
Kære elever og forældre i  
Høje Taastrup Privatskole, HTPS

Tak for at have taget godt imod sidste må-
neds nyhedsbrev. Vi opfordrer alle elever 
til at læse med og integrere nyhedsbrevet 
i den daglige frilæsning derhjemme eller i 
skolen. Vi opfordrer også alle forældre til at 
læse med og evt. bruge nyhedsbrevet som 
et samtaledrejepunkt derhjemme med jeres 
børn. 

Vi starter denne måneds nyhedsbrev 
med en vigtig påmindelse…

Påmindelse: COVID-19
Som man formentlig ikke kan have undgået 
at opdage via pressen, så er der for tiden 
en opadgående smittekurve for Covid-19 i 
Danmark. Vi skal derfor fortsat være meget 
opmærksomme og kunne reagere hurtigt, 
hvis og såfremt vi er uheldige, at der skul-
le være børn eller voksne i vores nærhed, 

der får Covid-19. Vi har i denne måned haft 
tre tilfælde med Corona på skolen og her 
har skolens ledelse været i tæt dialog med 
sundhedsmyndighederne og friskolekonto-
ret, og er således blevet rådgivet til, hvilke 
forholdsregler vi kan tage i anvendelse. Vi 
håber naturligvis, at det ikke kommer til at 
ske igen, men hvis uheldet er ude, så kan vi 
på forhånd ikke udelukke, at en hel klasse 
kan blive hjemsendt eller hele skolen lukker 
ned. I sådan et tilfælde må vi gå tilbage til 
fjernundervisning. Klasselærerene på 2.-9. 
årgang har i ugerne 39-40 afsat tid i under-
vinsingen til at forberede eleverne på fjer-
nundervisning. Eleverne har fået vejledning i 
ZOOM og afprøvet det. 
På skolen har vi foretaget ekstra rengøring 
og skolebygningen er blevet desinficeret 
med dampmaskine. Vi fortsætter med at 
følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
og retningslinjer. Læs med i skolens pjece 
vdr. retningslinjerne på sidste side i nyheds-
brevet.
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6. årgang på Bornholm  

Traditionen tro har hele 6. årgang været på 
lejretur til Bornholm. Klasserne drog til det 
ganske ø i starten af september måned, for 
at få ny viden og gode oplevelser, der kan 
styrke fælleskabet. På den fire dags lange tur 
har klasserne besøgt Gudhjem, set rovfugle 
show og været på guidet ture til Hammerhus 
og Natur Bornholm. De har også været på en 
udfordrende Zip line og klatre eventyr i 1-18 
meters højde på Bornholms trætops. Alt i alt 
har det været en succesfuld og oplevelsesrig 
tur for både elever og lærere. 
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Og nu til det mere spændende… 
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På Høje Taastrup Privatskole skal alle ele-
ver i 8. klasse i erhvervspraktik. Praktikken 
varer en uge og er en af de aktiviteter, hvor 
eleverne i praksis kan opleve, hvad forskel-
lige job indebærer. Det giver eleverne mu-
lighed for at undersøge job, uddannelser og 
muligheder for beskæftigelse og desuden 
til, at eleverne overvejer deres valg af ud-
dannelse og job. Grundet Covid-19 blev det 
sidste skoleår udskudt og den daværende 8. 
klasse kom først afsted her i det nye skoleår. 
Forinden praktikken havde eleverne skrevet 
ansøgninger og selv været ude på forskellige 
arbejdsplader for at finde en praktikplads. 
Eleverne har været på erhvervspraktik i su-
permarkeder, apoteker, tøjbutikker, og så har 
vi haft elever i praktik som tømmer, og en 
enkelt elev i praktik her på skolen som lærer. 
Praktikken har gået over alt forventning for 
mange af eleverne. Flere er vendt tilbage 
med jobtilbud fra de steder, hvor de har væ-
ret i praktik. Det er vi super stolte over! 

9. klasse i 
erhvervspraktik 

Ugeplaner og Lektier 
Som I måske nok har bemærket, så er der i 
ugeplanen opgaver/lektier/dagens indhold fra 
flere fag end tideligere. Det er ved læreråds-
mødet i denne måned besluttet at forbedre 
ugeplanerne og dermed give elever og foræl-
dre et større ugentligt overblik over alle fag. 
Hvor det tideligere kun har været enkelte fag, 
vil det fremover både være dansk og mate-
matik, sprogfagene, kulturfagene, naturfage-
ne, og de praktiske og musiske fag, som vil 
fremgå i ugeplanen. Det vil sige, at du som 
elev og forældre nu også vil kunne følge med 
i og have et overblik over fag som fx idræt, 
madkundskab, musik og billedkunst m.m. 
Ugeplanen vil være synlig på Skoleintra hver 

uge senest søndag kl. 17:00. 
Skolen forventer, at forældrene bakker op om 
lektielæsning og hjælper med at holde over-
blik over ugeplanen og lektierne, og søger for 
at kontakte pågældende lærer, hvis eleven 
oplever problemer hermed. 

Aktiviteter
Uge 41: Emneuge på alle årgange med fokus 
på sundhed og trivsel 
Den. 9. okt.: Motionsdag 
Uge 42: Efterårsferie 

Virksomhedskonsulent og SkillsDanmark/ Skoleskills - AFLYST
Grundet Corona har vi måtte aflyse besøg af en virksomhedskonsulent og SkillsDan-
mark i 8.klasse. SkillsDanmark og virksomhedskonsulenten vil informere eleverne om 
uddannelsesmuligheder med fokus på erhvervsuddannelser. 



Og nu til det mere spændende… 

Mere skæg og leg 
i skolegården

Nu har eleverne på HTPS endnu en grund til 
at se frem til frikvartererne og SFO-tiden. 
Der er nemlig blevet optegnet og malet nye 
legeområder på det tideligere tomme asfalt 
ved boldbanen i skolegården. En stor køreba-
ne, en hinkerude og et dansespil ”mirror me”. 
SFO-børnene har bl.a. været med til at male 
hinkeruden og dansespillet.
De nye legeområder har skabt mere leg og 
aktivitet for de yngre elever.

Det var alt for denne omgang af HTPS-ny-
hedsbrevet. Læs med i næste nyhedsbrev, 
som vil udkomme i slutningen af oktober 
måned. Her kan du bl.a. læse om emneugen 
i uge 41 og den årlige motionsdag, som vi 
igen afholder på skolen den sidste fredag før 
efterårsferien. 

Med ønsket om en god efterårsferie sender vi 
en hilsen fra alle os på Høje Taastrup Privat 
Skole. 



• 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 må ikke komme ind i skolebygningen. 
Afhentning sker fra samme indgange – Afhent jeres barn i god tid! 
Børn må ikke opholde sig i skolen uden opsyn.

Ved den mindste sygdom skal barnet blive hjemme. Barnet må
IKKE komme i skole.

Kantinen er delvist lukket, hvor der kun kan købes pasta retter i
lukkede bakker. Medbring egne madpakker. Madpakker kan ikke 
komme på køl i klasserne. Elever må IKKE bytte mad internt.

Da skolens bus ikke er offentlig, er der ikke specifikke                                                  
anbefalinger ift. mundbind der, hvorfor skolen kræver ikke 
dette, men det står forældrene frit at lade deres barn bruge mundbind.

Forældre/gæster                   

Aflevering                             

 1. - 9. klasse

Afhentning

Ved sygdom

Kantine
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