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Hej alle 1.g’ere og 
1.hf’ere!

Vi håber, I har haft en suveræn sommer, for nu skal I gøre jer klar til en god start på noget 
nyt: gymnasiet. Vi er jeres putteguider, og vi glæder os til at give jer det bedste indtryk af 
HTG, hvor I forhåbentlig kommer til at skabe en masse gode minder det næste stykke tid. 
Vi vil vise jer rundt, og vi vil være jeres guider igennem alt, så I aldrig står alene. Lærerne er 
klar til at give jer en hånd til det, I har brug for, og de er mere end glade for at møde jer, lige 
så vel som vi er!
 
Vi håber, at I vil se frem til tre skønne år på gymnasiet!
 
De bedste hilsener fra introstyregruppen
Hadiya 3.x, Leila 3.y og Rasmus 3.kw
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Følg HTG 
 @htgym 

 @HojeTaastrupGymnasium
 @htgym

Velkomstfolder 2019
HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

Frøgaard Alle 2, 2630 Taastrup
www.htg.dk 
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Velkommen! Vi glæder os til at arbejde sammen med jer de næste 2 eller 3 år på HTG.  
Hvad er det særlige ved HTG? Her er, hvad vores elever selv siger:

”Der er et godt socialt miljø med imødekommende mennesker. Gymnasiet skaber en 
tryghedsramme. Der er frihed til at være den, man er.”

”Jeg synes, at det, der kendetegner gymnasiet mest, er mangfoldighed, og at det handler  
om at forbedre den enkelte elev mest muligt fagligt.”

”Det er et gymnasium med mange etniciteter og forskellige mennesker.  
Her er plads til alle.”

Det, som kendetegner HTGs værdier, og som er jeres pejlemærker, er:  
Faglighed, dannelse og rummelighed.

Faglighed, fordi det er derfor, vi er her. Og vi ved, at motivation er faglighedens  
forudsætning. Og vi ved, at en væsentlig faktor for motivation er trivsel. Dannelse  
i denne sammenhæng handler om at have respekt og tillid. Respekt for dig selv  
– og respekt for andre. 

DERFOR: KOM IND, VÆR MED, TAG ANSVAR!
Det er vores mål med jer som elever på HTG, at I vokser, både fagligt og personligt.  
At I som individer indgår i det faglige fællesskab og bliver klogere på jer selv og de  
fælleskaber, I indgår i. At I, med en omskrivning af Grundtvig, bliver livsduelige. 

Vi glæder os til rejsen sammen med jer.

Mogens Andersen, rektor

RASMUS RINGSTRØM LUND, 3.KW
Med i introstyregruppen.  
Var også putteguide sidste år

Min første skoledag på HTG 
 Jeg var helt vanvittigt nervøs. Da jeg skulle 
låse min cykel, kunne jeg ikke få den låst fast 
nogen steder, så jeg stod der i ti minutter 
og var bare helt vildt nervøs. Jeg kendte 
INGEN, men så gik det alt sammen. 

Hvad er vigtigt den første dag? 
 Tænk på at alle andre er præcis lige så  
nervøse, som du selv er. 

Hvilke ord vil du sætte på HTG? 
 Lærerigt. Det er meget mere end at have 
fag. Man bliver klogere som menneske af  
at gå her. Det er helt fantastisk. 

Hvad drømmer du om? 
 Jeg vil gerne læse astrofysik. 

Hvorfor er du putteguide? 
Det var sjovt sidste år, så jeg ville gerne 
være det igen.

MIA BRONI, 2.P
Putteguide for HF

Min første skoledag på HTG
 Jeg var meget nervøs og syntes, det var lidt 
akavet at gå ind på skolen, fordi jeg ikke 
kendte nogen, men det var ikke så slemt 
igen, da vi blev vist hen til vores klasse.

Hvad er vigtigt den første dag?
 Bare at tage det roligt og huske på, at andre 
har det på samme måde som dig.

Hvilke ord vil du sætte på HTG?
 HTG er et godt sted med søde elever og 
lærere.

Et godt råd til 1.g/1.hf?
Deltag i de fælles arrangementer der er, så 
man får et godt sammenhold og socialt liv 
med ens klassekammerater.

Hvad drømmer du om?
 At komme ud med et godt snit til min  
uddannelse.

Hvorfor er du putteguide?
Fordi jeg synes, det er vigtigt, at de nye  
elever får den bedste start, og putteguider 
var en af de grundene til, at jeg fik en god 
start og velkomst på HTG.

Kære nye elever  
på HTG
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Ny skole, nye venner  
– introforløbet på HTG
Når I starter på HTG den 15. august, mø-
des alle i skolens kantine til velkomst. Hver 
klasse har tre guider, som går i 2.g, 3.g eller 
2.hf. Jeres guider tager sig af jer i den første 
tid og sørger for både tryghed, sammen-
hold og god stemning. I hele introperioden 
er den klassiske skoledag suppleret med 
sociale indslag for klassen, årgangen eller 
hele skolen. I kan se programmet for intro-
forløbet på bagsiden af dette hæfte. 

IDRÆTSDAG
Fredag den 23. august holder skolen 
idrætsdag. Sammen med jeres klasse skal 
I dyste i forskellige discipliner mod skolens 
øvrige klasser. Dagen slutter med den  
legendariske tovtrækningskonkurrence 
- 1.g mod 2.g, hf mod stx og 3.g mod 
lærerne.

INTROFEST
Efter idrætsdagen ved Badesøen fortsæt-
ter I til introfest på skolen. Til introfesten 
skal I alle sammen pynte bord, lave mad 
og klæde jer ud. Det er prestigefyldt at

være den klasse, som rektor udvælger, 
som den mest gennemførte! Når I har 
spist, kommer resten af skolens elever og 
fester med jer. 

FAGLIGE TURE (HF)
I løbet af september måned tager hf- 
eleverne på en faglig tur. Det er lærerne  
i den naturvidenskabelige faggruppe 
(kemi, biologi og geografi), der står for det 
faglige program for turen, og indholdet i 
turen vil lægge op til et af de projektforløb, 
som I skal til eksamen i til sommer.  

SOCIALUGE
I september måned arrangerer skolerådet 
den årlige socialuge. Det er en uge, hvor 
alle gymnasiets elever hygger sig med 
hinanden på tværs af klasser, årgange 
og uddannelser. Ugen slutter af med 
den traditionsrige fødselsdagsfejring på 
skolen fredag den 27. september. I 2019 
gør vi lidt ekstra ud af fødselsdagen, fordi 
skolen fylder rundt. Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen!
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PRÆSENTATION AF STUDIE- 
RETNINGERNE (STX)
En stor del af grundforløbet vil handle om, 
at I skal vælge studieretning. For at gøre 
valget overskueligt for jer bliver I præsen-
teret for alle studieretningerne på stu- 
dieretningspræsentationsdagene i uge 43. 
Studieretningsvalget er i uge 45.

STUDIERETNINGSDAG MED  
OVERNATNING (STX)
Når de endelige studieretningsklasser er 
dannet til november, er der brug for at 
blive rystet sammen på ny. Derfor er der 
en studieretningsdag med overnatning 
med klassen. Om dagen laver jeres stu- 
dieretningslærere et fagligt program til jer. 

Sidst på dagen kommer jeres teamlærere 
og laver noget socialt sammen med jer, og 
I sover på skolen. Overnatningen er obliga-
torisk, og det er forbudt at indtage alkohol 
i forbindelse med overnatningen. 

FASTE MAKKERPAR 
Fra den første skoledag bliver I sat 
sammen i faste makkerpar. I de første 
par dage betyder det, at I har en at gå i 
kantinen med og snakke med i pauserne. 
Samtidig er makkeren også en fast samar-
bejdspartner til gruppe- og pararbejde i 
det første stykke tid på gymnasiet. 

UNDERVISNING 
I en gymnasie- eller hf-klasse er under-
visningsmiljøet og kulturen i klassen 
afgørende for, at I får nogle gode og lære-
rige år. En god klasserumskultur kommer 
ikke altid af sig selv, og derfor har alle 
klasser to teamlærere, der hjælper jer 
med at etablere et godt læringsmiljø i 
klassen. Vi sætter fokus på høj faglighed 
fra starten. 

STUDIEVEJLEDNING 
Alle klasser får tilknyttet en studievejleder 
ved studiestarten. I vil møde jeres studie- 
vejleder mange gange i løbet af jeres 
gymnasie- eller hf-forløb, både til obliga-
toriske individuelle samtaler, til gruppe-
vejledning for hele klassen eller udvalgte 
grupper og til individuelle samtaler efter 
jeres egne behov. Studievejlederne på 
HTG fokuserer på at få jer igennem gym-
nasieforløbet på den bedste måde og med 
det bedst mulige resultat. For stx-eleverne 
vil studievejlederne støtte jer i at vælge 
studieretning, og for hf’erne vil studie-
vejlederne støtte jer i at vælge fagpakker. 
Når I begynder at tænke på videregående 
uddannelser, kommer der studievejledere 
fra Studievalg København og vejleder i det. 

LÆSNING, LÆSE- OG MATE- 
MATIKVEJLEDNING 
For hurtigt at danne os et overblik over 
jeres faglige niveauer, vil I tidligt i gymna-
sie- og hf-forløbet blive mødt med læse- 
og matematikscreeninger. Screeningerne 
vil blive brugt til at hjælpe de af jer, der 
måtte have brug for det. Læsevejlederne 
vil også flere gange i løbet af gymnasie- 
eller hf-forløbet undervise i gode strategi-
er til at læse de forskellige typer tekster, 
I bliver præsenteret for i undervisningen. 
På samme måde vil matematikvejlederne 
støtte de af jer, der har behov for det.
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VI HJÆLPER DIG MED AT VÆLGE
Den 4. november skal I vælge jeres studieretning.
Vi vil gøre alt for, at I på det tidspunkt er klædt på til at tage den rigtige beslutning. 

TIDSLINJE FOR GRUNDFORLØBET:

Fagenes timer 
Den almindelige undervisning i grundforløbet kommer også til at støtte jer i valget af studie- 
retning. I har fx både engelsk, samfundsfag og matematik fra starten af grundforløbet, hvilket 
kan give jer et indtryk af studieretninger med disse fag. I fagene NV og AP møder I de natur- 
videnskabelige fag og sprogfagene, og herigennem vil I også få et indtryk af studieretninger, 
hvor disse fag indgår. 

Aktiviteter på tværs 
I introforløbet bliver I rystet sammen med jeres klasse og får et godt fællesskab. Vi synes, det 
er meget vigtigt, at I samtidig møder eleverne fra de andre klasser også, fordi grundforløbs- 
klasserne jo ikke er de endelige klasser. Derfor sørger vi i hele grundforløbet for at lave en 
række aktiviteter for jer, hvor I møder eleverne fra de andre klasser i både faglige og sociale 
sammenhænge. Vi håber, at det er med til at gøre skiftet fra grundforløbsklassen til studie- 
retningsklassen helt naturligt og trygt. 

HADIYA AHMADI 3.X 
Med i introstyregruppen
Var også putteguide i 2.g. 

Min første skoledag på HTG  
Jeg fulgtes med min veninde fra folkeskolen. 
I starten syntes vi det var lidt akavet. Det 
var sjovt at lære nye mennesker at kende, 
folk var søde og rare og smilende. Jeg var 
nervøs, men det gik over. 

Hvad er vigtigt den første dag? 
At give et godt førstehåndsindtryk. Få folk 
til at se dig som den, du er, virke positiv og 
glad. 

Hvilke ord vil du sætte på HTG? 
Socialt sammenhold, mangfoldigt og åbent. 

Et godt råd til 1.g/1.hf? 
Tænk optimistisk. Bare fordi man har en 
eller to dårlige dage, så betyder det ikke, at 
det hele bliver dårligt. 

Hvad drømmer du om? 
Jeg tror, at jeg kommer til at arbejde med 
noget inden for sundhed. 

Hvorfor er du putteguide? 
Jeg kan huske, at jeg fra første skoledag  
tænkte, at jeg ville være putteguide: 
”Ligesom hende der, det vil jeg også være 
næste år!” Det blev jeg så sidste år, og jeg  
vil gerne være det igen!

Grundforløb og  
studieretning (STX)

Uge 33 15. august: Første skoledag i grundforløbsklasserne

Uge 35 Screeninger

Uge 36 Informationsaften for elever og forældre om studieretningsvalget 

Uge 42 Efterårsferie

Uge 43 Studieretningspræsentationer

Uge 44 Evalueringssamtaler

Uge 45 Studieretningsvalg

Uge 46 AP-Prøve, NV-prøve, Første skoledag i studieretningerne &  
Studieretningsdag med overnatning 

Fremefter Studieretningsforløb 2 ¾ år
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FOR HF’ERNE 
Fagpakker
Efter jul i 1.hf skal I vælge fagpakker.  
Fagpakkerne er de fag, I skal vælge i 2.hf.  
I bliver introduceret til de forskellige fag- 
pakker i januar, hvorefter I vælger. 
I 2.hf starter fagpakke-fagene. 

HO
Historieopgaven skrives i december må- 
ned i 1.hf. Opgaven er obligatorisk for at 
rykke op i 2.hf. Historieopgaven er første 
skridt på vejen til at skrive den store skrift-
lige opgave i 2.hf: SSO.

KS 
Kultur- og samfundsfagsgruppen består  
af fagene historie, religion og samfunds- 
fag. Der er tre lærere i faget KS; en his-
torielærer, en samfundsfagslærer og en 
religionslærer. Historie er et B-niveaufag, 
og de to øvrige fag er på C-niveau. Historie 
starter i efterårssemestret i 1.hf, mens 
samfundsfag og religion først starter i 2. 
semester. Noget af tiden arbejder man 
tværfagligt og projektorienteret. På andre 
tidspunkter arbejder man enkeltfagligt.

NF 
Naturvidenskabelig faggruppe består af 
fagene kemi, biologi og geografi. Der er tre 
lærere i faget NF; en biologi-, en geografi- 
og en kemilærer. I skemaet står der for 
eksempel nf/ke, og så skal du have kemi. 
Noget af tiden arbejder man tværfagligt 
og projektorienteret. På andre tidspunkter 
arbejder man enkeltfagligt.

SAB 
StudieAktivitetsBegivenhed. Vi giver ikke 
standpunktskarakterer på hf. Dog er der  
i løbet af året en række planlagte begiven-
heder, hvor du har mulighed for at afprøve 
og tale med din lærer om dit faglige 
niveau. SAB kan for eksempel være skrive-
dage, faglige projekter eller ekskursioner.

SSO 
Større Skriftlig Opgave. Du skal skrive SSO i  
2.hf. Opgaven er en eksamensopgave. Op- 
gaven bedømmes med en karakter, som 
vægter 1,5, og som kommer på eksamens- 
beviset. Du kan skrive SSO i ét til tre fag. 

FOR ALLE  
HULTIMER 
Hultimer er en særlig skemaposition, vi  
har på HTG. Nogle uger er der én dag, 

hvor der er hultime. De almindelige lek- 
tioner i skemaet er 15 minutter kortere 
på en hultimedag, og de minutter, der 
tages fra de øvrige lektioner, lægges ind i 
en særlig lektion  – ”hultimen”. Hultimen 
ligger fra kl. 11-12, og kan bruges til mange 
andre formål end traditionel undervisning. 
Det kan for eksempel være læsevejled-
ning, studievejledning, ekstra skriftlighed, 
arbejde med klasserumskultur eller sociale 
aktiviteter. De fleste hultimer vil være 
skemalagt for jer, men der kan også være 
hultimer, hvor I selv kan planlægge tiden 
og fx læse lektier, lave gruppearbejde eller 
skrive opgaver.  

RINGETIDER – NORMALSKEMA 
1.  modul  08.10—09.40  
2.  modul  10.00—11.30  
 Pause.  11.30—12.00
3.  modul  12.00—13.30  
4.  modul  13.45—15.15  
(5.  modul  15.20—16.05)  
(6.  modul  16.10—16.55) 

HULTIMESKEMA 
1.  modul  08.10—09.25  
2.  modul  09.40—10.55  
 Hultime  11.00—12.00  
 Pause  12.00—12.30 
3.  modul  12.30—13.45  
4.  modul  14.00—15.15  
5.  modul  15.20—16.05  
6.  modul  16.10—16.55 

FOR STX’ERNE  
AP 
Almen Sprogforståelse er et fagsamarbej- 
de mellem de sproglige fag og latin. Faget 
har til formål at give en sproglig bevidsthed 
og nogle generelle sproglige analyseværk- 
tøjer. AP afsluttes i uge 46 med en prøve, 
som tæller med på eksamensbeviset.

DHO 
Dansk/historieopgaven er en stor skriftlig 
opgave, som alle skriver i 1.g. Opgaven er 
tværfaglig og afsluttes med et mundtligt 
forsvar i eksamensperioden. DHO’en er 
første skridt på vejen til at skrive den store 
skriftlige opgave i 3.g: SRP. 

Grundforløb 
Grundforløbet varer frem til uge 46.  
Den 4. november skal I vælge studieretning. 

NV 
Naturvidenskabeligt grundforløb er et 
fagsamarbejde mellem de naturvidenska-
belige fag. Det vigtigste i NV er, at I stifter 
bekendtskab med naturvidenskaben og 
dens metoder gennem praktisk felt- og 
laboratoriearbejde og gennem arbejde 
med at lave rapporter. NV afsluttes med 
en mundtlig prøve i uge 46, som tæller 
med på jeres eksamensbevis.

SRO 
Studieretningsopgaven er en stor skriftlig 
opgave, som alle skriver i 2.g. Opgaven 
skrives i to fag og fungerer som en prøve 
på det studieretningsprojekt, som alle 
skal skrive i 3.g. SRO’en afsluttes med et 
mundtligt forsvar i eksamensperioden. 

SRP 
Studieretningsprojektet er en stor skriftlig 
opgave, som alle skal skrive i 3.g. Studie- 
retningsprojektet skrives i to fag, hvoraf 
det ene som udgangspunkt skal være et 
studieretningsfag. I får to ugers undervis- 
ningsfri til at skrive opgaven. Opgaven  
skal forsvares ved en mundtlig eksamen i 
eksamensperioden.

Studieretningsforløb  
Studieretningsforløbet starter i november, 
når grundforløbet er slut. Nu begynder 
jeres gymnasieuddannelse at blive tonet i 
forhold til de valg, I har truffet. De endelige 
klasser bliver dannet.

Ny skole, nye ord
– vi oversætter! 
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Introprogram 2019

TORSDAG DEN 15/8
09.00 Velkomst i kantinen
09.30-11.30  Aktiviteter i klassens med putteguider og 

teamlærere
11.30-12.00 Frokostpause
12.00-14.10 HTG-løbet

FREDAG DEN 16/8
08.10-14.15  Undervisning, ”Den sidste leg”, information 

om idrætsdagen, studievejledning, foto- 
grafering og hygge med putteguiderne

14.15-16.30 Introcafé

FREDAG DEN 23/8
08.45-12.00 Idrætsdag ved Albertslund Badesø
18.00-24.00  Introfest. Først for 1.g’ere og 1.hf’ere.  

Fra kl. 20 åbnes dørene for skolens  
øvrige elever

Følg HTG 
 @htgym 

 @HojeTaastrupGymnasium
 @htgym

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgaard Alle 2, 2630 Taastrup

www.htg.dk 
Tlf. 33 96 40 50


