
 

Kære kommende elev 

Vi glæder os rigtig meget til at tage imod dig til august! For at du kan lære gymnasiet bedre at kende, inden 

du starter, har vi her samlet lidt information og links til dig, som vi håber, vil gøre det lettere og sjovere for 

dig at forberede din skolestart. 

Find vej 

Det er let at komme hertil! Fra Hovedbanen tager det ca. 15 min. til Høje-Taastrup Station med regionaltog, 

og HTG ligger kun 5 minutters gang fra stationen. Se gå-ruten på dette link. 

Skolens indretning 

HTG holder til i en stor hvid bygning midt i dejlige grønne omgivelser. Skolen er designet af ingen ringere 

end den kendte danske arkitekt Henning Larsen – I ved, ham der har lavet Operaen i København. Vores 

lokaler og fællesarealer er store og lyse, og der er helt bogstaveligt højt til loftet her. Hvis du har lyst, kan 

du tage på en virtuel rundtur på HTG og se, hvor du snart kommer til at få din daglige gang. 

Tryghed, fællesskab og plads til forskellighed 

Det er ikke kun fysisk, at der er højt til loftet på HTG. En af vores kerneværdier er nemlig åbenhed og plads 

til forskellighed. Vi har elever og lærere med forskellige kulturelle baggrunde, og vi har både STX, HF og en 

særlig linje for unge med autisme og lignende udfordringer (ASF/SAFE-linjen). Derfor lægger vi stor vægt på, 

at alle uanset baggrund og sociale forudsætninger føler sig hjemme på skolen. Det gør, at der er et stærkt 

fællesskab ikke kun i klasserne, men på tværs af klasser og årgange. Vi er også en lille skole med ca. 500 

elever, så du kommer let til at kende alle. Det styrker sammenholdet og gør, at du hurtigt vil føle dig tryg. 

Nærhed og fordybelse 

Det er ikke kun mellem eleverne, der er et stærkt bånd på HTG. Det er der også mellem eleverne og 

lærerne. Den personlige relation betyder meget, og det er vigtigt for os, at du som elev føler dig set og hørt, 

så du kan vokse så meget som muligt både fagligt og personligt. Derfor får du bl.a. lige fra starten tildelt en 

’faglig mentor’, som er en af skolens lærere, der følger dig gennem alle tre år og hjælper dig igennem de 

udfordringer, du måtte støde på. Du kan læse mere om den faglige mentorordning her. Vi gør også brug af 

’studietidsmoduler’. Disse moduler bliver brugt til at træne fordybelse og studieteknik, så du har bedre 

forudsætninger for at klare dig godt i de almindelige moduler. Læs en artikel om studietidsmoduler her. 

Følg os på de sociale medier 

Et godt sted at få et indtryk af livet på HTG er på vores sociale medier, hvor vores SoMe-korps jævnligt 

poster billeder, videoer og små som store nyheder fra hverdagen. Du kan følge os på både Facebook, 

Instagram, Snapchat og YouTube. Og så kan du i øvrigt finde endnu mere info om HTG på www.htg.dk. 

Info om skolestart 

Vores introudvalg er i fuld gang med at planlægge skolestarten i august, og i løbet af foråret vil vi på både 

hjemmesiden og vores sociale medier poste, når der er nyt. Vi planlægger også at afholde et 

informationsmøde for dig og dine forældre før sommerferien, men vi afventer officielle udmeldinger 

angående forsamlingsregler, før vi kan arrangere dette. Du hører nærmere. 

https://goo.gl/maps/63TbyzKWrbSpSWB59
https://www.htg.dk/virtuel-tur.php
https://htg.dk/om-htg/vaerdier-og-strategier/den-faglige-mentorordning/
https://sn.dk/Taastrup/Succes-med-meditation-paa-skoleskemaet/artikel/900415
https://www.facebook.com/HojeTaastrupGymnasium
https://www.instagram.com/htgym/
https://www.snapchat.com/add/htgym
https://www.youtube.com/channel/UCmNpTPv1G3MisoJqppDzKqw
https://htg.dk/

