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Kære forældre og elever på Høje 
Taastrup Privatskole, HTPS

NEDLUKNING
Foråret gør sin entre og så vare det ikke længe 
før det spirer og gror omkring os – vi ser lysere 
tider i møde. Det har knebet lidt med at jage 
vinteren væk, men uanset vejret skal vi nyde 
den påskeferie, der nu ligger foran os.  

Marts måned var sidste år en begivenhedsrig 
måned og har med sikkerhed fået en plads i hi-
storiebøgerne. Det var i denne måned sidste år 
at udbredelsen af COVID-19 med stor hastighed 
påvirket alt og alle. Et år senere – i dag, præger 
corona stadig vores hverdag, men heldigvis i 
mindre grad.   
I dette nyhedsbrev har vi samlet nogle nyheder 
fra denne måned, som vi håber, I har lyst til at 
kigge nærmere på. God fornøjelse med læs-
ningen. 

WWW.HTPS.DK           +45 69 149 414           INFO@HTPS.DK

FOR EN  
#BEDREFREMTID

FOR EN  
#BEDREFREMTID

FOR EN  
#BEDREFREMTID

FOR EN  
#BEDREFREMTID

FOR EN  
#BEDREFREMTID

GOD PÅSKEGOD PÅSKE

Styrkelsen for patientsikkerhed har meddelt ned-
lukning af alle skoler i Høje Taastrup Kommune. 

HTPS har i perioden den 26. marts til og med søn-
dag den 11. april lukket. 

Læs mere om Mini SFO, nødpasning og hvem 
der er undtaget nedlukningen på side 6



På 0.- 4. årgang har eleverne at-
ter vænnet sig at være tilbage på 
skolen til fysisk un-
dervisning sammen 
med deres lærere og 
klassekammerater. Vi 
forsøger at indhente 
det tabte i klassen – 
det faglige såvel som 
det sociale. Mens vi 
andre smager frugten 

af skolehverdagen, så venter ele-
verne på 5.-9. årgang i spænding 

på en genåbning og 
udskolingslærerne gør 
forsat deres bedste 
for at eleverne har 
et ordenligt indhold i 
deres hverdag og får 
mulighed for at mødes 
med kammeraterne 
over skærmen. 

I uge 11 blev der åbnet op for at 5.-9. år-
gang kan komme i skole en gang om ugen. 
Klasserne har de sidste to uger skiftevis 
været på skolen, hvor dagen blev afviklet 
som klasselærerdage med fokus på klasse-
trivsel, sociale aktiviteter og lege udendørs. 

Skolehverdagen 

Skole en gang om ugen



Mens 5.-7. klasserne har haft skole en gang 
om uge, så har 8. – 9. klasse fortsat været 

hjemme foran skærmen og afviklet skriftlige 
terminsprøver i fagene dansk, matematik, 

engelsk, geografi og fysik/kemi. 

Skriftlige prøver 

Introdage for 8. klasse 
8. klasse har været tilmeldt et intro-
dage kursusforløb, her fik de indsigt 
i forskellige ungdomsuddannelser 
og de muligheder, de enkelte ud-
dannelser kunne tilbyde. Eleverne 
arbejdede bl.a. med deres egne og 
en klassekammerats skills. Elever-
ne hørte også om studieretninger 

og skolelivet fra nuværende elever 
på den respektive skole, hvilket gav 
eleverne et godt indblik, hvad der 
kræves af 
dem som 
elev.



For indskolingen var planen, at dagen inden 
påskeferien skulle stå på påskestafet ude i 
det gode vejr – en form for kims leg, hvor 
børnene skulle løbe stafet og huske bestem-

te påsketing. Grundet skolens nedlukning, 
måtte vi aflyse dette. I stedet lavede vi en 
lille påskejagt ude på legepladsen med de 
børn der var mødt op til nødpasning.

Påsketraditioner Mini SFO



Mini SFO er omfattet af skolens nedluknin-
gen og dermed udsat. SFO-personalet har 
været i fuld gang med en masse forbere-
delser og vi ser frem til at byde de 36 nye 
skolebørn velkommen på skolen, når skolen 

åbner igen. I forbindelse med klargøring af 
klasseværelserne til Mini SFO, er 0.klasser-
ne flyttet til deres nye klasselokaler. Der er 
nu mere plads og lokaler i SFO-området, 
som de nye børn kan udfolde sig på.

ARKIV 2019

Mini SFO
omfatte af nedlukning



Styrelsen for patientsikkerhed har meddelt påbud til alle skoler i Høje Taastrup 
kommune – påbuddet gælder også private skoler.
Perioden for nedlukningen er fra 26. marts til og med søndag d. 11. april 2021. 
SFO og Klubber er ligeledes lukkede i denne periode.

Børn som skal starte i Mini-sfo efter Påske, er også omfattet af nedlukningen.
Børn og elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæf-
tigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller 
varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Dvs. at elever i 0. – 4. kl., 
hvis forældre går på arbejde eller arbejder hjemmefra vil få tilbudt nødpasning 
fredag d. 26. marts. Ledelsen sender en detaljeret plan om dagene efter påske-
ferien.

Det var alt for denne omgang af nyhedsbrevet. 

Med ønsket om en god påskeferie sender vi en hilsen fra alle os på 

Høje Taastrup Privatskole. 

NEDLUKNING
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