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Så er der endnu et nummer af vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er denne gang præget af corona-nedlukningen 
og den forsigtige genåbning. Man kan sige, at den sidste måned har lært os en hel del. Vi har lært at bruge 
mange sociale medier og læringsplatforme til virtuel kontakt og undervisning. Det er nyt for alle – både elever 

og lærere. Vi skal naturligvis evaluere på dette. Men jeg tror, at vi alle må erkende, at det 
virtuelle ikke kan erstatte den daglige kontakt mellem elever og mellem elever og lærere.

Vi har også lært at være sammen på afstand og nogle gode hygiejneregler. Desværre be-
tyder nedlukningen også, at vi er nødt til at ændre i eksamensafholdelse, karaktergiv-
ning og vores traditioner med gallafest, huefest og dimission. Vi informerer løbende 
om nyt på skolens hjemmeside, Facebook og især på Lectio. Er I i tvivl om noget – så 
spørg. God læsning.

Rektor Mogens Andersen

VIL - VIDERE I LIVET 2

SIDEN SIDST 3

Årets musical spillede for fulde huse 3

ASF-uddannelsesmesse for andet år i træk 4

Ny bokselinje lanceres på HTG 4

Corona-nedlukning 5

Genåbning 6

SRP og SSO er i fuld gang 6

KOMMENDE AKTIVITETER 7

Resten af skoleåret 7

Årets eksamener 7

KÆRE LÆSER

INDHOLD



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

Email: htg@htg.dk

Side 2

I efteråret 2018 fik vi her på HTG bevilget 420.000 kr. fra TrygFonden øremærket vejledning af ikke 
bare vores egne, men ASF-elever generelt, i forbindelse med overgangen fra ungdomsuddannelse til vi-
deregående uddannelse. Vi søgte pengene, fordi vi gerne ville dele vores efterhånden lange erfaring med 
vejledning af unge med ASF med andre, der kunne have gavn af vores viden. Vi blev derfor meget glade 
for TrygFondens bevilling, og det er der nu kommet hjemmesiden www.videreilivet.dk ud af.

Hjemmesiden, der er lavet i samarbejde med Studievalg Danmark, beskriver det studievejledningsforløb, 
som vi bruger til vores 3.g’ere i ASF/SAFE-afdelingen. Vejledningsforløbet består af 12 trin, der skal ruste 
de unge til at vælge, hvad de skal efter gymnasiet, og forløbet skal gerne munde ud i et egentligt valg af en 
uddannelse, som de unge derefter får hjælp til at søge ind på.

Karin Wolfgang, pædagogisk koordinator for ASF/SAFE-linjen, fortæller om projektet: ”VIL er et særligt 
tilrettelagt brobygningsforløb fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse for unge med autisme 
eller lignende udfordringer. Vi har taget initiativ til det, fordi psykisk sårbare unge i signifikant mindre 
grad end andre unge tager en videregående uddannelse og har brug for ekstra hjælp til at komme i gang.”

Hjemmesiden er som sagt ikke kun for vores egne elever, men skal også fungere som inspiration for andre 
ungdomsuddannelser og studievejledere ved studievalgscentrene. TrygFondens midler er også blevet brugt 
til at afholde en årlig uddannelseseftermiddag, hvor ASF-elever kan møde repræsentanter fra forskellige 
videregående uddannelser og tidligere ASF-studenter, der nu er i gang med en videregående uddannelse. 
En sådan uddannelseseftermiddag blev afholdt med stor succes i starten af februar for andet år i træk.

Vi er meget stolte af, at det er lykkedes at føre projekt VIL ud i livet, og håber, at det vil komme mange 
psykisk sårbare unge til gavn.

VIL - VIDERE I LIVET
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SIDEN SIDST

Årets musical spillede for fulde huse

I uge 6 løb den årlige musical af stablen. Musicalen, der fik titlen Adam på toppen, var i år en moderne 
version af Ludvig Holbergs populære Jeppe på Bjerget, og manuskriptet blev skrevet af musicalholdet 
sammen med dramatiklærer Birthe Hougaard-Andersen. Skuespil, musik, lyd, lys, kulisser, kostumer og 
alt, hvad der ellers hører til en god teateropsætning, stod eleverne også for.

Billetterne til forestillingen var gratis, men skulle reserveres på forhånd; der var helt udsolgt til premi-
eren tirsdag d. 4. februar, og de andre spilleaftener var også velbesøgt med stående applaus og masser af 
højlydt grinen undervejs.
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For 2. år i træk afholdt vi fredag d. 7. februar en vellykket ASF-uddannelsesmesse, hvor vi både havde be-
søg af alumner, der går på videregående uddannelser og 3.g’ere fra andre ASF-linjer på Sjælland. Alum-
nerne fra de videregående uddannelser fortalte 3.g’erne om, hvad de kan forvente sig, når de skal læse 
videre, og hvor de kan få hjælp. Vi ser et stigende behov for denne slags arrangementer, hvor unge med 
ASF-diagnoser kan udforske, hvad de vil, efter de har bestået deres studentereksamen, så planen er at 
gøre denne messe til en årligt tilbagevendende begivenhed.

ASF-uddannelsesmesse for andet år i træk

Ny bokselinje lanceres på HTG

Fra næste skoleår udbyder vi her på HTG i samarbejde med 
Høje Taastrup Bokseklub en særlig bokselinje for kommende 
elever. Linjen er for unge, der gerne vil have tid til at dyrke 
boksning på seriøst plan samtidig med at tage en studenter-
eksamen. Ordningen er udviklet i samarbejde med Høje-Ta-
astrup Kommune, Danmarks Idrætsforbund og Danmarks 
Bokse-Union.

Vicerektor Inge Reich fortæller om den nye linje: ”Vi har altid 
haft en interesse i idræt og har tidligere haft Team Danmark-
linjer. Det har fungeret godt, og det betyder, at der kommer en 
anden type elever på skolen. Og derfor ved vi, hvad der skal til 
for at skabe gode rammer for seriøse idrætsudøvere, så de kan 
få en god studentereksamen og samtidig dyrke deres sport på 
et højt niveau.”

Gennem ordningen bliver det muligt for idrætsudøverne at 
tage en studentereksamen på fire år i stedet for de normale 
tre år, så der bliver tid til at passe træningen. Og da idrætsfa-
ciliteterne på HTG er rigtig gode, vil der være mulighed for, at 
noget af boksetræningen kan foregå på skolen.
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På grund af regeringens nedlukning af alle uddannelsesinstitutioner for at mindske spredningen af co-
ronavirus holdt HTG lukket fra d. 12. marts til og med d. 14. april. I denne periode blev al undervisning 
afviklet virtuelt, og ledelsen besluttede at fremrykke SRP- og SSO-skriveperioden til efter påske for at 
give eleverne de bedst mulige forhold at skrive opgaverne under.

Det var en stor omvæltning for både lærere og elever, der alle skulle omstille sig til den nye virtuelle 
hverdag. Det tog lidt tid, men det er vores indtryk ud fra de tilbagemeldinger, vi har modtaget, at de 
fleste efterhånden fandt en rytme i den nye hverdag. I løbet af hele perioden har der været ’mødepligt’ i 
form af aktiv deltagelse i modulerne samt fraværsregistrering, men der vil selvfølgelig blive taget højde 
for de usædvanlige omstændigheder i forbindelse med karaktergivning.

Nedlukningen og de mange restriktioner har desværre også betydet, at vi har måttet aflyse både gal-
lafesten og huefesten, men vi arbejder på en god løsning for dimissionen.

Nogle af lærernes hjemmearbejdspladser under corona-nedlukningen.

Corona-nedlukning
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Genåbning

På pressemødet i Statsministeriet d. 6. april blev der givet grønt lys til at åbne gymnasier for afgangsele-
ver og ASF/SAFE-elever. Derfor åbnede HTG for fysisk undervisning på skolen af 3.g’ere og 2.hf’ere 
onsdag d. 15. april og for alle ASF/SAFE-elever mandag d. 20. april.

Der er strenge krav til rengøring, hygiejne og måden, vi omgås hinanden på, som vi alle skal hjælpe 
hinanden med at overholde. Det betyder bl.a. at håndtag og andre kontaktflader bliver sprittet af flere 
gange dagligt, eleverne skal sidde med to meter imellem hinanden, der skal vaskes hænder inden hvert 
modul, og man skal så vidt muligt opholde sig udenfor i pauserne. Vi har lavet en oversigt over tiltagene 
på vores hjemmeside.

Indtil videre er genåbningen forløbet godt, og både elever og lærere har været rigtig glade for at gense 
skolen og hinanden ’in real life’.

1.g, 1.hf og 2.g skal stadigvæk ikke møde op på skolen før tidligst mandag d. 11. maj. Vi informerer na-
turligvis så snart, der er nyt.

På dette link kan I se og høre rektor Mogens Andersen fortælle om genåbningen.

SRP og SSO er i fuld gang

Torsdag d. 16. april blev 3.g’ernes SRP-periode skudt i gang. Normalt samles alle eleverne i auditoriet, 
hvor de får alle de vigtige informationer om skriveprocessen. Det var desværre ikke muligt i år pga. 
corona-forholdsreglerne, så i stedet blev årets SRP skudt i gang med en video fra et tomt auditorium, 
hvor Maria og Jakob gennemgår alle de vigtige informationer. Videoen kan findes på dette link.

Fredag d. 17. april var det så 2.hf’ernes tur til at tage fat på deres SSO. De kunne heldigvis godt samles 
i auditoriet til den vigtige information om forløbet – selvfølgelig med behørig afstand mellem alle.

Afgangselevernes SRP og SSO skal afleveres hhv. torsdag d. 30. april og fredag d. 24. april.

https://www.youtube.com/watch?v=-o0flvIakUU&fbclid=IwAR2iKtuX-BB_npofyK0U4iA7lXJ_rBzZqMUx74H9sb1pKB_X6HZRVimjacI
https://www.youtube.com/watch?v=qJHkv0XANQo&feature=emb_logo
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Resten af skoleåret
Der er mange ting om resten af skoleåret, vi endnu ikke ved, men så snart der er nye udmeldinger 
fra Undervisningsministeriet, informerer vi om det på Lectio. På dette link har vi samlet nogle af de 
spørgsmål, der presser sig på hos vores elever, og svaret på dem, så godt som vi kan på nuværende tids-
punkt. Siden bliver løbende blive opdateret.

Årets eksamener
3.g skal op i to skriftlige eksamener (dansk og et studieretningsfag) og en mundtlig (forsvar af SRP).

2.hf skal op i to skriftlige eksamener (dansk og engelsk) samt to mundtlige (dansk og den senest pla-
cerede udtrukne eksamen).

1.g, 2.g og 1.hf skal ikke til eksamen, men skal i stedet have en årskarakter i afsluttende fag.

KOMMENDE AKTIVITETER

Du ønskes et godt forår!

https://htg.dk/nyhed/2020/htg-om-coronavirus/

