
Kære elever og forældre i 
Høje Taastrup Privatskole, HTPS

Velkommen til den første udgave af skolens 
nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil fremover komme i slutningen 
af hver måned og vil være en opsamling på de 
ting, der røre sig i vores hverdag på skolen nu 
og i den nærmeste fremtid. Det er altid spæn-
dende, når noget nyt går i luften. Vi håber at I 
vil læse med og gøre brug af det, når I søger 
forskellige typer informationer om skolen. 

Alle vigtige informationer vil fortsat være 
at finde på Skoleintra. Ligesom du på vores 
hjemmeside og på vores Facebookside via 
opdateringer og billeder stadigvæk kan følge 
med i dagligdagen på skolen. 

KLAR, PARAT, SKOLESTART!

Så er et nyt skoleår skudt i gang og vi byder 
alle vores 255 børn og deres forældre hjerteligt 
velkommen til et nyt skoleår. En særlig vel-
komst skal lyde til vores 27 nye skønne børn i 
0. klasse, hvor første dag i skolen er noget helt 
særligt. Tirsdag d. 11. august blev alle vores 
nye skolestartere budt velkommen af deres 
lærere i klassen med sang, flag og goodiebags 
- og skolelederen kom forbi for at hilse på alle 
de nye børn og deres forældre. En dejlig dag 
og en god start på skoleåret 2020-2021. 

Vi ser frem til et godt samarbejde og masser 
af læring i det nye skoleår, som er fyldt med 
spændende aktiviteter og muligheder for alle 
vores elever. Vi indbyder alle forældre til at 
følge dagligdagen på skolen. Datoer for de 
forskellige arrangementer i den nærmeste 
fremtid, ser I nederest i nyhedsbrevet. 

COVID-19
Det er blevet en skolestart, som stadig er 
præget af Covid-19. På den ene side er vi 
vendt tilbage til en mere normal skoledag. 
På den anden side skal vi forsat være sær-
lig opmærksom på sikkerhed og på de gode 
vaner, vi fik indarbejdet før sommerferien 
bl.a. med god og høj hygiejne. Høje Taastrup 
Privat skole følger situationen tæt og træffer 
de nødvendige forholdsregler for at forebygge 
smitte af coronavirus. For at mindske risikoen 
for smitten skal aflevering og afhentning af 
børn kun ske ved skolens parkering. Foræl-
dre er ikke tilladt på skolen. For de nye børn 
i indskolingen kan aflevering og afhentning 
ske ved skolegården nær indgang til indsko-
lingen.

PERSONALENYT
Vi har i starten af dette skoleår sagt på gen-
syn til en lærer og goddag til andre. På gensyn 
til Tülay, som skal på barsel og velkommen 
til Seda, som skal være skolens tysklærer og 
Saha, som er vores nye barselsvikar.
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SOMMER SFO
Der har været stort ønske fra mange forældre 
om SommerSFO-tilbud. Marian og Engin har i 
sommer SFO’en stået for en masse hygge og 
leg for børnene. Der er bl.a. blevet lavet suppe, 
snobrød og pølser på skolens nye bål fad. Leget 
sækkevædeløb og kongespil i det gode vejr, og 
skolens hal er blevet brugt i dårligt vejr. Alt i alt 
har det været nogle gode uger for børnene og 
det kan forstås på jer forældre, at I har været 
glade og tilfredse. Sommer SFO er helt klart 
et projekt vi ønsker at forsætte med til næste 
sommer, hvis der fortsat er et ønske og behov 
for dette. 

 
 

SIKKER TRAFIK
I mange år har Høje Taastrup Privatskole ønsket 
et fodgængerfelt ved skolen for at gøre trafik-
ken sikker for skolens børn, når de kommer til 
og går fra skolen. Det er i år endelig lykkedes 
at etablere et nyt fodgængerfelt med blinklys 
ved skolen. Fodgængerfeltet skal sikre børnene, 
når de krydser vejen til skolen. Arbejdet med 
fodgængerfeltet forventes at blive færdig i løbet 
af efteråret. I forbindelse med fodgængerfeltet 
vil vi også få skolepatrulje. Vi ser frem til at alle 
skolebørn benytter den mest sikre skolevej, når 
vejen skal krydses.

NÆSTE NYHEDSBREV…
Det var alt for denne omgang af HTPS Nyheds-
brevet. Læs med i næste nyhedsbrev, som vil 
udkomme d. 30. september. Her kan du bl.a. 
læse om 6. klassernes lejrtur til Bornholm, for-
beredelse til temaugen og nyhedsugen. 

Med ønsket om et godt skoleår og 
sender vi en hilsen fra os alle på 
Høje Taastrup Privatskole 

HTPS KALENDER 
 

0A - onsdag d. 23.09 - kl. 17:30 - 18:30
0B - onsdag d. 23.09 - kl. 16:30 - 17:30
1A - tirsdag d. 15.09 - kl. 17:00 - 18:30
1B - onsdag d. 02.09 - kl. 16:30 - 18:00     
02 - onsdag d. 09.09 - kl. 16:30 - 18:00 
03 - mandag d. 07.09 - kl. 17:30 - 19:00 
04 - onsdag d. 09.09 - kl. 16:00 - 17:00 
5A - torsdag d. 24.09 - kl. 17:00 - 18:30
5B - tirsdag d. 22.09 - kl. 17:00 - 18:30
07 - torsdag d. 10.09 - kl. 18.30 - 19:30
08 - tirsdag d. 08.09 - kl. 17:00 - 18:00

09 - tirsdag d. 08.09 - kl. 18.00 - 19:00

Aktiviteter
- 6. klasse på lejreskole i Bornholm
- Fælles morgensamling 0. - 9 klasse
- Generalforsamling tirsdag d. 22.09, 
  kl. 18:00-19:00
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Efterfulgt af oplæg fra UU-vejleder Katrine Gren Jensen

Efterfulgt af oplæg fra UU-vejleder Katrine Gren Jensen

Forældremøder i klasserne:
Pga corona retningslinjerne, må kun en 
forældre deltage til forældremødet.

Vigtige datoer - sæt 

allerede et stort X i 

kalenderen nu!


