
The Duke of Edinburgh’s 
International Award på 
Herlufsholm Skole



”THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL 
AWARD (THE AWARD) ER DIN MULIGHED FOR 
SPÆNDENDE UDFORDRINGER, SJOVE OPLEVELSER 
OG PERSONLIG UDVIKLING” 

EN UDFORDRING I VERDENSKLASSE
The Award er dit valg - et tilvalg af aktiviteter, udfordringer og oplevelser.

The Award blev først introduceret i England i 1956 af HKH Prins Philip, hertug af Edinburgh. 
Siden hen har programmet bredt sig til mere end 140 lande og inspireret tusindvis af unge til at 
prøve kræfter med sig selv.

Herlufsholm Skole blev certificeret som International Award Centre i 2007 med ønsket om at 
tilbyde eleverne et rigt og aktivt diplomprogram, som de med fordel kunne bruge senere i livet. 
Hjørnestenene i The Award er vedholdenhed, personlig udvikling samt progression inden for 
områderne fysisk aktivitet og generelle færdigheder.

RAMMERNE FOR PROGRAMMET
Du kan deltage i The Award på tre forskellige niveauer: bronze, sølv og guld. Glæden ved 
aktiviteterne i sig selv er selvfølgelig den primære drivkraft i programmet. Derfor er du selv 
med til at vælge hvilke aktiviteter, du vil engagere dig i som en del af programmets sektioner. 

Gennemfører du, får du, udover gode oplevelser og personlig udvikling, også:
    •  Diplom for gennemførelse
    •  The Award pin
    •  Herlufsholm Skoles Trolleskjold



SEKTIONER
Du skal deltage i aktiviteter inden for fire forskellige sektioner, og for hver enkelt aktivitet skal 
du opstille et mål, som du arbejder hen imod. Hver uge logger du dine aktiviteter og refleksioner 
i din online record book. 

Sport
Du skal deltage og dygtiggøre dig i en fysisk aktivitet. Du kan vælge din aktivitet fra skolens 
ekstraskolære program, men du er også velkommen til at komme med egne forslag.

Skills
Denne sektion giver dig mulighed for at forbedre personlige evner eller udvikle nye  interesser 
inden for de kreative, praktiske eller intellektuelle områder.

Service
Det centrale i denne sektion er at hjælpe andre og gøre noget godt for samfundet. Det ideelle 
er, hvis du selv finder et velgørende projekt i lokalsamfundet, og ellers har skolen en række 
services, som der kan ansøges om. 

Adventurous Journey
I hvert niveau indgår en ekspedition, hvis varighed afhænger af, om du er på bronze, sølv eller  
guld. Op til turen er der et træningsprogram, som du skal deltage i, hvor du erhverver dig  
færdigheder i at klare dig i naturen.

Residential Project
På guld-niveauet indgår desuden elementet Residential Project. Her får du brug for mange af de 
kompetencer, som du har erhvervet dig undervejs i Award-programmet, og denne del er derfor 
en naturlig afslutning på forløbet.

NIVEAUER
Du kan gennemføre The Award på tre forskellige niveauer: bronze, sølv og guld. Forskellene  
er hvor lang tid, du forpligter dig til programmet, hvor udfordrende sektionerne er og hvilken alder, 
du skal have for at påbegynde programmet. 

Bronze Du kan starte på bronzeprogrammet fra det fyldte 14. år. 

Sølv Du kan starte på sølvprogrammet fra det fyldte 15. år. 

Guld Du kan starte på guldprogrammet fra det fyldte 16. år.



Karsten Nielsen
Fritidskontoret

Tel.: +45 22 30 93 33 
E-mail: kni@herlufsholm.dk

Læs mere om The Award på www.intaward.org,  
The Award på Facebook, Twitter og YouTube.

FILOSOFIEN BAG PROGRAMMET
Ikke al læring foregår i et klasseværelse. Unge mennesker har brug for 
oplevelser uden for klasseværelset for at blive ansvarlige og selvstændige. 
Guidet af en voksen skal eleven tilskyndes til at reflektere over sine 
egne interesser, evner og ambitioner, og derefter stille sig selv udfor-
dringer inden for de fire discipliner. Det er vigtigt, at disse udfordrin-
ger har det rette niveau, ikke for lette og ikke for svære, så motivatio-
nen bevares. 

The  Award er en personlig udfordring, og man konkurrerer ikke med andre.  
Samtidig lærer eleven at erkende andre menneskers behov og finde 
glæden ved at være til hjælp for andre.

Herlufsholm
Herlufsholm Skole har sine egne værdier og visioner. På Herlufsholm 
går traditioner og modernitet op i en højere enhed, og værdierne bag 
såvel IB, Round Square som The Award ligger i naturlig forlængelse af 
vores fundats. 

Vores team af uddannede Award Leaders, Lisbeth Allerslev 
Horsbøl, Marianne Løfgren Ring og Karsten Nielsen står parat til 
at guide og inspirere dig.

Tilmelding til The Award kan ske på Fritidskontoret. 
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