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Velkommen til alle – især til nye læsere (elever og forældre til vores nye 1.klasser).  

Sammen arbejder vi alle for et godt undervisningsmiljø, så vores elever trives og motiveres til at opnå 
så gode resultater som muligt. Derfor er der på HTG mange indsatser for at nå dette mål. Trivsel er en 

væsentlig faktor for at lykkes som individ. Det er vigtigt at være en del af fællesskabet, 
at blive set og at være med. På HTG arbejder vi professionelt med trivselsfaktoren, 
hvilket I kan læse om under afsnittet om studietidsmoduler.

Skolen har 40 års jubilæum i år! Det fejrer vi fredag d. 27. september. Og vi inviterer 
alle til at kigge indenfor i Henning Larsens flotte arkitektur til reception, workshops og 
koncert. Læs selv mere herom på sidste side i nyhedsbrevet. Jeg håber at se mange af 
jer ved denne lejlighed.

Rektor Mogens Andersen
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Her på Høje-Taastrup Gymnasium diskuterer vi hele tiden, hvordan vi bedst støtter og motiverer vores 
elever, så de bliver så fagligt dygtige som muligt. Et af de tiltag, som vi har haft gode erfaringer med, og 
som løbende evalueres og nytænkes, er studietidsmoduler, som alle elever har en gang om ugen.

Dette efterårs studietidsmoduler beskæftiger sig med fagligt fokus. Det betyder, at 2.g, 3.g og 2.hf væl-
ger sig ind på forskellige workshops, der løber over syv hultimer frem til midten af november. Eleverne 
har kunnet vælge imellem følgende workshops:

• Stress af: Eleverne får værktøjer til at navigere i en travl skoledag – værktøjer, som også kan 
bruges uden for skoletiden til at forebygge stress.

• Læsning: Denne workshop bruges til frilæsning af skønlitteratur med det formål at styrke ele-
vernes fordybningsevne.

• Mundtlighed: Eleverne lærer at holde en velstruktureret tale på formfuldendt dansk med ’at-
titude’ og fokus på kropssprog.

• Hjernetræning: Her får eleverne forskellige øvelser, der træner banerne i hjernen, så man bli-
ver bedre til at fokusere og koncentrere sig.

• Tema på tværs: Dette er en flerfaglig workshop med fokus på klima, der skal resultere i et selv-
valgt produkt.

1.g og 1.hf bruger studietidsmodulerne til at træne skriftlighed, så de hurtigt bliver fortrolige med skrift-
lig formidling på gymnasialt niveau.

Til foråret tilbyder vi fagligt fokus, der peger direkte ned i fagene.

DET FAGLIGE LØFT

Studietidsmoduler
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Putteguiderne stod klar uden for hovedind-
gangene, da den nye årgang 1.g’ere og 1.hf’ere 
startede på gymnasiet den 15. august. Der blev 
både uddelt velkomstfoldere og kram, og bag-
efter bød rektor Mogens Andersen alle de nye 
elever velkommen i kantinen med et par gode 
råd: ”Den vigtigste forudsætning for motiva-

tion og læring er, at man befinder sig godt. Det har vi alle sammen et ansvar for at bidrage til, og derfor er 
det vigtigt, at man tager både sig selv og fællesskabet alvorligt,” lød det.

I løbet af introdagene er de nye elever blevet introduceret til gymnasiet, livet som gymnasieelev og selvfølge-
lig hinanden og deres lærere. De har blandt andet været på det traditionsrige HTG-løb – et orienteringsløb 
rundt på hele skolen, hvor eleverne dyster i bueskydning og sværdkamp, gætter gåder, agerer menneskelig 
kran og skal bygge en bærestol med én hånd.

Introforløbet sluttede med idrætsdagen, som igen i år blev afholdt i strålende solskin. STX- og HF-linjen var 
ved Badesøen i Albertslund, mens ASF-linjen løste opgaver ved forskellige poster på skolens udearealer og 
rundt i området. Om aftenen løb årets introfest af stablen. Her mødtes alle de nye elever til spisning klokken 
18, og fra klokken 20 var der fest for alle skolens elever.

Nu er det virkelige gymnasieliv gået i gang, og hverdagen har indfundet sig med undervisning, lektier og 
afleveringer, men selvfølgelig også stadig med masser af hygge og nye venskaber.

Introforløbet

AFHOLDTE AKTIVITETER
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Fredag d. 7. september var en del af skolens elever til Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Ung-
dommens 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 
masser af stande med diverse interesseorganisationer.

”Jeg synes, at det var megaspændende, at besøge de mange forskellige boder og workshops – man lærte 
noget nyt hele tiden,” fortalte Ala fra 3.a, der bl.a. overværede to freestyle-rappere, der agerede kendte 
politikere, og blev lagt i håndjern på politistanden.

Også de nye 1.g’ere og 1.hf’ere var begejstrede for ekskursionen til Ungdommens Folkemøde, og Melissa 
fra 2.x sørgede for, at HTG fik sat et aftryk.

Ungdommens Folkemøde

KOMMENDE AKTIVITETER

Socialugen
I uge 39 løber socialugen af stablen for tredje år i træk. Det er Skolerådet, der planlægger ugen, som be-
står af en lang række små og større arrangementer med fokus på at samarbejde og styrke fællesskabet.

Studieture
I uge 41 rejser alle 2.hf’ere, 2.g’ere og nogle af 3.g’erne på studieture. Turene går bl.a. til Rom, Madrid, 
Mallorca, London, Prag og Berlin. Formålet med studieturene er at give eleverne en oplevelse og øge de-
res faglige viden. På studieturene fokuseres der på emner, der ligger inden for fagområdet for klassens 
studieretning. Ved at rejse ud i verden, oplever eleverne at møde fag og læring på nye og anderledes må-
der, som de kan bringe med hjem i undervisningen og deres fremtidige virke.

Efterårsferie
I uge 42 holder skolen lukket, da der er efterårsferie.
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HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup
Telefon 3396 4050

 @htgym   @HojeTaastrupGymnasium   @htgym

40-ÅRS FØDSELSDAG
HTG slår dørene op!
Fredag d. 27.9. kl. 16-20
fejrer vi, at vi i 40 år har gjort en 
forskel for Vestegnens unge:

Alt er gratis, og alle er velkomne!

RECEPTION 
WORKSHOPS
KONCERT MED ICEKIID

KOM TIL HTG’S 40-ÅRS JUBILÆUM

Vi håber at se så mange af jer som muligt til vores store fødselsdagsfest d. 27/9!


