
FAKTA

■■ Mogens Andersen, 
68 år

■■ Bor i Herlufmagle

■■ Gift med Lisbeth

■■ Har fem børn og ni 
børnebørn

■■ Har været rektor på  
Høje-Taastrup Gym-
nasium fra 1. januar 
1997

■■ Kantinen på gymna-
siet er opkaldt efter 
Mogens Andersen 
og hedder »Den 
Gyldne Mågens«
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PENSION: Rektor 
Mogens Ander-
sen ser tilbage på 
næsten et kvart 
århundrede som 
rektor på Høje-Ta-
astrup Gymnasium 
med alt, hvad det 
indebærer.

Af Kasper Ellesøe

HØJE TAASTRUP: I maj skul-
le han have været i Parga i 
Grækenland og nyde sin nye 
tilværelse som pensioneret 
rektor. 

Men coronavirussen gjor-
de sit indtog, og derfor sidder 
68-årige Mogens Andersen 
stadig i den stol, han overtog 
den 1. januar 1997, hvor han 
blev ansat som rektor på Hø-
je-Taastrup Gymnasium.

Han tager lige resten af 
skoleåret med og dimitterer 
endnu en årgang studenter. 
Hans 24. årgang. Og så går 
han officielt på pension med 
udgangen af juli, og en ny 
styrmand overtager sku-
den.

Opdelt samfund
At være rektor på et gymna-
sium på den københavnske 
vestegn har ifølge Mogens 
Andersen sine udfordrin-
ger. Og især i sidste halvdel 

af sin tid som rektor, har 
han beskæftiget sig med, at 
gymnasierne på Vestegnen 
har haft udfordringer med 
store andele af elever med 
anden etnisk herkomst end 
dansk. 

På Høje-Taastrup Gymna-
sium har det betydet, at de 
lokale etnisk danske elever 
ikke har søgt deres lokale 
gymnasium.

Derfor har Mogens Ander-
sen ad flere omgange blandt 
andet foreslået en model 
med klyngeskoler, hvor ele-
verne i udgangspunktet skal 
gå på et lokalt gymnasium.

Tidligere i år kom en eks-
pertgruppe med løsninger 
på, hvordan man kan fordele 
gymnasieeleverne, så man 
bedre kan undgå udfordrin-
ger som på Høje-Taastrup 
Gymnasium, hvor der i det-
te skoleår er 57,6 procent af 
eleverne, der har en anden 
etnisk herkomst end dansk. 

- Jeg har hævdet i mange 
år, at man burde tænke i en 
skoledistriktsmodel. Når 
man nu har nedsat en eks-
pertgruppe og har givet po-
litisk håndslag på, at man 
vil ændre optagelsen, så går 
jeg ud fra, at det står til tro-
ende. Hvis ikke vi gør noget, 
får vi et samfund, der er se-
gregeret med de problemer, 
der følger med, siger han og 
nævner, at der også er pro-
blemer i områder i Aarhus, 
Odense og på andre gymna-

sier på Vestegnen og i Kø-
benhavn.

Kan ikke gøre mere
Selv synes han, at det er en 
succes, at man nu har nedsat 
en ekspertgruppe, for efter 
hans vurdering, kan han 
som rektor ikke gøre noget 
for at tiltrække etnisk dan-
ske elever.

- Vi kan ikke gøre noget ved 
elevsøgningen, for de etnisk 
danske elever søger ikke 
det her gymnasium, selvom 
de bor her. Vi har gjort alt, 
hvad vi kan kunne. Skulle 
vi have gjort andet, skulle 
vi have haft en anden øko-
nomi, der kunne bruges til 
at tilrække elever ved for ek-
sempel at ombygge skolen. 

Men det er tvivlsomt, om det 
ville hjælpe. Den manglende 
søgning fra de etnisk danske 
elever har ikke noget med 
gymnasiet at gøre, siger Mo-
gens Andersen.

Han mener, at årsagen er 
de forestillinger, som foræl-
dre og deres børn har over 
for at gå i en skole, hvor stør-
stedelen af eleverne har en 
baggrund i Tyrkiet, Paki-
stan eller andre lande.

- Mange er nervøse for, at 
deres børn skal gå i skole 
med mange elever af anden 
etnisk herkomst end dansk, 
men eleverne på ASF-linjen 
kan jo være her sammen 
med dem uden problemer. Vi 
er oppe imod nogle forestil-
linger, som vi ikke kan gøre 

noget ved, siger Mogens An-
dersen og understreger, at 
Høje-Taastrup Gymnasium 
er en god skole. 

- De elever, der går her, 
får en god studentertid, og 
vi har vist, at vi kan løfte 
eleverne. Vi har en solid 
skole, også økonomisk. Og 
vi er i stand til at møde de 
udfordringer, der er på et 
Vestegns-gymnasium. Den 
seneste tid har bekræftet, 
at medarbejderne er gode 
og professionelle, og den 
nye rektor vil have et godt 
udgangspunkt for at kunne 
drive skolen videre, siger 
rektor.

Stolt over eleverne
Når 68-årige Mogens Ander-
sen kigger tilbage på de 23 og 
et halvt år som rektor, er der 
flere ting, han er stolt af.
- Jeg er stolt over alle de 
unge, jeg har dimitteret. 
Mange af dem havde ikke 
fået en studentereksamen, 
hvis der ikke var et gym-
nasium i byen. Og så er jeg 
stolt over at kunne hjælpe 
de unge med autisme med at 
få muligheden for at tage en 
videregående uddannelse. 
Mange af de her unge ville 
give op og havne på overfør-
selsindkomst. Her kan de 
bruge fagligheden og lære 
de ting, de har behov for at 
begå sig, og lære at være so-
ciale. Jeg tror, vi har ydet 
et lille bidrag til, at mange 

ASF-elever får en uddannel-
se, siger Mogens Andersen.

Netop ASF-linjen, som er 
en gymnasieuddannelse for 
elever med autismediagno-
ser, begyndte som et etårigt 
forsøg i 2007. Mogens An-
dersen blev spurt, om han 
ville skrue sådan et tilbud 
sammen. Det blev hurtigt en 
succes og blev gjort perma-
nent, og i 2020 er det den 10. 
årgang, der bliver studenter. 

Vil skrive bøger
Når Mogens Andersen går 
på pension er en af planerne 
faktisk at skrive de erfarin-
ger ned, som han har gjort 
sig ved at have ASF-linjen på 
sit gymnasium. 

- Jeg har fem børn og ni 
børnebørn, så nogen mener 
nok, at de ved, hvad jeg skal 
lave. Men ellers har jeg pla-
ner om at skrive en bog eller 
to. Den første skal hand-
le om, hvad der har gjort 
ASF-linjen til en succes, og 
hvordan vi har støttet de 
unge mennesker her til at 
tage en ungdomsuddannel-
se. Jeg synes, vi mangler at 
skrive, hvad vi har lært af 
det, og hvordan det kan bli-
ve brugt til, at de unge men-
nesker kan få en platform 
til at få et godt liv, siger Mo-
gens Andersen og fortæller, 
at den anden bog, han har i 
tankerne, skal handle om et-
nicitet på gymnasierne.

Rektor takker af efter 23 år:  
- Vi har vist, at vi kan løfte eleverne

I mange år har rektor Mogens 
Andersen råbt op, fordi han 
mener, at man skal ændre 
måden, man optager elever 
på gymnasiet på. På Høje-Ta-
astrup Gymnasium er der en 
stor andel af elever med anden 
herkomst end dansk, og det 
gør ifølge rektor, at de etnisk 
danske elever ikke søger ind 
på Høje-Taastrup Gymnasium.  
Foto: Kenn Thomsen

Coronatiden har gjort Mogens Andersens tilbagetrækning noget 
anderledes, end han regnede med. Egentlig skulle han være gået på 
pension 1. maj.  


