7,6, og HTG’s socioøkonomiske reference var 6,7. 
Det bestyrker os i, at vores indsats virker.

DET FAGLIGE LØFT

Den faglige mentorordning

Talentudvikling

For de elever, der har lyst til at få udfordringer og oplevelser, der rækker ud over den almindelige under-
visning, har vi forskellige tilbud. Hvert tilbud giver eleverne mulighed for at få et diplom, som kan pynte 
på deres CV. Herunder kan man læse om to af vores talenttilbud.

ATU

Hvert år deltager elever fra Høje-Taastrup Gymnasium i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), som er 
et 2-årigt diplomprogram for de dygtigste elever i gymnasiet. I år søgte fem af vores elever ind og blev 
alle optaget. De går nu et spændende 2-årigt forløb i møde, hvor de skal deltage i en række forelæsninger 
og faglige workshops inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora med nogle af landets 
fremmeste forskere og mest innovative forretningsfolk. Derudover er der talentmoduler med fokus på 
personlig udvikling, hvor eleverne lærer at træffe beslutninger, der stemmer overens med deres person-
lige værdier, og får en række studieværktøjer, de kan tage med i deres videre uddannelsesforløb.

Et af de initiativer, vi har taget for at løfte fagligheden, er 
‘Den faglige mentorordning’, som er en ordning, der er 
obligatorisk for alle vores elever gennem hele deres tid på 
gymnasiet. Den går ud på, at alle elever får tilknyttet en 
faglig mentor, som er en af skolens lærere. Gennem såvel 
gruppesamtaler som individuelle samtaler med den fagli-
ge mentor får eleven et bedre indblik i personlige, faglige 
og studiemæssige styrker og svagheder.

Den faglige mentor er den samme gennem hele uddannelsesforløbet, da vi lægger stor vægt på den per-
sonlige relation mellem mentor og elev og mener, at den gode relation er en vigtig forudsætning for 
elevens udbytte af ordningen. Vores intention og håb med Den faglige mentorordning er, at dette ekstra 
fokus på den enkelte elevs udviklingspotentialer vil støtte og løfte alle vores elever uanset deres faglige 
niveau.



HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgaard Allé 2
2630 Taastrup
Tlf. 3396 4050

Email: htg@htg.dk

Side 3

I uge 6 løb årets musical af stablen til fulde huse. I samarbejde 
med dramalærer Katrine Speldt og musiklærer Jan Falkencro-
ne skabte eleverne en både underholdende og eftertænksom 
forestilling, som fik stående bifald.

Forestillingen var en fri nutidsfortolkning af Ludvig Holbergs 
komedie Maskerade. Stykket er et generationsopgør mellem 
de to fædre Jeronimus og Leonard og deres børn. Fædrene vil 
nemlig bestemme, hvem de unge skal gifte sig med, mens de 
unge vil holde fast i retten til selv at bestemme. For at forhindre 

de unge i at gå til fest og potentielt forelske sig holder fædrene 
både deres koner og de unge indespærret. Det slipper de dog 
ikke godt fra, for, som altid hos Holberg, så er det tjenerne, der 
er de klogeste, og de klogeste narrer som bekendt altid de min-
dre kloge… Og tjenerne er på de unges og kærlighedens side.

Holbergs intention var at vise, hvor ufornuftige og ude af trit 
med tiden fædrene var – tvangsægteskaber havde nemlig været 
forbudt i Danmark i 200 år. Og selvom stykket er skrevet helt til-
bage i 1724, er budskabet stadig relevant i vores moderne nutid.

MasterClass

HTG’s MasterClass tilbyder interesserede elever udfordringer og oplevelser, der rækker ud over de almin-
delige fags kernestof og pensum. Målet er at øge elevernes viden om et emne, stille dem over for konkrete 
problemstillinger og udfordre deres kreative egenskaber. Årets MasterClass-forløb har fokus på havets 
tilstand. I oktober var MasterClass-holdet i Helsingør for at teste undervisningsmateriale om havet ud-
viklet af Verdensnaturfonden, og i slutningen af januar var de på Den Blå Planet, hvor de så en ny udstil-
ling om koraller og blev vist rundt. Eleverne arbejder på at udvikle deres egne undervisningsmaterialer.

Musical

AFHOLDTE AKTIVITETER
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I starten af februar blev der afholdt café på HTG, men det 
var ikke en hvilken som helst café, for alle pengene, der blev 
samlet ind til caféen, gik direkte til Danmarks Indsamling 
og dermed til verdens udsatte piger og kvinder.

Til caféen kunne man ud over snacks, pandekager og drikke-
varer betale for at deltage i forskellige aktiviteter som bord-
tennis, FIFA-turnering og forskellige kort- og brætspil. Der-
udover blev der afviklet en intens snørrebåndskonkurrence, 
hvor der blev kæmpet af både elever og lærere.

Det var eleverne fra udvalget ’HTGs fremtid’, der stod for at arrangere caféen. Det lykkedes at indsamle 
over 3.500 kr., som vil blive brugt til at sikre pigers tryghed og uddannelse, hvor der er mest brug for det.

Café Danmarks Indsamling

Uddannelsesmesse for ASF-elever

Fredag d. 1. marts holdt vi uddannelsesmesse for unge med ASF (autismespektrumforstyrrelser) – den 
første, der nogensinde er blevet afholdt i Danmark. Her kunne de unge høre om nogle af de forskellige 
muligheder for at læse videre efter gymnasiet. Ud over elever fra vores egen ASF-linje deltog også elever 
fra ASF-linjer på andre af landets gymnasier.

Pædagogisk koordinator Karin Wolfgang var meget tilfreds med arrangementet, som hun har været med 
til at tage initiativ til: ”Det er et arrangement, der ikke fandtes, og vi kunne se, at der var et hul. På de 
store uddannelsesmesser er der alt for mange mennesker, og de er ikke målrettet unge med ASF. Her på 
vores messe kan de få at vide, hvad de forskellige uddannelsessteder kan tilbyde dem af hjælp, hvem de 
skal henvende sig til for at søge om støtte osv.”

Uddannelsesmessen startede med små oplæg fra forskellige uddannelsessteder, hvorefter eleverne kunne 
gå rundt til informationsboder og tale med tidligere elever, der nu læser på videregående uddannelser. 
Tiltaget er et led i et større projekt, der har til formål at hjælpe ASF-studenter med overgangen fra gym-
nasiet til videregående uddannelse.
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KOMMENDE AKTIVITETER

I uge 12 var alle 2.g’erne på studieture. Turene gik til Athen, Mallorca, Sarajevo, Granada og Wien. Målet 
med studieturene er at give eleverne en oplevelse og styrke deres faglige viden. På turene bliver der derfor 
fokuseret på emner, der ligger inden for fagområdet for klassens studieretning. Ved at rejse ud møder ele-
verne fag og læring på nye måder, som de kan bruge hjemme i undervisningen og deres fremtidige virke.

Studieture

Stjerner på Vestegnen

HTG har i samarbejde med arkitektvirksom-
heden arki_lab startet projektet ’Stjerner på 
Vestegnen’, som skal resultere i en ommøble-
ring af skolens kantine og nye måder at bruge 
udearealerne på. Projektet, der er støttet af Sta-
tens Kunstfond, involverer ca. 100 af skolens 
elever fra hhv. billedkunst og idræt. Billedkun-
steleverne arbejder med kantinen og har fokus 
på design, rum og indretning, mens eleverne fra 
idræt arbejder med udearealerne med fokus på 
aktivitet og sundhed. I forhold til udearealerne bliver der lagt vægt på, at de nye opfindelser ikke kun 
kommer skolens elever til gode, men også kan bruges af beboerne i lokalområdet.

Projektet blev skudt i gang i slutningen af januar og består af en 
blanding af seminarer med korte foredrag om forskellige rele-
vante emner samt workshops. På workshopperne skal eleverne 
ud fra materiale udviklet af arki_lab analysere områderne og 
komme med ideer til nye designs, som hele skolen i slutningen 
af forløbet skal stemme om. Herefter bliver der afholdt en åben 
fernisering for alle interesserede.

Forårsudstilling
D. 8. april kl. 11:30 åbner den årlige udstilling af billedkunstelevernes eksamensprojekter i auditoriet.

Gallafest
D. 3. maj afholdes den traditionsrige gallafest med alt, hvad dertil hører af festtøj, middag og lanciers!

Dramatikgalla
D. 6. maj er der dramatikgalla, hvor dramaeleverne præsenterer deres egne skuespil. Alle er velkomne!

Eksamensplan offentliggøres
D. 10. maj er der delvis offentliggørelse af årets eksamensplan, og d. 16. maj offentliggøres hele planen.


