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Velkommen til skoleårets sidste nyhedsbrev! Her kan du læse om mange forskellige faglige og sociale 
aktiviteter på HTG siden sidst.

Et gymnasium er meget andet end den undervisning, der foregår i fagene og klasselokalerne. 100 elever 
på tværs af klasser og årgange har således været i gang med et innovationsprojekt med 
henblik på at forbedre skolens fællesrum og udearealer. Et projekt, der dels giver sig 
udtryk i færdige planer for fællesarealer og udearealer, og dels har givet procesværk-
tøjer og metoder. Færdigheder, der i den grad er efterspurgte, når ”vi” skal løse vores 
fælles udfordringer: Klima! Bæredygtighed! Ulighed!

Nu er vi i gang med eksamen. Og snart vil vore glade studenter myldre ud i sommeren. 
Tak for dette skoleår. Og god sommer til alle!

Rektor Mogens Andersen
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På HTG er vores vigtigste mission naturligvis at løf-
te vores elevers faglige viden i de forskellige fag, de 
møder i gymnasiet. Men vi ønsker også at bidrage 
til deres personlige udvikling og styrke forskellige 
kompetencer, der kan sætte fagligheden i perspek-
tiv og komme dem til gode i deres fremtidige virke.

Bl.a. derfor har vi i samarbejde med arkitektvirk-
somheden arki_ lab siden jul kørt designprojek-
tet ’Stjerner på Vestegnen’, der skal resultere i en 
ommøblering af skolens kantine og nye måder at 
bruge udearealerne på. Projektet, der er støttet af 
Statens Kunstfond, har involveret ca. 100 af sko-
lens elever fra hhv. billedkunst og idræt. Billedkunsteleverne har arbejdet med kantinen og haft fokus 
på design, rum og indretning, mens eleverne fra idræt arbejdede med udearealerne med fokus på ak-
tivitet og sundhed. I forhold til udearealerne er der blevet lagt stor vægt på, at de nye opfindelser ikke 
kun kommer skolens elever til gode, men også kan bruges af beboerne i lokalområdet.

I midten af maj blev der afholdt fernisering af de bedste designideer i kantinen. Efter taler og præsen-
tation af ideerne havde alle fremmødte mulighed for at stemme på deres favoritideer. Nu afventer vi så 
de endelige tegninger fra arki_lab, og så er vi spændt på realiseringen.

Projektet har dog ikke kun handlet om de konkrete designs, men også om at få eleverne med i en in-
novationsproces ved siden af undervisningen, hvor deres kreativitet og evne til at tænke nyt udfordres. 
Samtidig skulle det gerne give dem lysten og værktøjerne til at påvirke deres omgivelser. Processen har 
derfor i sig selv været virkelig spændende for alle involverede, og det er noget, vi ønsker at gentage i en 
eller anden form.

Dette er blot ét eksempel på, hvordan vi hjælper vores elever til at vokse fagligt såvel som personligt og 
styrke alle deres kompetencer. Det er nemlig både vores drøm og vores mål.

STJERNER PÅ VESTEGNEN
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Fra d. 8. til 10. april kunne man opleve den årlige udstilling af billedkunstelevernes eksamensprojekter i 
auditoriet. Udstillingen blev åbnet med tale og fernisering om mandagen, hvor man kunne få sig en drink 
og lidt snacks, mens man gik rundt og studerede de mange forskelligartede kunstværker, der bød på alt lige 
fra parafraser til streetart.

Forårsudstilling

AFHOLDTE AKTIVITETER

Forskningens døgn

I anledning af Forskningens Døgn i slutningen af april satte HTG traditionen tro en række faglige arrange-
menter op for skolens egne elever og for kommunens folkeskoleelever. Størst var et arrangement fredag d. 
26. april, hvor 7. klasser fra Torstorp Skole, Borgerskolen og Charlotteskolen besøgte gymnasiet til et tæt-
pakket program med Science Show og fire workshops med fokus på krop og sundhed. Det var HTG-elever, 
der bl.a. stod for at afvikle den workshop, hvor der blev arbejdet med fedtprocent, talje/hoftemål og BMI.
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Fredag d. 3. maj løb den traditionsrige gallafest af stablen. Den røde løber blev rullet ud, og rektor Mo-
gens Andersen tog imod alle de festklædte afgangselever, efterhånden som de ankom til skolen i bl.a. par-
tybus og limousine. Da alle var ankommet og havde fået taget billeder, var det tid til lanciers i kantinen 
efterfulgt af spisning i klasserne. Herefter var der fuld gang i dansegulvet, lige så længe festen varede.

Se en stemningsvideo fra festen på dette link

Gallafest

Besøg i ASF-afdelingen

Mandag d. 6. maj havde vi besøg af formanden for Dan-
ske Handicaporganisationer Thorkild Olesen, folket-
ingsmedlem Sofie Carsten Nielsen (RV) og byråds-
medlem fra Høje-Taastrup Kommune Esat Sentürk. 
Vores to dygtige 3.g-elever Simon og Amanda viste 
gæsterne rundt i ASF-afdelingen, og bagefter blev der 
diskuteret uddannelsespolitik i Rektors mødelokale 
med fokus på, hvordan man kan skabe større fleksibi-
litet i uddannelsessystemet, så flere unge med handicap 
kan få sig en uddannelse.

https://www.youtube.com/watch?v=nNUfif9c6bo
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D. 7. maj blev der udskrevet folketingsvalg. Det kunne også 
mærkes på HTG, hvor der to dage efter blev afholdt valgde-
bat. Her diskuterede de fire politikere Rasmus Jarlov (K), 
Sofie Carsten Nielsen (RV), Anne Sina (S) og Nikolaj Vester 
(LA) bl.a. klima, uddannelse og integration. Vores egen er-
farne ordfører Magnus Sejer Hansen fra 3.z styrede slagets 
gang, og der var kæmpestort engagement og meget kompe-
tente spørgsmål fra salen!

Valgdebat

Forårskoncert

Årets forårskoncert fandt sted d. 14. maj i auditoriet, hvor skolens mu-
sikhold og den frivillige musik bl.a. bød på ”Take Me Home, Country 
Roads”, ”Tears In Heaven”, Vivaldi og Kim Larsen!

1.g’erne på sprogrejse

I uge 21 var 1.g’erne på sprogrejse i hhv. Hamborg og Paris, hvor de udover at være på sightseeing fik 
pudset deres tysk- og franskkundskaber af.

Offentlig valgdebat

I forbindelse med folketingsvalget åbnede HTG dørene op 
for alle interesserede til en offentlig paneldebat med lokale 
kandidater. Her diskuterede kandidater fra 11 af de 13 opstil-
lede partier uddannelse, klima og integration. Ca. 50 gæster 
var mødt op for at overvære og deltage i debatten, der blev 
styret af journalist Peter Blæsild fra TV 2 Lorry.
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Huemiddag
Onsdag d. 26. juni er der Huemiddag for de afgående 3.g’ere og 2.hf’ere. Der er bl.a. lærernominerings-
show, lærerrevy, skåltaler, fællessang og naturligvis masser af lækker mad og hygge. Det er samtidig 
sidste mulige eksamensdag.

Afslutning for 1.g og 1.hf
Torsdag d. 27. juni markeres skoleårets afslutning for 1.g’ere, 1.hf’ere og 2.g’ere.

Dimission og sommerferie
Fredag d. 28. juni er der dimission, hvor eksamensbeviserne bliver overrakt til de nyudklækkede studen-
ter. Forældre og familie er naturligvis meget velkomne. Programmet starter kl. 10 og slutter kl. 12, hvor 
studenterne tager med studentervognene over til Høje-Taastrup Kommune og traditionen tro danser 
rundt om skulpturen ‘Thors Hammer’. Herefter kører alle de festligt udsmykkede vogne ud på deres tur 
rundt til studenterne og deres familier.

Skolestart
Torsdag d. 15. august byder vi vores nye elever velkommen og siger velkommen tilbage til vores nuvæ-
rende elever efter en skøn lang ferie. Vores putteguider har i løbet af sommeren planlagt et hyggeligt og 
underholdende introprogram for de nye 1.g’ere og 1.hf’ere!

40-års jubilæum
Høje-Taastrup Gymnasium fylder 40 år! Det fejrer vi d. 27. september med reception og åbent hus, hvor 
alle, der har lyst til at kigge forbi og fejre med os er velkomne! Vi byder naturligvis på fødselsdagslagkage 
og et glas, og der vil også være andet godt til maven. Efter receptionen med diverse taler vil der være 
underholdning og en helt masse forskellige workshopper med aktiviteter for hele familien, som man kan 
deltage i. Vi håber at se så mange som muligt på denne store festdag!

KOMMENDE AKTIVITETER


