HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgaard Allé 2
2630 Taastrup
Tlf. 3396 4050
Email: htg@htg.dk

VELKOMMEN TIL HTG’S NYHEDSBREV
Vi er selvfølgelig selv rigtig glade for vores skole, og med dette nyhedsbrev ønsker vi at give jer et lille indtryk
af de mange begivenheder og faglige forløb, som præger skoledagen på HTG.
Vi er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien: Vi har budt velkommen til nye årgange, og alle er faldet
godt til og er i fuld gang. De nye 1.g’ere og 1.hf’ere skal til eksamen efter efterårsferien. De er godt klædt på, så
det ser vi meget frem til.
På HTG har vi udvidet vores gode samarbejde med Rådhuset, og vi glæder os til at være
med til både at udvikle og understøtte Campus-projektet. I det hele taget ser vi frem til
både etablerede og nye samarbejder i vores kommune: med grundskolerne, med rådhuset
og med erhvervslivet.
Tak fordi I læser med.
Ida Diemar, rektor
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KLIMAET I FOKUS
Her på HTG er vi meget optagede af klimaet og
ønsker at skærpe vores klimaprofil. Ud over helt
konkrete tiltag på selve skolen som elektricitetsog vandbesparelse samt igangværende diskussioner om, hvordan vores grønne udearealer kan
klimaoptimeres, kommer vores fokus på klimaet
også til udtryk i undervisningen.

Et godt eksempel herpå er det netop afsluttede
forløb om kyster, som vores to B-niveauhold i naturgeografi har været igennem, siden vi startede
efter sommerferien. De har bl.a. arbejdet med
vindforhold, forskellige kysttyper og de processer, der former kysterne. For at konkretisere teorien har eleverne været på ekskursion til Solrød
Strand, hvor de gravede profiler, tog sedimentprøver, målte vindstyrke og bølgehøjde og tegnede en
strandprofil.

Med udgangspunkt i FNs Verdensmål nr. 13 om
klimatilpasning har eleverne desuden undersøgt,
hvad klimaændringerne – især vandstandsstigning – vil betyde for kystområderne i Danmark,
og hvad man kan gøre for at kystsikre. I slutningen
af forløbet skulle eleverne udarbejde et forslag til
klimatilpasning i et selvvalgt kystnært område af
Danmark, og onsdag d. 8. oktober blev det bedste forslag kåret. Den hårde jury bestod af de tre
naturgeografilærere Sine, Malene og Maria, og de
dygtige vindere fik overrakt fine klimatilpassende
præmier.

Derudover er forslagene indsendt til GeoForums
årlige konkurrence, der i år fokuserer på bæredygtighed og klimatilpasning. Vi krydser fingre!
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SAMARBEJDE MED GRUNDSKOLER
I september havde vi besøg af en 8. klasse fra Vestegnens Privatskole, som fik mulighed for at slippe deres indre naturvidenskabsnørd fri. Eleverne lærte
bl.a. at bestemme sukker- og farvestofindholdet i en
grøn sodavand og fik prøvet kræfter med et såkaldt
spektrofotometer, som bruges til at sende lys gennem stoffer med en bestemt bølgelængde.
Besøget var et led i etableringen af et mere omfattende samarbejde med de lokale grundskoler, så de kan
se og afprøve vores fine faciliteter og få styrket deres
faglighed. Der er allerede aftalt yderligere to besøg
fra Vestegnens Privatskole samt et forløb for elever
fra Taastrup Realskole her i oktober om valget i USA. Derudover får vi også besøg af elever fra Læringshuset, som skal deltage i et forløb om virale videoer, der afsluttes med en filmfestival, hvor Borgmester
Michael Ziegler kommer forbi og kårer en vinder.
Vi glæder os meget til besøgene og ser frem til et endnu tættere samarbejde med kommunens grundskoler.

FØRSTE SKOLEDAG
Med skilte og pink T-shirts stod tutorerne d. 13. august klar uden for hovedindgangene til at tage imod alle
de nye 1.g’ere og 1.hf’ere. Da eleverne havde fået at vide, hvilken klasse de skulle i, blev de ført gennem ballonporten, ind i kantinen og ud på det store grønne område bag ved skolen. Her var plænen mærket af med
store felter for hver klasse, så der på coronavenlig vis var god afstand mellem alle. Vejret var forrygende,
og stemningen bar præg af både spænding, nervøsitet og glæde.
Da alle var kommet på plads på græsset holdt rektor Ida Diemar – som selv lige var startet på HTG – en
velkomsttale. Her understregede hun det stærke elevfællesskab og de mange muligheder for at få indflydelse på skolehverdagen, som kendetegner HTG.
”Alle lærere på HTG – og alle ansatte i det hele taget – står klar til både at give jer den støtte og de udfordringer, der skal til for, at I alle sammen kan
trives både fagligt og socialt. Rigtig hjertelig
velkommen!”
Der er i år startet tre nye STX-klasser, fire nye
ASF-klasser og tre nye HF-klasser. Det er to
klasser mere end sidste skoleår.

Side 3

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM
Frøgaard Allé 2
2630 Taastrup
Tlf. 3396 4050
Email: htg@htg.dk

INTROFORLØBET
”Nu går I ikke længere i folkeskole. Nu er det slut
med at lege. Men inden gymnasiehverdagen går i
gang, skal I dyste mod hinanden i DEN SIDSTE
LEG. Det kræver mod, vilje, engagement og team
spirit – kvaliteter I også vil få brug for de næste tre
år.” Sådan lød beskeden til de nye 1.g’ere og 1.hf’ere,
da introdagene, som bød på en del teambuildingaktiviteter, kulminerede med ’Den sidste leg’. Her
dystede eleverne i balance- og sværdkamp, gættede
gåder, agerede menneskelig kran og byggede en
bærestol sammen ved hjælp af blot én hånd hver.

Introforløbet sluttede med idrætsdagen, der for
STX og HF blev afholdt ved Badesøen i Albertslund, mens ASF/SAFE-eleverne løste opgaver ved
forskellige poster både på skolen og forskellige steder i lokalområdet. For første gang i mands minde
begyndte det dog at regne på idrætsdagen, som
derfor måtte afbrydes lidt før tid.

Dagen inden løb årets første HTG-café af stablen,
og da vejret også denne dag var i top, blev der bl.a.
hygget i gården og spillet rundbold på plænen.

På grund af corona blev årets introfest aflyst, men i
stedet arrangerede de nye elever med hjælp fra tutorerne deres eget sociale aftenarrangement, som
blev afholdt klassevis på bl.a. Herstedhøje og Islands Brygge.
I løbet af de første uger blev de nye elever desuden
introduceret til gymnasiet, livet som gymnasieelev
og selvfølgelig hinanden og deres lærere.

Nu er det virkelige gymnasieliv så gået i gang, og
hverdagen har indfundet sig med undervisning,
lektier og afleveringer, men selvfølgelig også stadig
med masser af hygge og nye venskaber.
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REKTORSKIFTE
Torsdag d. 27. august blev der afholdt en kombineret afskeds- og indsættelsesreception i forbindelse
med rektorskiftet her på HTG. Efter 23½ år på posten fratrådte Mogens Andersen stillingen pr. 1.
august og samme dag tiltrådte Ida Diemar som ny rektor. Denne vigtige begivenhed blev fejret med
mange flotte taler, sange og musik ved både nuværende og tidligere elever, lærere og gæster udefra.
Marianne fra 2.u overrakte det fine portræt, hun har malet af Mogens Andersen, som nu hænger på
skolen ved siden af billedet af skolens første rektor Ivar Goldman.
Ida Diemar er uddannet på universitetet i Dansk og Film og Medievidenskab, har en master i ledelse og
kommer fra en stilling som uddannelseschef på Nørre Gymnasium, som hun har bestredet de sidste 14 år.

NYE KANTINEFORPAGTERE
Ud over ny rektor har vi også fået nye kantineforpagtere efter sommerferien. Det er Rasmus Toft og
Mads Mørkeberg, der har haft den populære sandwichbar ”Sandwichen” på Taastrup Hovedgade, som
har overtaget driften af HTGs kantine ’Den gyldne Mågens’ (opkaldt efter tidligere rektor Mogens Andersen). De er begge udlært kokke og har arbejdet på flere prestigefyldte restauranter i København. Nu
er det så HTGs elever, der nyder godt af deres erfaring og de mange lækre kreationer i køkkenet.
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HF I KLATRESKOVEN
Vi har i år haft endnu flere ansøgere til HF, end vi plejer, og har derfor oprettet en ekstra HF-klasse. På
baggrund af en screening, der viser, hvordan den enkelte elev lærer bedst, blev de nye 1.hf’ere i starten
af september inddelt i de tre nye klasser. For at ryste klasserne godt sammen var de en tur i Klatreskoven i Glostrup, hvor de fik rig mulighed for at udfordre sig selv og hjælpe hinanden på forhindringsbanerne, der er spændt ud mellem træerne i skoven.

STUDIERETNINGSVALG
Onsdag d. 7. oktober valgte alle 1.g’erne deres studieretning, som de starter på til november, når de har
afsluttet grundforløbet. Heldigvis har det været muligt at opfylde alles ønsker, og de nye studieretninger bliver en god blanding af naturvidenskab, samfundsfag og sprog. Inden 1.g’erne starter i deres nye
studieretningsklasser skal de til eksamen i almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Begge prøver tæller med på eksamensbeviset.
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