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Masterclass for de nysgerrige
HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM. Gymnasie-elever med særlige interesser er samlet på Masterclass hold,
som en række gymnasier samarbejder om.
UNDERVISNING: »Er du nysger-

rig og vil du gerne lære noget, der ligger lidt udover det
sædvanlige, så tilbyder skolen
Masterclass inden for forskellige temaer«.
Sådan blev Masterclass-projektet præsenteret ved skoleårets start på Høje-Taastrup
Gymnasium. Det var der 12
elever fra HTG, der bed på.
To af dem, Christine og Line
fra 2w, var forleden til deres
første undervisning på holdet
»Skriveværksted« på Rødovre
Gymnasium.
»Det var megafedt,« er Lines
første kommentar om pigernes første møde med Masterclass-holdet.
Christine supplerer:
»Det var virkelig inspirerende at snakke med nogen, der
havde skrevet rigtig meget. Det
gjorde jeg også i 9. klasse, men
i gymnasiet har man ikke tid.
Når man endelig har fri, får
jeg ikke sat mig ned og skrevet
- så vil jeg hellere lave andre
ting. Så det var virkelig fedt at
være sammen med andre der
også havde lyst til at skrive.«
Til første undervisningsgang skulle deltagerne læse
op af nogle af deres yndlingstekster, og så skulle de i gang
med at skrive med det samme.
Line siger: »Efter I går gik jeg
hjem og havde lyst til at skrive
en hel roman! Underviseren
var rigtig god, og meget åben
over for vores ting.«
Også Christine er meget
begejstret:
»Det fede var at underviseren (Flemming Sørensen fra
Rødovre Gymnasium, red.) virkede til at være så interesseret
i det, vi havde skrevet. Han
var oprigtigt imponeret, havde
lyst til at læse vores ting og
var også glad for at få lov.«

Hvorfor Masterclass på tværs?

Konceptet bag tilbuddet om
Masterclass på tværs, er at
samle elever med specielle
interesser fra en række forskellige skoler.
Emnerne strækker sig meget bredt, og de hold, der er
blevet oprettet, afspejler også
en stor spændvidde i interesseområderne: Der er oprettet
Masterclass-hold i skrivning
(skriveværksted), amerikansk
litteratur, musik og matematik. Idéen med nogle af de
forholdsvis smalle tilbud, er
at det ville være svært at finde
20 elever på ét gymnasium,
der brænder for amerikansk
litteratur - men ved at tilbyde
det til elever fra både Høje-Taastrup Gymnasium, Tårnby
Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Hvidovre Gymnasium,
Københavns Åbne Gymnasium og Cph West i Ishøj, er
der lidt større mulighed for at
samle nok elever til at lave et
hold.
For Line og Christine har
det også en betydning at kurserne er på tværs af skoler:
»Det er spændende at møde
nye mennesker som har de
samme interesser som en
selv,« siger Christine, som
også synes det er spændende at underviseren er fra en
anden skole:
»Vi er på en måde labelfri

»Jeg fik lyst til at gå hjem og skrive en hel roman efter vores første undervisningsgang,«
siger Line Bøgh Lovén fra 2w, der deltager på et Masterclass hold om skrivning sammen
med elever fra Høje-Taastrup Gymnasium, Tårnby Gymnasium, Rødovre Gymnasium,
Hvidovre Gymnasium, Københavns Åbne Gymnasium og Cph West i Ishøj.

hos ham. Her på HTG har vi
jo et usynligt stempel, fordi
vores lærere kender os, ikke
bare som nogen der har lyst
til at skrive, men som elever i
en klasse. Det er fedt at kunne starte forfra. Underviseren
kan coache os på nogle andre
punkter end vores egne lærere
kan. Og så er der heller ingen
vurdering i det!«

HTG laver eget Masterclass-hold

Af de otte forskellige hold, der
blev udbudt, er kun fire af

Biksen
Diverse
Håndværkerhjælp tilbydes. Rens
af tagrender, rep. af tage, mindre
murer og malerarbejde. Billeder
op, samling af møbler, køkken,
gips, terrasser, fugning, have
m.m. Jan og David 43649625
el. 22375473

Personlige
Hjæælp!
Henriksdal Plejecenter, Valbyvej
47, 2630 Taastrup, mangler effekter til vores jule/loppemarked
lørdag den 22. november. Vi tager
imod alt. Salget går til at forsøde
tilværelsen for vores beboere.

Loppemarked
Taastrups kræmmermarked,
ledige stader både ude og inde.
Lej en stade ude for kr. 300,- for
en weekend incl. nprd. Åbent her
weekend fra 10-16. Gratis entré,
Rugvænget 16, Taastrup. tlf.
22523657, 40169783

dem blevet helt som planlagt.
Det femte, »Klimatilpasning
globalt, nationalt og regionalt«,
var et tilbud som naturgeografilærer på Høje-Taastrup

Gymnasium, Thomas Warnar stod for, sammen med
en fysiklærer fra Hvidovre
Gymnasium. Holdet havde
ikke nok tilmeldte til at blive
et Masterclass-hold ligesom de
andre, men for de syv elever
fra HTG, der valgte holdet, har
Thomas og en anden naturgeograf fra Høje-Taastrup, Malene Schultz, valgt alligevel at
gennemføre.
»Jeg havde fået så mange spændende kontakter og
planlagt en masse spændende besøg, så det ville være
alt for ærgerligt bare at af-

lyse det hele,« siger Thomas
Warnar om begrundelsen for
at Høje-Taastrup Gymnasium
alligevel vælger at gennemføre holdet, selvom det så ikke
længere er et Masterclass-hold
på tværs af gymnasier.

ge. Christine udtrykker det sådan: »Det er så fedt at man
får mulighed for fx i kurset
om amerikansk litteratur at
læse hele romaner og diskutere dem grundigt. Det er
noget, som man aldrig får tid
til i engelskundervisningen på
gymnasiet. Man får mulighed
for at gå i dybden på en helt
anden måde med noget, der
stadig er superfagligt.«
»Man får mulighed for at
møde andre med samme
interesser. Skriveværkstedet
virker lidt til at blive en hyggeklub for skrivenørder, og det
bliver fedt,« tilføjer Line.
Et andet særkende er, at der
virkelig er kræset for deltagerne: På skriveværkstedet skal
holdet besøge forfatterskolen,
Politiken, en dramatiker og et
reklamebureau, og det er noget af det, de to piger fra 2w
glæder sig rigtig meget til:
»Det bliver vildt at møde en
forfatter der rent faktisk har
fået udgivet sine ting og haft
succes med det,« mener Line.
Christine ser mest frem til

Advokatvagten
Juridisk førstehjælp • Gratis mundtlig rådgivning
Medborgerhuset · Taastrup Hovedgade 71
1. og 3. tirsdag i hver måned fra kl. 17.00
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Advokat
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Advokat Sajitha Sureshkanna
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Det særlige ved
Masterclass

Der er flere ting, som gør
Masterclass-holdene til noget
særligt.
For det første er emnerne
forholdsvis smalle, og derfor
ikke målrettet til særlig man-
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Tillykke Biksen
Ønsk tillykke eller
indryk en køb/salg o.s.v. annonce.

Fokus og Nærhed

ER DU 1

Lige nu har vi ledige ruter og brug for aﬂøsere
i Taastrup og Reerslev
Ring til Lindy og hør om vi har en ledig rute i
nærheden hvor du bor

besøget på Politiken, hvor de
naturligvis skal tale med en
journalist.
»Generelt glæder jeg mig
til alle besøgene. Jeg ved
overhovedet ikke hvor mine
skrivedrømme bærer hen, og
derfor er det spændende at
møde en masse folk, der allesammen skriver. Måske jeg
i virkeligheden ikke skal være
journalist, men dramatiker?
Eller skrive reklametekster?«
siger Christine.
På skriveværkstedet skal
deltagerne naturligvis også
skrive en hel masse, læse
hinandens tekster og hjælpe
hinanden med at blive bedre
skribenter. »Vi har allerede
oprettet en facebook-gruppe,
hvor vi kan dele tekster, og
så har vi aftalt at mødes nogle weekender for at skrive og
give feed back,« fortæller de to
glade skrivepiger fra 2w.
Masterclass er et forsøg som
Høje-Taastrup Gymnasium
indgår i sammen med Tårnby
Gymnasium, Rødovre Gymnasium, Hvidovre Gymnasium,

Indrykkes uge: ____
Avis: Vestegnen ___ Lokalavisen Taastrup ___

Du har 3 valgmuligheder i Tillykkeannoncer
1 modul
2 moduler
3 moduler

med 30 ord og foto
med 30 ord og foto
med 30 ord og foto

kr. 100,kr. 200,kr. 400,-

Foto og tekst kan sendes på mail: helle.chapman@sn.dk eller aﬂeveres
personligt på kontoret eller i postkassen (på eget ansvar) på vores
adresse. Vi tager kontant afregning eller via netbank.

Biksen

Annoncer: 30 ord kr. 100,-

Ønskes foto tillægges kr. 50,- Billetmærke tillægges kr. 50,Vi tager kontant afregning eller via netbank.
Tekst og evt. foto kan mailes på: helle.chapman@sn.dk
Deadline fredag kl. 9
Tekst:

Telefon 31 77 50 22
hverdage mellem 9-17

Indsendt af: (Skal udfyldes)
Sjællandske Medier A/S er i kontakt med Sjælland. Selskabet
udgiver DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og
Sjællandske samt 34 ugeavistitler. Selskabet driver en række tjenester på nettet, reklamebureau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkeri og rotationstrykkerier. Sjællandske Medier har redaktioner
og afdelinger i 28 byer.
www.sn.dk • www.nordvestnyt.dk

Navn:
Telefon:
Mediecentret Taastrup/Vestegnen
Marievej 1D - 2630 Taastrup - Tlf. 43772630

