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Tilsynserklæring for Herlufsholm Skole 

 

I henhold til friskolelovens kapitel 3 § 9 a stk. 1 afgives hermed skriftlig tilsynserklæring til 

forældrekredsen og skolens bestyrelse ved Herlufsholm Skole. 

 

Undertegnede har aflagt to besøg på Herlufsholm Skole, henholdsvis den 25. marts 2015 og 

den 12. maj 2015, samlet svarende til en undervisningsdags varighed, jf. bekendtgørelse af 

lov om friskoler og private grundskoler kapitel 3 § 9 d stk. 2. Undervisningen foregår som 

påkrævet på dansk i alle klasser. Skolen omfatter klasser fra 6.-10. klassetrin. 

 

Jeg har på anmodning, i god tid forud for første tilsynsbesøg, modtaget læringsplaner for 

dansk i sjette klasse, samt for matematik i niende klasse. Af begge læringsforløb fremgår det 

klart og tydeligt, hvilke læringsmål der er for undervisningen, samt hvilke evaluerings-

værktøjer der benyttes i forbindelse hermed. 

 

Det første besøg blev indledt med en spændende dialog med rektor Klaus Eusebius Jakobsen, 

der fortalte om flere af skolens igangværende projekter, samt om skolens status og positive 

udvikling.  

 

Efterfølgende mødtes jeg med grundskolens inspektør, Anne-Louise Boelsmand, med hvem jeg 

fulgtes til morgensang i Herlufsholm Kirke. Denne del af besøget gav undertegnede et indblik i 

elevernes evne til at være en del af et større fællesskab i respekt for skolens traditioner. 

Dernæst aflagde jeg et besøg i sjette klasse i dansk, hvor eleverne oplæste essays med 

underlæggende digitale præsentationer. Det var slående, hvor godt eleverne formåede at 

præstere i en svær genre på et relativt tidligt stadie i deres skoleliv. Igennem hele besøget 

bemærkedes betydningen af, at lærerne er i stand til at håndtere evidente parametre i 

undervisningen som eksempelvis klasseledelse og en god feedbackkultur.  

 

Efterfølgende fulgte jeg undervisningen i 9.d i matematik, hvor udfordringen i høj grad bestod 

i, at en stor del af eleverne ikke havde dansk som første sprog, og at flere af disse elever først 

var kommet til Herlufsholm inden for de seneste par år. Det var imponerende at se, hvordan 

denne del af elevgruppen, trods de vaskeligheder dette medfører, har tilegnet sig 

dansksproglige færdigheder i sådant omfang, at de er i stand til følge undervisningen i niende 

klasse også i et fag med mange fagspecifikke udtryk. 

Læringen i begge klasser levede til fulde op til tilsynets forventninger om målrettet og 

progressiv undervisning. 

 

Dagen blev afrundet med en drøftelse med grundskoleledelsen og skolens rektor om skolens 

pædagogiske praksis, planer for undervisningen og evne til at løfte elevernes resultater og 

trivsel via nytænkning og omstillingsparathed på den ene side og en tro på eksisterende 

praksis og evidente tiltag på den anden side.  

 

Ved mit andet besøg på Herlufsholm Skole den 12. maj 2015 blev jeg, på skolens nye 

fritidskontor, introduceret for skolens fritidsprogram, de ekstraskolære aktiviteter. Ledende 

fritidsinspektør Jacob Normann fortalte, at et aktivt fritidsliv er en del af at være elev på 

Herlufsholm, hvor de ekstraskolære aktiviteter spænder bredt fra musik og kreativitet over 

sport til de mere intellektuelle aktiviteter ”brug hovedet”.   
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Ud over et meget varieret program, så er en af de absolutte styrker i fritidsprogrammet, 

fritidsudvalget, der er den direkte kontakt mellem skole og elever. Der er i dette demokratisk 

valgte forum, at eleverne har mulighed for at komme med input og medvirke til udviklingen og 

udarbejdelsen af de ekstraskolære aktiviteter. De ekstraskolære aktiviteter giver en helhed og 

en bredde i elevernes hverdag på Herlufsholm og er i den grad et eksempel på, hvordan skolen 

løbende nytænker for at udvide elevernes muligheder. 

 

Et helt ekstraordinært og meget fordrende tiltag på Herlufsholm Skole er Duke of Edinburgh-

programmet, hvor eleverne på tre forskellige niveauer med differentierede tidsrammer 

gennemfører aktiviteter indenfor områderne skills, service og ekspedition og sport. Løbende 

dokumentation for deltagelse i The Duke of Edinburgh’s International Award foregår gennem 

en Record Book, og ved gennemførelse modtages et diplom, der er internationalt anerkendt og 

kan bruges ved eventuelle fremtidige ansøgninger til eksempelvis engelske og skotske 

universiteter. En del af programmet udgøres af hjælpearbejde (service), hvilket 

komplementerer et udfordrende og mangesidet program, der givetvis udvikler og uddanner 

eleverne mere bredt sideløbende med den fag-faglige hverdag.  

 

Idrætsundervisningen i niende klasse var næste stop. Den store udfordring her var, at den ene 

klasse var udtrukket til niendeklassesprøve, men den anden klasse ikke var. Eleverne viste en 

enorm selvdisciplin og de to prøveforberedende grupper, som vi valgte at følge var i gang med 

at forberede og sammensætte prøvens praktiske indhold, som i det ene tilfælde var dans og i 

det andet tilfælde var dans og udtryk og atletik. Lærerne fungerede som vejledere for eleverne 

samtidig med, at de havde undervisningsopgaven for den klasse, der ikke skulle til prøve i 

idræt. Undervisningsmiljøet var, som under hele besøget på skolen, en fornøjelse, og det var i 

høj grad med til at give eleverne det bedst tænkelige læringsmiljø. 

 

Herlufsholm Skole har siden 2009, som den eneste skole i Skandinavien, været medlem af 

Round Square. Jeg talte med Round Square koordinator, Ann Hansen, om at være en del af et 

globalt fællesskab, der bygger på fælles værdier udtrykt i IDEALS: Internationalism, 

democracy, environment, adventure, leadership og service. Deltagelsen taler i den grad ind i 

den del af Duke of Edinburgh-programmet, der handler om udfordringen og hjælpearbejdet 

(adventure, environment og service), i skolens målsætning om at være en dansk skole i 

verdensklasse, der her ses gennem udsynet og interaktionen med den øvrige verden 

(internationalism), ønsket om elevinddragelse (democracy) og ikke mindst skolens ønske om, 

at eleverne tager ansvar og udvikler deres ledelsesfærdigheder (leadership).  

Ann Hansens engagement i og stolthed over projektet var slående, og de mange lokale og 

globale initiativer er uden tvivl med til at give eleverne noget, som den daglige skolegang på 

skolen ikke kan bibringe dem. Det må dog anses som en afledt effekt af deltagelsen i Round 

Square, at eleverne også løfter deres fag-faglige niveau. Der blev givet eksempler herpå. 

To elever fra henholdsvis syvende og niende klasse præsenterede via et lille foredrag, 

suppleret med slideshows, deres deltagelse i Round Square. Eleverne udtrykte begejstring 

over den merværdi, som deltagelsen havde givet dem samt ikke mindst den selvtillid og 

indsigt, som det havde båret med sig. De to elever havde subsidiært været i Canada som en 

del af et internationalt team og i Perth, Australien på individuel udveksling. Eleverne viste en 

stærk evne til at formidle budskabet trods en meget kort forberedelsestid. 

 

Afslutningsvis deltog jeg i frokosten på skolen, hvor det blev klart, at der også her tænkes på 

elevernes bedste via ernæring med meget sund og varieret kost. 
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Efter at have aflagt tilsyn på Herlufsholm Skole er det min klare opfattelse, at skolen såvel i 

forhold til det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet som i forhold 

til undervisningens tilrettelæggelse står mål med Folkeskoleloven. 

 

 

Med ønsket om, at skolen må fortsætte den gode udvikling 

 

Lars Nedergaard, tilsynsførende ved Herlufsholm Skole 


