
Kære elever og forældre på Høje Taastrup 
Privatskole, HTPS

Tiden flyver afsted og vi nærmer os udgan-
gen af 2020. December venter forude, og vi 
glæder os til alt, hvad denne måned beriger 
os med. Fredag d.18. december er sidste 
skoledag inden juleferien.

Nyhedsbrev, 
EFTERÅR 2020 
NOVEMBER #4



Klippe-klistre-dag 
Vi har på skolen gjort stort set alle forberedel-
ser til at gøre december måned til den hygge-
ligste måned. Fredag den 27. november var 
det klippe-klistre-dag for indskolingen. Hele 

dagen var eleverne i egne klasser og arbejde-
de på at pynte klassen og skolens fælles area-
ler. Der blev hygget, sunget, spist æbleskriver 
og hvad der ellers hører til sådan en dag. 



Klippe-klistre-dag 

På tur til Mindelunden  
7. klasse har i en periode arbejdet med et 
forløb om besættelsen og efterkrigstiden. 
Som afslutning på forløbet har klassen væ-
ret på tur til Mindelunden i Hellerup. Her 
oplevede eleverne parken og de forskellige 
mindepunkter og gravpladser, der tilhører 
frihedskæmperne og modstandsfolket fra 2. 
Verdenskrig. Under den guidet rundtur fik 
eleverne et indblik i de bestemte modstands-
folks virke og skæbner, og hvad det ville sige 
at være medlem af modstandsbevægelsen 
under 2. Verdenskrig.

I år har indskolingen valgt at 
være med i SOS Børnebyer-
nes læringstilbud Omvendt 
Julekalender. Med SOS Bør-
nebyernes Omvendt Juleka-
lender vendes julen på hovedet 
og skal handle om glæden ved 
at tænke på og gøre noget godt 
for andre end sig selv. Hver dag i december 
vil eleverne vende blikket udad og gennem 

spænende film og opgaver få 
udsyn og indblik i verdens børns 
vilkår, og med forslag til gode 
gerninger vil eleverne motiveres 
til at gøre noget godt for venner 

og familie. På samme tid vil 
eleverne opleve, hvordan 

det at gøre noget godt 
for andre, kan skabe 

glæde hos én selv. 

Omvendt julekalender 



Og nu til det mere spændende… 

Børnebyerne - Foredrag
SOS

Elevrådet 

6. årgang har arbejdet med de afrikanske lande og i 
forbindelse med dette har begge klasser haft besøg 
af en foredragsholder fra SOS Børnebyerne. Fore-
draget handlede om børn og skolegang i verdens 

fattigste lande. Igennem videoer, dilemma-spil 
og quiz fik eleverne kendskab til, hvordan andre 
børn i verden lever og en større forståelse for andre 
børns hverdag. 

Skoleårets elevråd er dannet og det første elevråds-
møde er afholdt. Formålet med skolens elevråd er 
at forbedre elevtrivslen, og at sikre kommunikation 
mellem elever og skole. Eleverne får medbestem-
melse i de beslutninger, der bliver truffet på skolen 
og derigennem indflydelse på hverdagen på skolen. 
Derudover er det en træning i de demokratiske pro-
cesser. I år består elevrådet af Yasin 4.kl, Enes 5.a, 
Esma 5.b, Emine 6.a, Sara 6.b, Yasin 7. kl og Evla 
8.kl. I fælleskab bidrager repræsentanterne til sko-
lens udvikling, og på møderne taler vi både om ting, 
der fungerer og ting vi gerne vil ændre på.
Til mødet d. 5. november har elevrådet drøftet følgende 
punkter, som der skal arbejdes på. 

•   Mere fokus på ren skolegård. 
•   Mere elevansvar for rene toiletter og skolens inventar
•  Bedre tone på skolen. Yasin og Elva vil lave et kort  
    oplæg, som de vil holde for alle klasser på skolen med
    fokus på god omgangstone.



Skole-hjem-samtaler
Skoleårets første skole-hjem-samtaler er af-
holdt og vi takker alle forældre for deltagelsen. 
Den næste samtale for dette skoleår forventer 
vi at afholde hen imod foråret/sommer 2021. 

På grund af sygdom og den særlige situation vi står overfor, måtte vi aflyse og udsætte 
infoaftenen den 18. november. Vi har nu en ny dato og inviterer endnu engang alle for-
ældre til kommende skolestartere i skoleåret 2020/2021 til infoaften den 9. december 
2020 kl. 17-18.30. Skolens viceleder, SFO-personale og faglærerne fra 0. årgang vil 

være tilstede for at fortælle og svare på spørgsmål omkring skolen og børnenes skole-
gang. Derudover vil der også være en en rundvisning på skolens flotte faciliteter. 

Infoaften

Tegne 
konkurrence 

Høje Taastrup Privatskole inviterer alle elever 
på skolen til en tegnekonkurrence. Alle kan 
være med – og det er helt enkelt at deltage. 
DU SKAL BARE TEGNE.
Når du er færdig med din tegning, afleve-
re den på kontoret. Husk at skrive navn og 
klasse. Du bestemmer naturligvis selv, hvad 

du har lyst til at tegne. Men vi kunne rigtig 
godt tænke os nogle tegninger af noget, som 
gør dig glad i denne tid på skolen. Nogle af 
tegningerne vil vi trykke i næste måneds ny-
hedsbrev. Der vil blive udkåret 3 vindere og 
uddelt præmier den sidste dag inden vi går 
på juleferie. 



• 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

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.

Afhentning

Ved sygdom

Kantine

Skolebussen
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