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Round Square
Herlufsholm Skole blev medlem af Round Square i efteråret 2009 og er den
eneste medlemsskole i Skandinavien. For skolen er engagementet en naturlig
del af visionen om at være en dansk skole i verdensklasse.
Round Square har en filosofi, der udfordrer eleverne til at prøve kræfter med
sig selv. Vores mål er, at eleverne gennemgår en personlig udvikling og lærer
at tage ansvar for sig selv og den verden, de lever i. For at uddanne de unge
mennesker både fagligt og personligt, bygger Herlufsholm Skoles Round
Square aktiviteter på at give eleverne en række muligheder, der udfordrer
dem, kræver samarbejde, byder dem at tænke på andre og giver nye perspektiver.
Round Square aktiviteterne støtter også Herlufsholm Skoles mission om at
sikre betingelserne for, at eleverne udnytter deres evner optimalt - med gode
faglige, fysiske og menneskelige resultater til følge. For alle involverede
elever gælder det, at de gennem arbejdet får rig mulighed for at udfolde og
udfordre nye sider af sig selv. Det at løse problemer giver selvtillid og ofte
også incitament til at tage en ekstra tørn med bøgerne.

”If you haven’t failed, you
haven’t tried hard enough”
Aktiviteter på Herlufsholm Skole
HJÆLPEARBEJDE I UDLANDET
•
•
•
•

Bygge vandrensningsanlæg i Thailand
Brygge drivhuse i Peru
Bygge børnehjem i Rumænien
Bygge skolekøkken i townships i Syd Afrika

HJÆLPEARBEJDE I DANMARK
• Indsamling til SOS-Børnebyerne ved salg i cafeen,
sponsorløb og -spinning
• Grønt flag - Grøn skole

OPLEVELSER
• Duke of Edinburgh overlevelsesture
• Konferencer i ind- og udland
• Udveksling med andre medlemsskoler

LEDELSE
•
•
•
•

Elevrådet
Round Square Komiteen
Fritidsudvalget
Præfektskab

Filosofien bag
Round Square er en verdensomspændende sammenslutning af skoler, der deler en
fælles vision om ikke kun at stræbe efter faglig dygtighed, men også efter personlig udvikling og ansvarsfølelse.
Uddannelsesfilosoffen Kurt Hahn mente, at den bedste måde at forberede unge
mennesker på livet, var at lade dem kaste sig ud i livets udfordringer og oplevelser,
som krævede mod, generøsitet, fantasi, principfasthed og udholdelse. Ved at afprøve
sig selv og opleve succes derved, ville de finde selvsikkerhed og udvikle egenskaber
og evner til at blive fremtidens ledere og beskyttere.
I dag har Round Square mere end 120 medlemsskoler på verdensplan. Disse skoler
er fortalere for Round Squares idealer om skabe international forståelse og tolerance
af andre mennesker og deres kultur, at samarbejde på demokratisk og retfærdig vis,
at passe på miljøet og forbedre andre menneskers levevilkår, at finde sig selv gennem udfordringer og oplevelser samt hjælpe andre mennesker, så godt man formår.
Hvert år deltager Round Square medlemsskolerne i forskellige lokale og globale
initiativer, såsom udveksling af elever, internationale hjælpeprojekter og konferencer
i regionen og på verdensplan. Det giver eleverne mulighed for at få unikke oplevelser,
hjælpe andre og få en masse nye venner.

Round Square bygger på akronymet IDEALS, der udtrykker de værdier, som skolerne
stræber efter. På Herlufsholm Skole kommer disse til udtryk således:

I
D
E
A
L
S

INTERNATIONALISM

Eleverne får sat deres egen praksis i relief gennem møder med
mennesker fra andre kulturer og nationaliteter. De bliver bedre til
at forstå andre og agere i et internationalt samfund samtidig med,
at de også får forståelse for deres egen baggrund og bevægegrunde.

DEMOCRACY

Det demokratiske fokus styrker elevernes samarbejdsevner og
lærer dem om vigtigheden af at deltage i den demokratiske proces.
Den danske tradition for demokrati sættes i kontrast til andre kulturer og nationers traditioner.

ENVIRONMENT

Alle har et ansvar for sine omgivelser og for den klode, vi lever
på. Viden om det politiske, naturen, nationale og internationale
forhold, kultur, økonomi, fællesskaber, religion og lignende gør
vores elever klar til et liv som verdensborgere.

ADVENTURE

Udfordrende oplevelser i et trygt miljø danner den bedste grobund
for personlig og faglig udvikling. Alle elever på Herlufsholm Skole
får mulighed for at udfordre sig selv og lære, at de kan meget mere
end de selv tror.

LEADERSHIP

Eleverne lærer, at ægte lederskab består i, at den enkeltes overbevisninger udspringer af ansvarsfølelse, venlighed og retfærdighedssans. Ved at stå i lederrollen, kan eleverne udvikle deres
ledelsesfærdigheder og prøve sig selv af.

SERVICE

Frivilligt arbejde skaber mulighed for ægte interaktion i øjenhøjde
med mennesker, der har en anden baggrund og befinder sig på et
andet sted i livet. Det udvikler elevernes empatiske evner.

RS på Herlufsholm
Round Square filosofien støtter Herlufsholm Skoles mission om at videreføre
lærdom og dannelse i pagt med tiden ved at sikre betingelserne for, at eleverne
udnytter deres evner optimalt - med gode faglige, fysiske og menneskelige
resultater til følge.
Arbejdet med Round Square har allerede haft indflydelse på mange elever.
De fagligt meget stærke elever har fået udfordringer, som en almindelig
skolegang ikke kan tilbyde. Et eksempel herpå var, da eleverne i 2009 skulle
præsentere Herlufsholm Skole og Danmark over for 900 mennesker ved
verdenskonferencen i Indien - præsentationen kan stadig findes på YouTube
ved at søge på ”Presentation of Herlufsholm”.
For alle involverede gælder det, at de gennem arbejdet med Round Square
har fået nye muligheder for at udfolde og udfordre nye sider af sig selv. Det
at løse problemer giver selvtillid - og ofte giver det også et incitament til at
tage en ekstra tørn med bøgerne!
I de forløbne år har nogle elever selv organiseret sportsturneringer og musikarrangementer på skolen, mens andre har deltaget i projektet Cool Globes.
Desuden har Herlufsholm Skole haft udvekslinger med andre skoler for elever
fra 6. klasse og opefter. Over 120 elever har været på overlevelsesture i Duke
of Edinburgh programmet, flere har været på serviceture i Kenya, Peru og
Sydafrika, og mere end 50 elever har været på konferencer i hele Europa.
Alle som én bliver de påvirket af mødet med disse udfordringer. Alle har
taget vigtige skridt i deres personlige modningsproces, og alle har høstet
værdifulde erfaringer, som kan hjælpe dem videre i voksenlivet.

ANN HANSEN
Round Square Rep.
Herlufsholm Skole
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
Main number: +45 55 75 35 00
Direct number: +45 55 75 35 46
E-mail: akh@herlufsholm.dk

Læs mere om Round Square på www.roundsquare.org
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