
Kære elever og forældre i  
Høje Taastrup Privatskole, HTPS

Vi håber, at I har haft en dejlig efterårsferie, 
hvor I forhåbentligt har fået slappet godt af 
sammen med familien. Ferie er godt, men 
hverdagen med gode skolevenner omkring sig 
er vist egentligt bedst. Det er dejligt at se alle 
elever igen med fornyet energi og klar til en 
ny og lærerig periode.

Vi sluttede sidste periode med en spænden-
de temauge på 0.-7. årgang, forberedelser til 
filmlejrskolen på 8. årgang, og Nyhedsuge på 
9. årgang.  
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SUNDHED og TRIVSEL

Uge 41: Temaugen

Årets temauge på 0.-7. årgang blev afviklet 
i egen klasse pga. retningslinjerne fra sund-
hedsstyrelsen. I år var fælleemnet, SUNDHED 
og TRIVSEL. Der er foregået rigtig mange 
spændende og anderledes ting for eleverne. 
Her er nogle eksempler fra årgangenes aktivi-
teter:  

0.- 3. årgang har lavet trivselstræer, der 
symboliserer, hvordan eleverne styrker fæl-
leskabet i klassenb retningslinjer for, hvad 
klassen aktivt vil gøre for at sikre god trivsel 
i klassen og i frikvarteret på skolen. I klas-
serne er der også blevet arbejdet med, hvor-
dan kost og motion kan påvirke den mentale 
sundhed. I den forbindelse har 0. årgang ar-
bejdet med ”den sunde madpakke” og lavet 
plancher om sund og usund mad.  

For at styrke fælleskabet og sammenholdet i 

klassen har 0. årgang lavet bål og snobrød. 
1. årgang har lavet samarbejdsøvelser og 
hjørneøvelser med fokus på klassens socia-
le liv. 2. og 3. årgang har haft hjemmelige 
venner (a la nissevenner) og været på tur til 
Hakkemosen. 

På 4. årgang har der været særligt fokus på 
sundhed og de mange ting, som forbindes 
med sundhed. Fx at have det godt med sig 
selv, at have det godt med andre, at spise 
sundt og at bevæge sig en masse. Klassen 
har også været i skolekøkkenet, hvor de har 
lavet en sund frokost bestående af wraps 
med tunsalat og friskpresset frugtjuice. 

5. årgang har haft fokus på kost og motion. 
Klasserne har i den forbindelse arbejdet med 
de Olympiske lege. De har undersøgt forskel-
lige sportsgrene i OL og dystet mod hinan-



Startskuddet på ferien: skolernes 
motionsdag  

Den sidste dag inden efterårsferien 
afholdte vi den årlige motionsdag på 
skolen. Vi startede dagen ude i skolegår-
den med en fælles opvarmning med høj 
musik og god afstand imellem os. Heref-
ter gav eleverne den gas på de planlag-
te løbe ruter. Dagen blev afsluttet med 
frugt og juice, og alle elever fik uddelt et 
diplom. 

den i forskellige spil og sportsgrene. 

6. årgang har arbejdet med madplaner, kalo-
rieindhold og bevægelse. Derudover har klas-
serne lavet KISS MAMA figurer med slogans 
med fokus på god trivsel. 

7. årgang har også arbejde med de Olympi-
ske lege. Klassen har været på idrætsparken 
ved Høje Taastrup Gymnasium, hvor de har 
afprøvet forskellige idrætsdiscipliner fra de 
Olympiske lege. 

8. årgang har i uge 41 været fotograf for en dag og taget 
pressefoto med fokus på komposition, virkemidler og tema/
budskab. Klassen har også arbejdet på deres manuskript til 

filmlejrskolen. Vi håber, at klassen trods de mange corona re-
strektioner kan komme afsted til den spændende filmlejrskole 

til november.



Og nu til det mere spændende… 

9. årgang har i uge 
41 deltaget i en kon-
kurrence om at vin-
de 10.000 kr. 

Nyhedsuge 

Hvad røreR sig på 
HTPS her og nu? 
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9. årgang har i uge 41 deltaget i en konkurrence om at 
vinde 10.000 kr. til klassekassen. Hele ugen har klassen 
arbejdet intensivt med at udarbejde en webavis. Klas-
sen blev omdannet til en nyhedsredaktion med chef-
redaktører og journalister, som hver især havde deres 

ansvarsområder. Det har været en hård uge med op-
gaver og deadlines, men samtidig er eleverne kommer 
helt under huden på journalistik og nyhedsformidling. 
Klassens webavis er sendt til bedømmelse, og vi venter 
nu meget spændt på afgørelsen fra dommerkomitéen.

Coronavirus er stadig iblandt os. Der er vigtigt, at vi stadig gør, hvad vi kan for at 
holde smitten nede. Sundhedsstyrelsen valgte pr 29. oktober at aflyse brobygning 
for hele landet. Høje Taastrup Kommune valgte at tage et skridt videre og aflyse 
brobygning allerede tirsdag d. 27. oktober. Vores 9. klasse måtte derfor allerede 
vende tilbage til skolen efter første dag i brobygning. 

Brobygning: aflyst 



• Alm. undervisning med normalskema i tråd  
 med myndighedernes udmeldinger
• Fokus på 1 meters afstand så vidt det er muligt
• Fokus på god håndhygiejne og hosteetikette 
• Fokus på god håndhygiejne ved skift fra et lokale til et   
 andet og fra frikvarter til undervisning
• Daglig rengøring og afspritning af kontaktflader mv.

Høje Taastrup Privatskole følger undervisnings- og 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger således:

Forældre/gæster må IKKE komme ind i skolebygningen. Hvis  
man ønsker at tale med læreren/skolelederen, skal man ringe                                                    
på tlf.: 69149414 og aftale telefonmøde.

Forældre/gæster må IKKE komme ind i skolebygningen. Hvis  
man ønsker at tale med læreren/skolelederen, skal man ringe                                                    
på tlf.: 69149414 og aftale telefonmøde.

Eleverne skal ind gennem hoveddøren (indgang A).

Forældre/gæster                   

Aflevering                             

 1. - 9. klasse

PJECE

Elevplaner, karakterblad 
og skolehjemsamtaler 
Lærerteamet på HTPS er i fuld gang med at 
udarbejde elevplaner og karakterblade, samt 
planlægge skoleårets første skolehjemsamtaler. 
Elevplanerne for 0.-6 årgang forventes at blive 
udleveret start november, og karakterblade for 
7.-9. årgang senest midt november.
For info omkring skolehjemsamtaler bedes I 

følge med på skoleintra, hvor I vil høre nærme-
re fra klasselærerne i de pågældende klasser. 
Det var alt for denne omgang af HTPS-nyheds-
brevet. Læs med i næste nyhedsbrev, som vil 
udkomme i slutningen af november måned. 
Med ønsket om en god weekend sender vi en 
hilsen fra alle os på Høje Taastrup Privatskole


