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Hej alle nye 
HTG’ere

Så er I kommet til den tid i jeres liv, som I kommer til at huske altid. Det er en tid 
fyldt med sjov og mange nye venner for livet. Det er også en tid, hvor I skal være 
klar til at arbejde seriøst, så I ikke ender med at lave alle jeres afleveringer natten 
før (som vi alle har prøvet     ). Vi er klar til at tage imod jer med åbne arme (hvis 
Mette F. tillader det     ).

Det kommer til at blive vildt grineren, så glæd jer!

Kærlig Hilsen på vegne af alle jeres tutorer
Nida (2.Y) og Jakob (2.Y)
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VELKOMMEN!
Vi har glædet os rigtig meget til at møde dig, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig 
de næste år. Men vi glæder os også til at skabe en ramme for, at din tid på HTG bliver både 
sjov og lærerig. Det bliver helt sikkert en tid med store udfordringer, store sejre, bump på 
vejen (som vi nok skal hjælpe dig over) og ikke mindst en masse nye skønne venskaber.
 
HTG’s værdier er faglighed, dannelse og rummelighed. Vi bruger vores værdier i daglig-
dagen til at sikre, at vi tager de rigtige valg og gør tingene ordentligt. Fagligheden er jo en 
kerne i det at gå i gymnasiet, men uden motivation når man sjældent langt. Og for at føle 
dig motiveret skal du have det godt der, hvor du er. Vi sørger for, at rammen er der, for at 
tingene kan gå op i en højere enhed for dig. Og så skal du selv være med til at fylde rammen 
ud, selv være med til at tage ansvar for dig selv og dine nye kammerater, selv byde ind, hvis 
du gerne vil ændre noget. Der er højt til loftet på mange måder på HTG og mange hænder til 
at hjælpe dig derop.
 
Vores mål for dig er, at du får en ufor- 
glemmelig tid på HTG. Vi glæder os til at 
se dig vokse både fagligt og personligt. 
Vi glæder os til at se dig overskride
 grænser og opdage, at du kan mere, 
end du tror. 

Vi glæder os til at se dig indgå i fælles- 
skaber og blive klogere på dig selv og de 
fællesskaber, du indgår i.

Vi glæder os!

Inge Reich, vicerektor

Kære nye HTG’er
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JAKOB LARSEN (3.Y)
Med i introstyregruppen. 

- Min første skoledag på HTG 
Jeg mødte op alt for tidligt - så tidligt at der ikke var nogen tutorer til at tage imod mig, og 
resten af dagen sad jeg akavet og nervøs ovre i hjørnet af klassen, fordi jeg ikke kendte nogen 
som helst.

- Hvad er vigtigt den første dag? 
Det er vigtigt at være åben og vide, at alle andre også er nervøse. Man skal bare prøve at 
nyde det og få det bedste ud af det, for det er virkeligt hyggeligt.

- Et godt råd til de nye elever
Deltag i en masse af aktiviteterne på skolen som f.eks. musicalen og festerne. Halvdelen af 
gymnasiet handler om de minder og oplevelser, man får.

- Hvilke ord vil du sætte på HTG?
Virkelig imødekommende, hyggeligt og alt i alt bare et rart sted at være. 

- Hvorfor er du tutor?
Fordi jeg synes, det er vigtigt, at de nye elever får en rigtig god start på skolen.
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Ny skole, nye venner  

Når du kommer til HTG på din første 
skoledag, skal du gå ind ad hovedind- 
gangen. Der vil vi tage imod dig og vise 
dig den første flig af det fællesskab, du 
bliver en del af. Alle nye elever samles i 
kantinen, hvor tutorerne også vil være. 
Efter en kort velkomst skal du ud i din nye 
klasse sammen med tutorerne og dine to 
teamlærere. Lærerne bliver ikke så længe, 
og så vil tutorerne gøre alt, hvad de kan for, 
at I får et par hyggelige timer sammen med 
forskellige lege.

DE FØRSTE DAGE PÅ HTG
Det er vigtigt, at du hurtigt lærer din nye 
skole og dine nye kammerater at kende, 
så du føler dig tryg og har noget at glæde 
dig til, når du tager i skole. De to første 
dage er der derfor fokus på dig og din nye 
klasse. I skal lære hinanden at kende, og 
det vil særligt jeres tutorer hjælpe jer med. 
Både torsdag og fredag eftermiddag/aften 
er der café, som vi forventer, du deltager 
i. Her vil du også møde de tutor-onkler 
og tutor-tanter, som sammen med dine 
andre tutorer skal sørge for, at du får det 
sjovt på HTG. Hvad der præcist skal ske til 
caféerne er en overraskelse!

IDRÆTSDAG
En uge efter skolestart - den 21/8 - har 
vi idrætsdag. Vi holder idrætsdagen ved 
Badesøen i Albertslund, og her skal I dyste 
mod hinanden klassevis i forskellige sjove 
discipliner. Dagen slutter med de legen- 
dariske tovtrækningskonkurrencer: 1.g 
mod 2.g, HF mod STX og ikke mindst: 
afgangselever mod lærerne.

INTROFEST
Efter idrætsdagen er der introfest. I løbet 
af den første uge skal I aftale, hvordan I 
mødes inden festen og spiser og hygger 
jer sammen klassevis, inden I tager over 
på skolen. Både jeres tutorer og jeres 
tutor-onkler og tutor-tanter vil være med 
hele vejen. Der er tradition for, at skolens 
ældre elever tegner på 1.g’erne til intro-
festen. Tag noget hvidt tøj på, som de må 
tegne på.
 
Vi håber meget på, at corona-reglerne til 
den tid gør, at vi kan holde en stor fest 
med et godt navn, som I kan danse til.
 
Alle skolens elever skal købe studiekort 
i løbet af de første dage. Med i prisen er 
billetten til introfesten og en enkelt drinks-
billet. I alt koster pakken 100 kr.
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SOCIALUGE OG UDVALGSDAG
HTG er heldigvis meget mere end bare 
undervisning. Du skal synes, det er sjovt at 
gå i skole - og du lærer i øvrigt også bedre, 
når du har det godt. Det kræver, at du 
engagerer dig i skolen og i dine kammerater. 
I september måned arrangerer skolerådet 
den årlige socialuge. Det er en uge, hvor alle 
gymnasiets elever hygger sig på tværs af 
klasse, årgang og uddannelse.

I løbet af socialugen dedikerer vi desuden 
en halv dag til at få godt gang i udvalgsar- 
bejdet på skolen. Vi har mange tilbud alle- 
rede, men synes du, der mangler noget, så 
sig til og hjælp med at få det op at stå!

Mangler vi quiz-turneringer? Bordfod-
boldturneringer? Kunne du tænke dig, at 
der var en filmklub på skolen? Eller ved du 
allerede nu, at du vil være med i kantine- 
udvalget, festudvalget, caféudvalget eller 
skolerådet? Eller vil skrive til Updaten? Du 
har stor mulighed for at præge livet på HTG. 
Meld dig til musical, frivillig musik, til klat- 
ring, billedkunst eller idræt: der er mange 
muligheder for at lære hinanden at kende 
på kryds og tværs af klasser og uddannelser.

SKOLENS FØDSELSDAG
Den 13. november afholder vi HTG’s tra-
ditionsrige fødselsdagsfejring. Her er der 
kreative workshops hele dagen med alt fra 
madlavning og fotografering til batiktryk. 
Om aftenen er der kæmpe fest og koncert. 
De seneste år har f.eks. ICEKIID, Gulddreng, 
LIGA og Kesi kigget forbi.

CAFÉER OG FESTER
Der er fire store fester i løbet af året:  
introfesten, skolens fødselsdag, julefesten 
og galla. Til alle fester gælder, at du skal 
købe billet hos Safeticket, inden festens 

start. Det skal vi nok fortælle dig mere om, 
når vi nærmer os.

I de måneder, der ikke er fest, vil der være 
HTG-café. HTG-café er en god mulighed for 
at hygge sig sammen på kryds og tværs. Der 
vil være bar, mulighed for at købe lidt mad, 
spilleturneringer, musik og alt muligt andet 
hyggeligt.

Der sker selvfølgelig mange andre sociale 
ting på skolen i løbet af året - det skal vi 
nok fortælle dig mere om undervejs. Og så 
skal du selv være med til at lave nye fester, 
caféer og andre fede arrangementer sam-
men med dine nye kammerater.
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TIDSLINJE FOR GRUNDFORLØBET:

Grundforløbet

Uge 33 13. august: Første skoledag i grundforløbsklasserne

Uge 38 Screeninger

Uge 38 Informationsaften for elever og forældre om studieretningsvalget 

Uge 40 Studieretningspræsentationer

Uge 40 Evalueringssamtaler

Uge 41 Studieretningsvalg

Uge 42 Efterårsferie

Uge 46 AP-Prøve, NV-prøve, første skoledag i studieretninger & introtur

Fremefter Studieretningsforløb 2 ¾ år
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NIDA MASOOD (3.Y.)

- Min første skoledag på HTG  
Jeg glædede mig rigtig meget, men jeg var 
også rigtig nervøs, fordi jeg ikke rigtig kendte 
så mange. Det var vildt grænseoverskri-
dende for mig i starten at skulle lære så 
mange mennesker at kende, men det er så 
meget værd senere, fordi man får så mange 
gode forhold.

- Hvad er vigtigt den første dag? 
Du skal være åben for alle de lege, du bliver 
sat til, selvom det kan virke rigtig dumt at 
lave. Det er her, man rigtig kommer til at 
lære hinanden at kende, og på den måde er 
det også sjovere. Vær udadvendt!

- Et godt råd til nye elever
Du skal prøve at være så åben som muligt! 
Sig ja til arrangementerne, og vis engage-
ment i forhold til at hjælpe med at planlægge 
aktiviteter med din klasse. 

Prøv at undgå kun at være sammen med én 
bestemt gruppe venner fra start - snak med 
mange folk. 

- Hvilke ord vil du sætte på HTG 
Tænk optimistisk. Bare fordi man har en eller 
to dårlige dage, så betyder det ikke, at det 
hele bliver dårligt. 

- Hvorfor er du tutor?
Jeg vil bare gerne være med til at give de 
nyankomne en god oplevelse med mit gode 
humør 

JAVERIA BATOOL (2.Q)

- Min første skoledag på HTG  
Min første dag på HTG var en sjov dag! Der 
var mange, jeg kendte, der gik her i forve-
jen, og en del, der havde valgt den samme 
retning som mig, så det var ret fedt.

- Hvad er vigtigt den første dag? 
At give et godt førstehåndsindtryk til alle de 
andre elever på skolen, så folk kan se dig, 
som den du er.

- Et godt råd til nye elever
At være sig selv og deltage til fællesarrange-
menterne, som er med til at styrke sammen-
holdet på tværs af klasserne.

- Hvilke ord vil du sætte på HTG 
Godt sammenhold, stor åbenhed, søde 
lærere og elever.

- Hvad drømmer du om? 
At læse til noget, der har at gøre med 
økonomi eller international business.

- Hvorfor er du tutor?
Fordi det kunne være sjovt at være med til at 
give de kommende elever en god start.
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GRUNDFORLØBSTUR
Når grundforløbet er ved at være forbi, og 
du skal starte i din studieretningsklasse, 
tager 1.g-årgangen sammen på grund-
forløbstur med to overnatninger. Vi kan 
desværre ikke sige så meget om turen 
endnu, fordi vi ikke ved, hvad corona- 
reglerne tillader: Hvor må vi tage hen? 
Hvordan kommer vi derhen? Hvordan 
må vi bo? Du hører nærmere, når vi ved 
mere, men turen kommer primært til at 
handle om teambuilding. Og en lille smule 
faglighed.

STUDIEVEJLEDNING
Alle klasser får tilknyttet en af vores dyg-
tige studievejledere ved studiestart. Du 
vil møde din studievejleder mange gange, 
mens du går på HTG, både til obligatoriske 
individuelle samtaler, til gruppevejledning 
for hele klassen, eller hvis du har behov  
for en individuel samtale. Studievej- 
ledernes fornemste opgave er at hjælpe 
dig gennem gymnasiet på den bedste 
måde og med det for dig bedste resultat. 
Studievejlederne vil også støtte jer i valget 
af studieretning. Du kan altid komme til at 
tale med en studievejleder, og du kan se i 
skemaet, hvornår netop din studievejleder 
har træffetid.

STUDIERETNINGSPRÆSENTATION 
En stor del af grundforløbet vil handle om, 
at du skal vælge studieretning. For at gøre 
dit valg så overskueligt som muligt, holder 
vi studieretningspræsentationer i uge 40, 
hvor du vil få en faglig introduktion til alle 
skolens studieretninger. Du skal vælge 
studieretning i uge 41.

FAGENES TIMER
Du skal selvfølgelig også have under-
visning, når du starter på skolen. Den 
faglige undervisning i grundforløbet er 
tilrettelagt sådan, at du får et indtryk af 
nogle af de store fag, der indgår i stu- 
dieretningerne. Derfor vil du fra begyndel- 
sen have både engelsk, samfundsfag og 
matematik. Du skal også møde de to fag 
AP og NV, som du afslutter med grund-
forløbet. Derudover vil du have dansk og 
det kreafag, du har valgt på forhånd.

Den første tid STX  
- hvad skal der ske?
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ANDRE FAGLIGE AKTIVITETER
At lære handler ikke kun om at sidde på 
en stol i et klasseværelse. Vi lægger vægt 
på, at du kommer ’ud af huset’, når du 
går på HTG. En masse ekskursioner ligger 
i naturlig forlængelse af undervisningen 
- f.eks. teaterbesøg, virksomhedsbesøg, 
biografture, studieture eller besøg på 
Christiansborg for blot at nævne nogle få. 
Og du skal selvfølgelig også ud af huset 
i grundforløbet, første gang til Ungdom-
mens Folkemøde i Valbyparken.

Derudover vil du i grundforløbet møde en 
række midlertidige fag, nemlig HTG-klar, 
hvor klassen sammen med sine team-
lærere skal arbejde med klasserumskultur, 
introduceres til Lectio og Google Drev 
og have den første gruppesamtale med 
studievejlederen og et skriftlighedsforløb, 
hvor du bliver introduceret til akademisk 
skrivning og de formelle krav, der er til det.
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Den første tid HF
- hvad skal der ske?
Efter de første introdage starter din under-
visning. Du starter med fagene dansk,  
engelsk, KS, matematik, NF og dit kunst- 
neriske fag eller idræt. Du skal til eksamen 
i dit kunstneriske fag eller idræt inden jul.

VALG AF FAGPAKKE
I løbet af 1.hf skal du vælge din fag-
pakke. Fagpakken består af to fag, der toner 
din HF-uddannelse i en bestemt retning. 
Fælles for vores fagpakker er, at vi samar-
bejder med institutioner uden for gymnasi-
et, og at vi giver dig mulighed for at møde 
en række forskellige uddannelser under- 
vejs. Uanset hvilken fagpakke du vælger, får 
du en række projektforløb og praktikforløb, 
hvor vi sammen bringer virkeligheden ind i 
klasseværelset.

STUDIEVEJLEDNING

Alle klasser får tilknyttet en af vores dyg-
tige studievejledere ved studiestart. Du 
vil møde din studievejleder mange gange, 
mens du går på HTG, både til obligatoriske 
individuelle samtaler, til gruppevejledning 
for hele klassen, eller hvis du har behov  
for en individuel samtale. Studievej- 
ledernes fornemste opgave er at hjælpe 
dig gennem gymnasiet på den bedste 
måde og med det for dig bedste resultat. 
Studievejlederne vil også støtte jer i valget 
af fagpakke. Du kan altid komme til at 
tale med en studievejleder, og du kan se i 
skemaet, hvornår netop din studievejleder 
har træffetid.

ANDRE FAGLIGE AKTIVITETER
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At lære handler ikke kun om at sidde på 
en stol i et klasseværelse. Vi lægger vægt 
på, at du kommer ’ud af huset’, når du 
går på HTG. En masse ekskursioner ligger 
i naturlig forlængelse af undervisningen 
- f.eks. teaterbesøg, virksomhedsbesøg, 
biografture, studieture eller besøg på 
Christiansborg for blot at nævne nogle få. 
 
Derudover vil du møde en række midler-
tidige fag, nemlig HTG-klar, hvor klassen 
sammen med sine teamlærere skal ar- 
bejde med klasserumskultur, introduceres 
til Lectio og Google Drev og have den 
første gruppesamtale med studievejleder-
en og et skriftlighedsforløb, hvor du 
bliver introduceret til akademisk skrivning 
og de formelle krav, der er til det.
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Introprogram 2020

TORSDAG DEN 13/8
09.00 Velkomst 
09.15-10.30  Mød jeres tutorer og jeres teamlærere
10.30-12.00 Lancier 
12.00-12.30 Frokost
12.30-14.30 HTG-løbet
14.30- Introcafé

FREDAG DEN 14/8
08.10-14.15  ’Den sidste leg’, information om idræts- 

dagen, besøg af Studievejledningen, foto-
grafering og hygge med tutorerne

14.30- Introcafé

FREDAG DEN 21/8
08.45-12.00 Idrætsdag ved Badesøen
20.00-24.00  Introfest

Følg HTG 
 @htgym 

 @HojeTaastrupGymnasium
 @htgym

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgaard Alle 2, 2630 Taastrup

www.htg.dk 
Tlf. 33 96 40 50


