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KÆRE LÆSER
Det har været et lidt anderledes semester her på HTG på grund af corona-situationen. Alligevel ser vi
tilbage på et semester fyldt med faglige og sociale aktiviteter.
Det er både undervisningen, de ekstracuriculære aktiviteter og vores mange elevudvalg, der er med til at
skabe den særlige ”HTG-ånd”, som vi er så stolte af. Nedenfor giver vi nogle glimt af hverdagen på HTG.
Mange tak for samarbejdet. Vi ser frem til flere spændende samarbejder i det nye år.
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Ida Diemar
rektor
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NY IDRÆTSLINJE
Fra næste skoleår starter vores helt nye idrætslinje
op. Linjen er blevet til i samarbejde med de lokale
idrætsklubber i Høje-Taastrup kommune og er for
alle, der gerne vil have en gymnasial uddannelse og
samtidig have tid til at dyrke deres sport.
Det er oplagt at tilbyde en idrætslinje på HTG, for vi
har fantastiske idrætsfaciliteter, der omfatter multihal med klatrevæg, danselokale og fitnessrum. Vi
har også store udendørsarealer med fodboldbane,
atletikbaner og en multibane. Der er således rig
mulighed for at dyrke sport og bevæge sig både i og
uden for skoletiden.
Vi har naturligvis også idræt på B-niveau, og hvis en elev dyrker sport på et seriøst plan, kan vi tilrettelægge skemaet, så man kan passe sin træning. Elever, der søger denne særlige idrætslinje, bliver optaget i samme klasse, og har mulighed for at vælge enten en naturvidenskabelig studieretning eller en
samfundsfaglig studieretning. I ansøgningen på optag.dk skal man blot huske at skrive, at man ønsker
optagelse i en af idrætsklasserne. Se en lille film om den nye idrætslinje.
Vi glæder os meget til at optage elever på vores nye linje her til foråret!

BESØG FRA LOKALE GRUNDSKOLER
Som vi skrev i vores efterårsnyhedsbrev, har vi etableret
et omfattende samarbejde med flere af de lokale grundskoler i Høje-Taastrup Kommune, og siden sidst har vi
haft rigtig mange elever fra 8. og 9. klasse på besøg. Vi har
bl.a. haft besøg fra Læringshuset i Nærheden, som lærte
om solsystemet på en planetjagt, mens 8.C fra Vestegnens Privatskole blev klogere på hjernens opbygning og
funktion sammen med biologi- og idrætslærer Jessie.
En gruppe elever fra Taastrup Realskole er i gang med
et længere talentforløb, der strækker sig over seks gange. I dette forløb kommer eleverne til at beskæftige sig
med emner inden for både naturvidenskab, samfundsfag,
sprog og humaniora. Indtil videre har de bl.a. analyseret
og skrevet valgtaler i forbindelse med det amerikanske
valg, og så har de funderet over livets helt store spørgsmål
til en filosofisk fagdag om eksistentialisme.
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DEMOKRATIDAG
Som så meget andet i år, blev Operation Dagsværk desværre udskudt pga. corona. Men i stedet for helt at
aflyse dagen på HTG, gik OD-gruppen og Skolerådet sammen om at få stablet en demokratidag på benene
i stedet. Der blev afholdt planlægningsmøde i auditoriet, hvor rammerne for dagen blev aftalt med input
fra Peter fra Høje-Taastrup Ungdomsskole, og d. 11. november gik det løs. Eleverne mødtes klassevis
uden lærere, og efter en hyggelig fælles morgenmad diskuterede de hverdagslivet og undervisningen på
skolen, talte om elevdemokrati og brainstormede ideer til nye initiativer. De mange overvejelser og ideer
blev skrevet ned og givet videre til skolens ledelse, så de forhåbentlig kan munde ud i reelle tiltag.

VIRTUELLE HTG-SAMLINGER
Også de månedlige HTG-samlinger, hvor hele skolen mødes i kantinen til vigtige beskeder, indslag og
fællessang er blevet udfordret af de mange coronarestriktioner. Derfor har samlingerne siden starten af
november været virtuelle. Loungen, der nu også er kendt som Studie Frøgård 2, er blevet lavet om til et
slags ’Go’ morgen Danmark’-studie, hvor vores vært Anne Marie sammen med vores husorkester Jan tager imod forskellige spændende gæster. Morten og Martin fra IT-afdelingen står for teknikken og sørger
for, at samlingen bliver livestreamet til alle skolens elever, der kan følge med fra deres klasseværelse eller
hjemmefra, hvis de får virtuel undervisning.
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FLOT 2. PLADS I KLIMAKONKURRENCE
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om et forløb om kyster og klimatilpasning, som vores to B-niveauhold
i naturgeografi har været igennem. I slutningen af
forløbet skulle eleverne udarbejde et forslag til klimatilpasning i et selvvalgt kystnært område af Danmark, og deres forslag blev sendt ind til GeoForums
årlige gymnasiekonkurrence, der i år havde fokus
på bæredygtighed og klimatilpasning. Det ene af
forslagene blev ud af i alt 117 indsendte udtaget til
finalen af GeoForums jury!
Derfor stod Asta, Anders, Agnete og Magnus fra 3.S
klar foran videokameraet på deres computer d. 12. november, hvor de tre finaleforslag skulle fremlægges
for juryen og publikum. Pga. corona blev årets konkurrence afholdt virtuelt. De fire elevers forslag til
kystsikring i Dragør fik en rigtig flot bedømmelse af juryen, der beskrev det som ”innovativt og modigt”.
Da alle tre finalistgrupper havde fremlagt deres projekt, var det publikums tur til at stemme. Resultatet
blev en fornem 2. plads og et studierejselegat på 2.500 kr. Godt gået!

OPSTART I STUDIERETNINGSKLASSER
D. 12. november var også dagen, hvor 1.g’erne startede i
deres nye studieretningsklasser og dermed tog hul på det
’rigtige’ gymnasieliv. Efter et par vise ord og gode råd fra
rektor Ida, blev eleverne fordelt i deres nye klasser på bedste Harry Potter-manér med Ida som Dumbledore, der
kaldte eleverne op en efter en, overrakte dem en HTG-hoodie og fortalte, hvilken klasse de skulle i. Bagefter var der
kage og hygge i de nye klasser.
Det var egentlig meningen, at klasserne skulle have været
på en rystesammentur, men nok engang kom corona i vejen. Heldigvis var det stadig muligt at afholde studieretningsdag dagen efter fordelingen. Her blev de nye klasser
grundigt introduceret for deres studieretningsfag, som kommer til at præge resten af deres gymnasietid.
Det var forskelligt, hvordan dagen blev brugt i de enkelte klasser, men 1.X, som har studieretningen
’bioscience’, tog en tur på Experimentarium. Her blev der både arbejdet med biologi og kemi i udstillingerne, og 1.X’erne kastede sig over emner som kondital, brintraketter og sæbeboble-videnskab. I
1.S, der har studieretningen ’det internationale samfund med tysk’, var der fokus på EU og Tysklands
politiske system. Klassen hørte bl.a. et oplæg fra Den Tyske Ambassade og deltog i et webinar med
Europa-kommissionen.
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5 ELEVER VIDERE I GEORG MOHR-KONKURRENCEN

Fem ud af i alt 37 elever fra HTG klarede sig så
godt i den årlige nationale matematikkonkurrence Georg Mohr-Konkurrencen, at de er gået videre
til anden runde i januar.

jeg nok godt kunne have fanget, men nogle opgaver tog lang tid, så jeg sjuskede en lille smule med
de opgaver, der var lette for mig. Nu glæder jeg
mig bare til anden runde!”

Konkurrencen henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiet og har til formål at
udfordre de dygtigste af dem med 20 opgaver, der
er noget sværere end dem, de møder i den daglige
undervisning. Første runde løb af stablen på landets gymnasier d. 17. november, og på HTG deltog
alle de 2.g’ere, som har matematik på A-niveau
samt elever fra andre klasser, der havde lyst til
at prøve kræfter med opga¬verne. Konkurrencen blev afholdt i skolens auditorie, hvor eleverne
havde 1½ time til at løse opgaverne ved hjælp af
ren hjernekraft.

Ca. 15.000-20.000 elever fra mere end 225 skoler deltager hvert år i første runde, og elever med
mindst 10 rigtige svar går videre til anden runde i
januar. Her deltager ca. 800-1.400 elever, og opgaverne er så svære, at kun 1-2 elever ud af de ca.
1.000 deltagende, svarer rigtigt på alle spørgsmål.

En af de fem elever, der er gået videre til anden
runde, er Nik Bjarnøe Lundfald: ”Jeg fik 11 point
ud af 20. Det er det samme resultat som sidste år,
hvor jeg også deltog, så jeg havde egentlig håbet
på at få lidt flere. Jeg lavede også to små fejl, som

På HTG bruger vi konkurrencen som talentpleje
og til at give de dygtigste elever ekstra udfordring
er, så de kan blive endnu bedre. Matematiklærer
Emilie Kjældgaard Jensen, der er koordinator for
Georg Mohr-konkurrencen på HTG, er imponeret over resultatet: ”Det er virkelig flot, at så stor
en procentdel af vores elever er gået videre, synes
jeg. Nu har vi fire workshops inden anden runde,
hvor vi rigtig skal nørde igennem, så eleverne er
så godt forberedt som muligt, når det går løs igen
i januar.”
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VIRTUEL ORIENTERINGSAFTEN
Onsdag d. 2. december afholdt vi for første gang nogensinde
virtuel orienteringsaften. Vi sendte live fra skolen, og seerne
kunne stifte bekendtskab med både elever og lærere, der fortalte om de forskellige uddannelser, vi tilbyder, om hverdagen
på skolen, om talentprogrammer og konkurrencer, det sociale
liv og meget mere. Over chatfunktionen var det muligt at stille
spørgsmål til elever og lærere undervejs. Hvis man har lyst til
at se eller gense den virtuelle orienteringsaften, kan man blot
klikke på dette link: https://youtu.be/CLjs0cDOC-k.
Vi håber meget, at det bliver muligt at slå dørene op til en
fysisk orienteringsaften tirsdag d. 12. januar og til en
orienteringsdag lørdag d. 16. januar. Det afhænger selvfølgelig af, hvordan coronarestriktionerne ser ud til den tid, og hvis ikke det kan lade sig gøre fysisk, så
afholder vi de to arrangementer virtuelt. Man kan holde sig opdateret på vores hjemmeside www.htg.dk.
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