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Herlufsholms sovesale
Skolen råder over 9 elevgårde til kosteleverne på de forskellige klas-
setrin. Elevgårdene kaldes i daglig tale sovesale, og betegnelsen  
bruges således både om elevgården med dens fælles faciliteter 
og om sovesalen, hvor eleverne sover.

På hver elevgård bor en sovesalslærer, der har sin private bolig på 
gården og altså bor sammen med eleverne. 

Eleverne har deres værelse, der på herlovianersprog kaldes ´hum-
mer ,̀ hvor der læses lektier og holdes fri. På alle humre er der trådløs 
adgang til nettet. Elevgården er desuden indrettet med en række 
fællesfaciliteter: opholdsstue, køkken, sovesal og vaskesal (bade- 
værelse). På gårdene er der også vaskemaskine og tørretumbler, 
hvor eleverne kan vaske tøj som et supplement til den ugentlige 
indlevering af vasketøj på linnedstuen.

Hummeret er elevernes base efter skoletid, men om aftenen ved 
sengetid klæder man om og finder sin seng på sovesalen. Alle  
elever fra 7. klasse til 3.g sover på sovesal.

Eleverne bor på enkelt- eller dobbelthumre afhængig af årgang, og 
humrene er forskelligt indrettet fra skolens side, idet humrene på nogle 
gårde er fuldt møbleret, medens andre er indrettet med skab og  
arbejdsplads bestående af skrivebord, stol, reol og arbejdslampe.  
På humre, der kun er delvist møbleret, opfordrer vi eleverne til selv 
at medbringe en sofa eller briks, evt. i kombination med sofabord 
og –tæppe.  Under alle omstændigheder er det vigtigt, at eleverne 
føler sig hjemme på deres hummer og får det indrettet med ting, 
de gerne vil have omkring sig, så der er rart at være.

Bodilgården 
Bodilgården er indrettet  i 6 fløje, hvor eleverne bor på enkelt- eller 
dobbelthummer. Humrene er fuldt møbleret, og hver fløj har sin 
egen sovesal. Her bor 7.-8. klasses drenge og piger og større eller 
mindre grupper af elever i gymnasiet.

Egmontgården
Her bor pigerne i 9. klasse på 
enkelthumre - undertiden også 
piger i 10. præp. og gymnasiet. 
Alle humre er fuldt møbleret.

Skolebygningen Øst 
og Vest
Skolebygningen er en af skolens 
ældste bygninger. Stueetagen 
benyttes til undervisning, mens 
1. sal og 2. sal er indrettet som 
elevgård for 9. klasse, 10. klasse 
og gymnasiet. 

På Skolebygningen Øst er hum-
rene fordelt på 1. og 2. sal, og 
her bor drengene i 9. klasse 
– de fleste på dobbelthumre, 
nogle på enkelthummer. Hum-
rene er fuldt møbleret.
 

Skolebygningen Vest omfatter 
den vestlige ende af Skolebyg-
ningen, hvor elevernes humre 
fordeler sig på 1. og 2. sal. Her bor 
eleverne i 10. klasse og elever  
i gymnasiet. Humrene er fuldt 
møbleret.

Museumsbygningen,  
1. og 2. sal
Museumsbygningen er en af 
skolens historiske bygninger. 
Den kaldes på herlovianer-
sprog Mygningen og rummer i 
stueetagen skolens historiske  
samlinger, mens 1. sal og 2. sal 
er indrettet som elevgård for 
elever i gymnasiet/IB. Her bor 
drengene i 1.g hovedsageligt  
på dobbelthumre, mens elever-
ne i 2.g og 3.g alle har enkelt-
hummer. Humrene er møbleret 
med skab og arbejdsplads.
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Lassengården
Lassengården er en blandet gård for piger og drenge i gymnasiet/
IB. Alle humre er enkelthumre, og humrene er fuldt møbleret.

Vuen
Vuen var tidligere elevgård for skolens yngste elever og blev af de 
ældre elever døbt vuggestuen, forkortet til ´Vuen .̀ I dag er Vuen 
elevgård for drenge og/eller piger i gymnasiet/IB. Alle humre er 
enkelthumre og fuldt møbleret.

Birgitte Gøye Gården
Birgitte Gøye Gården blev den første elevgård til at modtage piger 
som kostelever på Herlufsholm i 1985. Her bor pigerne i gymnasiets 
1.-3.g/IB. Alle humre er enkelthumre og fuldt møbleret.

Pernille Gøye Gården
Pernille Gøye Gården er opkaldt efter Birgitte Gøyes søster. Her bor 
pigerne i gymnasiets 1.-3.g/IB. Alle humre er enkelthumre og fuldt 
møbleret.

Livet som kostelev
På elevgården skal der være plads til at være sammen med de 
andre elever, men man skal også kunne trække sig tilbage i fred og 
ro, når der er behov for det. Derfor må alle tage hensyn til hinanden.  
Det gør man ved at færdes stilfærdigt på sovesalens gange og 
skrue ned for musikken, så man ikke generer andre. 

Sovesalens fælles faciliteter skal kunne benyttes af alle, og derfor 
skal alle elever hver især sørge for at rydde op efter sig, så der altid 
er pænt og rent, når man forlader et fællesrum. Det er alles ansvar, 
at der er et godt miljø på elevgårdene, så det er vigtigt, at man taler 
pænt til hinanden og viser forståelse for, hvordan de andre har det.

Sovesal og val
Sovesalen og vaskesalen er privat område. Det er naturligvis kun 
gårdens egne beboere, som må opholde sig her – piger og dren-
ge skal kunne føle sig uforstyrret når de sover eller bader. Elever 

af modsat køn må aldrig færdes eller opholde sig på henholdsvis 
drenge- og pigegårdens sovesal og val.

Hummeret
Humrene er privat område. Man går først ind på en anden elevs 
hummer, når man har banket på og fået svar! Man må ikke give 
andre elever lov til at opholde sig på hummeret, når man ikke selv 
er til stede. 

Hummer og skab skal holdes pænt, rent og ryddeligt. Hver aften 
inden sengetid skal hummeret være ryddet op – og også efter 
bad og omklædning om morgenen skal der være pænt og i orden,  
så der ikke ligger tøj eller andet og flyder. Man har pligt til at  
behandle tøj og andre personlige ejendele ansvarligt, og rengørings- 
personalet skal kunne komme til – og så kan man glæde sig over at 
komme hjem til et hummer, hvor der er rart at være.

Hummerrapport
Eleverne er ansvarlige for deres hummer, mens de bor på det.

Ved indflytningen udarbejder hver elev en oversigt over eventuelle 
mangler og småskader. Ved fraflytning kontrolleres hummeret af 
vedligeholdelseschefen eller sovesalslæreren. 

Eventuelle beskadigelser, som ikke skyldes almindelig slitage, skal 
erstattes. Enhver form for graffiti er forbudt, herunder at skrive sit 
navn på inventar og mure – dog tillader traditionen, at man ridser 
sit navn i Mygningens ydermur efter studentereksamen.

Alle humre fraflyttes ved sommerferiens start af hensyn til  
hovedrengøring og fordi mange elever flytter til andet hummer  
eller anden elevgård. Møbler og øvrige ejendele kan i et vist omgang  
opmagasineres på skolen, der dog ikke er ansvarlig for de opbeva-
rede effekter.

Præfekter
Præfekter er elever i 3.g, som er udnævnt af skolen til at hjælpe 
sovesalslæreren med at koordinere arbejdet og vejlede eleverne i 
hverdagen på sovesalene. 
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Eleverne kan spørge præfekterne til råds om både skolearbejde og 
personlige anliggender, og præfekterne er i det hele taget med til 
at sikre et godt miljø på den enkelte gård. Skolen afholder hvert år 
præfektkurser i konstruktivt samspil og konfliktløsning. 

Præfekterne udnævnes i foråret blandt elever i 2.g. Rektor afgør i 
samråd med sovesalslærerne, hvem der skal være præfekter. 

Turnus
Sovesalene har forskellige former for turnusordninger, hvor eleverne 
på skift udfører et praktisk job for gården og for eksempel henter 
femmad i køkkenet. I øvrigt er det naturligt, at enhver beredvilligt 
påtager sig forefaldende praktiske opgaver på gården.

Trivsel
Hvert år gennemfører skolen en trivselsundersøgelse blandt 
kosteleverne. Formålet med undersøgelsen er at høre elevernes 
mening om livet på elevgårdene og kostskolen. Trivselsunder- 
søgelsen er et redskab til medindflydelse og debat om hverdagen 
– og til at arbejde med holdninger og finde løsninger, hvor tingene 
kan gøres bedre.

Venner på besøg
Eleverne er velkomne til at have gæster på elevgårdene til kl. 22:15; 
dog ikke i skoletiden og under lal. Hvis gæsterne ikke er elever på 
skolen, skal sovesalslæreren orienteres om besøget.

Lal
På en kostskole som Herlufsholm er det nødvendigt at sætte rammer 
for lektielæsningen. Alle på elevgårdene er ansvarlige for at sikre 
perioder med absolut arbejdsro – lal – og i det hele taget skabe 
en atmosfære, der gør det muligt at studere både eftermiddag og 
aften, så der er plads til individuel tilrettelæggelse af skolearbejdet.

Alle møder præcist til lal, og der skal være ro på elevgården – ingen 
snak eller unødvendig trafik på gangene. 
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1. lal   kl. 16:45 – 17:45:
1. lal benyttes til skolearbejde eller til fritidsaktiviteter. Herudover 
kan man arrangere samlal (samlæsning) med kammerater efter  
aftale med sovesalslæreren.

2. lal   kl. 18:30 – 20:00:
Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde.

Lørdagslal  kl. 16:45 – 17:45
Det er klogt at komme i gang med lektierne til mandag og skabe 
sig et overblik over den kommende uges arbejde.

Enhver afvigelse fra disse regler skal udtrykkeligt aftales med  
sovesalslæreren.

Læseferie og eksamenslal
Efter hvert klassetrins sidste skoledag begynder læseferien med  
eksamenslæsetider (eksamenslal). Disse udmeldes ved opslag på  
sovesalene. 

Vi holder eksamenslal for at give alle kostelever mulighed for en 
sammenhængende faglig indsats og de bedst mulige forudsæt-
ninger for eksamen og oprykningsprøver. Det er samtidig vigtigt at 

kunne være sammen med kammeraterne i fritiden, læseferien bli-
ver en kombination af et godt studiemiljø og samvær med venner.
Alle klassetrin undtagen 3.g tilbringer læseferie- og eksamenspe-
rioden på skolen medmindre særlige forhold gør sig gældende. De 
nærmere vilkår for læseferien og eksamenslæsning meddeles ved 
opslag på sovesalene, og forældrene orienteres på Forældreintra.

3.g-elever kan tilbringe dele af læseferien hjemme. Hvis man plan- 
lægger at tilbringe læseferien eller dele af læseferien hjemme,  
udfylder man ved eksamensterminens start en oversigt over forventet 
ophold hjemme og på skolen.

Forud for hver hjemrejse skal man desuden give besked og med-
dele/bekræfte sin opholdsadresse til sovesalslæreren. Samtidig 
aftales det præcise tidspunkt for tilbagevenden til skole, idet ele-
ven dog altid skal være returneret til skolen senest aftenen inden 
en eksamen.

Vi ser gerne, at eleverne tilbringer eksamensperioden på  
Herlufsholm – en tid med fælles slid, fritid og gode minder! I læse- 
ferien skal skolens regler naturligvis efterleves, bl.a. ved at følge 
anvisningerne for skolebeklædning, deltagelse i bordene og over-
holdelse af eksamenslal og sengetider.

Elever i 3.IB rejser hjem i dagene efter deres sidste eksamen og op-
holder sig altså ikke på skolen fra ultimo maj til ultimo juni. Elever-
ne vender først tilbage til Herlufsholm til Student’s Cap Ceremony, 
hvor IB-eleverne får deres studenterhue og deltager i dimissionen 
dagen efter.

Mobiltelefon
Alle bedes vise hensyn i deres brug af mobiltelefon på elevgården.  
Mobiltelefon må ikke medbringes på sovesal og val, når det er tid 
til sengning om aftenen. 

Kun i sjældne og helt særlige tilfælde vil sovesalslæreren  
dispensere fra denne regel.
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HVERDAGENS RYTME

06.50

07.15

08.00

08.05

09.05

09.20

10.20

10.35

11.35

12.40

16.40

16.45 - 17.45

17.50

18.25

Vækning

Der ryles til 1. lektion

1. lektion

Morgensang

2. lektion

Formiddagsboller eller -frugt
- udleveres i Hylen og Vylen

3. lektion, efterfulgt af dagens 
øvrige lektioner

Mause for grundskolen
Middagsbord fra kl. 11.40

Mause for gymnasiet
Middagsbord fra kl. 12.45

Evt. ekstraskolære aktiviteter efter 
dagens sidste lektion

Der ryles til 1. lal

1. lal

Der ryles til 2. lal

Aftensbord
Fremmøde 17.50 - 18.00
Der skal være tid til samling omkring 
måltidet, men man må forlade 
spise-salen fra kl. ca. 18.10
Bordet slutter kl. 18.20

Morgenbord
Fremmøde i tidsrummet:
07.15 - 07.25
Bordet slutter kl. 07.40
Husk at rede seng og ordne hummeret

Alle skal stå op, senest når klokken ringer for 
anden gang kl. 07.00

Dette er tegn til at forlade sovesalen, så undervis-
ningen kan starte til tiden

Det er vigtigt for en god start på undervisningen, 
at du møder præcist til dagens timer

Alles bedes hurtigt begive sig på vej til morgen-
sang i kirken

Sovesalen om formiddagen
Det er generelt ikke tilladt at opholde sig på 
sovesalen i perioden fra 1. lektion til og med 2. 
lektion – dørene er aflåste fra kl.08:05 til kl.10:10 – 
og i det hele taget skal al unødig færdsel undgås 
frem til mausen. Bøger m.v. til formiddagens  
lektioner medbringes om morgenen.  

Klassekammerater og andre elever må først 
komme på besøg på gården efter 3. lektion 
(grundskolen) hhv. efter 4. lektion (gymnasiet).
De nærmere vilkår for færden og ophold på 
sovesalen om formiddagen meddeles ved 
opslag.

Evt. aftales anden aktivitet under 1. lal

Lal er læsetid. Tid til skolearbejde, faglig udvik-
ling og fordybelse. Derfor skal der være arbejdsro 
på humrene og på sovesalen både under 1. lal og 
2. lal. Det er vigtigt, at alle loyalt er indstillet på at 
arbejde fra begyndelsen af lal.

I skoletiden og til morgen- og middagsbordet 
benyttes altid skolebeklædningen

18.30 - 20.00
2. lal Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde

Sengning og sengetider
Alle elever skal være på 
egen gård 15 min. før nor-
mal sengetid, dog senest kl. 
22:15. Efter dette tidspunkt 
må elever af modsat køn ikke  
opholde sig på hhv. drenge- og  
pigegårdene, og det er først til-
ladt at besøge andre gårde efter 
morgenbordet, men inden star-
ten på 1. modul den følgende 

dag. Bemærk i denne sammen-

hæng, at skolen anser det for et 
særdeles alvorligt aftalebrud, 
hvis en elev forlader sin sovesal 
efter sengetid.

Elever i 10. præp., Pre-IB, 1.g og 
2.g har mulighed for aftale om 
’udsat sengning’ i rimeligt om-
fang, forudsat man passer sine 
forpligtelser i hverdagen. En ”ud-
sat sengning” varer til kl. 23.30. 
Perioden 22:30-23:30 benyttes til 
skolearbejde, medmindre andet 
er aftalt med sovesalslæreren. 

Hvis de ældre elevers faglige 
arbejde gør det nødvendigt, kan 
senere sengetid aftales med  
sovesalslæreren.

 

HVERDAGENS RYTME

22.00

22.30

23.30

Sengning
6. - 8. klasse

Sengning
3.g

Sengning
9. klasse
10. klasse præp.
1.g og 2.g

3.g skal være på egen sovesal kl. 22.15, og tiden 
frem til 23.30 er beregnet til fagligt arbejde.
Forudsat seriøst arbejde og evne til at planlægge 
skolearbejdet kan senere sengetid aftales.

Kostelever i grundskolens 7. – 9. klasse skal være hjemme på skolens område om  
aftenen, medmindre de individuelt træffer anden aftale med deres sovesalslærer. 

Kostelever i gymnasiet og 10. præp. må gerne gå en tur i skolens nærområde efter 2. lal,  
men skal være hjemme på skolen kl.21:30 og på egen sovesal kl.22:15. 

Biograftur, besøg på pizzeria i byen o.lign. skal aftales individuelt med sovesalslæreren.

Alle skal være på egen sovesal 15 min. før seng-
ning, dog senest kl. 22.15. 10. kl., 1.g og 2.g har 
mulighed for at aftale ”udsat sengning”, når det er 
rimeligt og velbegrundet. ”Udsat sengning” varer 
til kl. 23.30 og tilbringes med fagligt arbejde på 
eget hummer, medmindre andet aftales.
Arbejdsro på gården fra kl. 22.30!

Nedenfor anføres det tidspunkt, 

hvor eleverne skal være i seng:

7.-8. klasse  kl. 22:00

9. klasse  kl. 22:30

10. præp., Pre-IB,  
1.g, 2.g og 2.IB kl. 22:30

3.g og 3.IB  kl. 23:30
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Nyttige informationer

Forbrug og lommepenge
Vi oplever sjældent problemer med elevernes forbrug, mens de 
opholder sig på skolen, men tværtimod at de også har evnen til 
at sætte pris på mindre arrangementer på elevgårdene. Det er en 
indstilling, vi gerne vil værne om i samarbejde med forældrene, og 
fra skolens side bestræber vi os på at forhindre, at elever profilerer 
sig med ekstravagante vaner.

Hvis en elev bruger sine lommepenge fornuftigt, er der indimellem 
også plads til lidt ekstra, fx en biograftur eller spisning i forbindelse 
med fødselsdag eller lignende. Derimod er det ikke i orden, hvis en 
elev hele tiden anskaffer ekstra tøj, elektronisk udstyr, m.v., ofte går 
ud og spiser eller ukritisk bestiller pizza, kører med taxa, osv. 

Opstår der diskussion om lommepenge, er det oplagt at bede eleven 
føre regnskab og dokumentation for ønsket om flere penge. For-
ældre bør også være opmærksomme på, at middagsinvitationer, 
fester og forbrug i rejseweekends og ved hjemrejse i mellemweek-
ends kan være med til at skabe en uheldig status i de andre elevers  
bevidsthed. Skolen tilstræber ensartede forhold for eleverne og 
anmoder forældre og familie om at respektere det niveau, som 
lommepengesatserne signalerer. Vi vil rette henvendelse til foræl-
drene, hvis en elevs pengeforbrug afviger fra et normalt og rimeligt 
niveau. 

Betalingskort og pinkode
Enhver form for betalingskort er strengt personligt og skal opbevares  
forsvarligt låst inde. Det er ikke tilladt at overlade eller udlåne sit  
kreditkort til kammeraterne, og man må aldrig oplyse sin pinkode 
til andre.  Enhver form for spil om penge er forbudt. Dette gælder  
også leg, der indebærer køb, salg og indirekte pengebytning. 

Lån og handel
Vi fraråder, at eleverne låner deres ting ud, men hvis man undta-
gelsesvis låner fx tøj, cd’er og lignende af hinanden, skal alle parter 
være omhyggelige med at få det lånte tilbage til ejeren. Det er ikke 
tilladt at låne eller udlåne penge. Handel mellem eleverne er ikke 
tilladt. Hvis elever ønsker at sælge ejendele ved skoleårets afslut-
ning, fx en sofa, stol eller lignende, skal dette forinden aftales med 
forældrene.

Fødselsdage
Forældre har mulighed for at bestille en fødselsdagspakke i an-
ledning af en kostelevs fødselsdag. Denne pakke kan indeholde 
kagemand, lagkage eller fødselsdagsboller og hertil kakao eller 
sodavand. 

Bestillingsblanketten kan findes på herlufsholm.dk under fanen 
”Elever & Forældre”. Den udfyldes elektronisk senest en uge før 
fødselsdagen. Eleven afhenter selv sin fødselsdagspakke i køkke-
net på fødselsdagen efter skoletid.

Det er vigtigt, at forældrene bakker op 
om skolens holdning til forbrug og lom-
mepenge og bl.a. er opmærksomme  
på, at eleven ikke blot får stillet et beløb 
til rådighed, men at pengene øremærkes 
til nødvendige anskaffelser og lomme- 
penge.

Vi opfordrer forældrene til at oprette en 
konto til elevens lommepenge, rejse- 
udgifter m.v..

Hvis en elev akut står og mangler penge  

til rejse eller andet, har forældrene 
mulighed for at kontakte skolen, der så 
vil være behjælpelig med udbetaling.

Skolen kan efter aftale med forældrene 
udbetale følgende lommepengesatser 
pr. uge:

7.-9. klasse  100 kr.
10. præp.  150 kr.
1.g + Pre-IB  150 kr.
2.g + 2.IB  150 kr.
3.g + 3.IB  200 kr.
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Tandlæge
Kostelever, der ikke har folkeregisteradresse på skolen, henvises til 
tandbehandling i egen kommune, medmindre forældrene for egen 
regning foretrækker privatpraktiserende tandlæge i Næstved.  
Kostelever under 18 år, der har folkeregisteradresse på skolen, kan 
tilmeldes Næstved Kommunale Tandpleje, hvis forældrene ønsker 
det. Behandlingen er gratis, men vi gør opmærksom på, at Næst-
ved Kommune har en indkaldelsesfrekvens på 20 – 22 måneder. 

Hvis forældre til børn under 16 år foretrækker privatpraktiserende 
tandlæge, sker det for egen betaling. Unge i alderen 16-18 år kan 
benytte den kommunale tandpleje, men har også ret til at vælge 
en privatpraktiserende tandlæge. Eleven indkaldes til behandling 
efter tandlægens vurdering, og udgiften refunderes af hjemkom-
munen. 

Unge over 18 år skal selv vælge tandlæge, og behandlingen sker 
for egen regning. 

Det er vigtigt at få tilset tænderne regelmæssigt – også når man 
bor på kostskole og ofte langt hjemmefra. Der kan opstå unødven-
digt store skader på tænderne hos de unge mennesker, hvis de 
ikke følger regelmæssig tandpleje. 

Skolen er behjælpelig med at anvise privatpraktiserende tandlæge 
og sørger for at minde eleverne om en aftalt tandlægetid i den 
kommunale tandpleje eller hos ’egen’ tandlæge.

Kostelever, der går til tandlæge i Næstved, skal huske følgende:

1.  Hvis din tandlægetid ligger i skoletiden, skal du huske at give  
 Rektorkontoret besked på, at du er fraværende på grund af  
 tandlæge. Elever i gymnasiet skal også huske at redegøre for  
 fraværet i Lectio.

2.  Hvis du er forhindret i at møde hos tandlægen på det  
 planlagte tidspunkt, skal du hurtigst muligt give Rektorkontoret  
 besked, hvorefter sekretærerne vil hjælpe dig med at få en ny  
 tid.
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Sygdom og læge
Herlufsholm har sin egen sygeafdeling, der kaldes Sygehuset eller  
SUS, med fastboende sygeplejerske og en fast tilknyttet læge. Her 
kan eleverne henvende sig, og her indlægges kosteleverne ved 
sygdom.

SUS tilbyder desuden eleverne samtaler efter behov og arrangerer 
undervisning og fællesarrangementer af sundhedsoplysende art. 
SUS står også for rygestopkurser.

Hvis en kostelev får det dårligt eller bliver syg, han/hun kan hen-
vende sig på SUS umiddelbart efter morgen-, middags- og aftens-
bordet, men skal på andre tidspunkter henvende sig på Rektorkon-
toret (i skoletiden) eller til deres sovesalslærer (uden for skoletid), 
inden de går på SUS.

Folkeregister, CPR og sygesikring
Herlufsholm Skole tilmelder automatisk de elever, der har dansk 
statsborgerskab, men hvor forældrene er bosiddende i udlandet, til 
Næstved Folkeregister. Registreringen foregår på grundlag af kopi 
af dåbsattest og dansk pas. Eleven bliver registreret med adresse 
på skolen, tildeles fuldt cpr. nummer og får udstedt sundhedskort.

Som EU/EØS-statsborger skal man selv sørge for at fremskaffe 
opholdstilladelse/-bevis inden skolestart. Ved indrejse til Danmark 
medbringer man opholdstilladelse/-bevis og henvender sig til In-

Elevens postadresse:

Elevens navn

Evt. sovesalens navn

Herlufsholm Skole

Herlufsholm Allé 170

4700 Næstved

ternational Citizen Service i København. 
Adressen er: 
International Citizen Service East
Gyldenløvesgade 11
1600 København
Tlf. +45 33 66 66 06
E-mail: east@icitizen.dk  

Her foretages tilmelding til folkeregisteret med adresse på Herlufs-
holm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved, og der udstedes 
fuldt CPR nummer og sundhedskort. Ved udstedelse af sundheds-
kort er det vigtigt at gøre opmærksom på, at eleven skal tildeles 
skolens læge: Lægerne Leif Sehested og Lars Hagens, Axeltorv 6 
D, 3, 4700 Næstved. 

Det danske sundhedskort er ikke tilstrækkeligt for elever med for-
ældreadresse i udlandet, hvorfor det er nødvendigt at supplere 
med det blå EU-sygesikringsbevis, der altid skal medbringes på 
rejse i EU. Forældre skal selv rekvirere det blå EU-sygesikrings-
bevis. Dette foregår digitalt via borger.dk eller ved henvendelse til 
borgerservice i Næstved.

Post
Skolen postansvarlige omdeler post til eleverne på alle hverdage, 
undtagen om lørdagen. 

Pakker hentes i postrummet mandag - fredag. Eleverne modtager  
en e-mail med besked om, at der er en pakke til afhentning.  
Udlevering sker mandag - torsdag kl. 14.30-15.00 samt fredag  
kl. 11.40 - 12.00 og kl. 12.40 - 13.00.

Aviser
Hver elevgård abonnerer på aviser efter eget valg. Man kan også 
læse dagens aviser i Hylen. På skolens bibliotek og i Agoraen har 
eleverne adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske tids-
skrifter og magasiner.
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Cykler
Det er en god idé at have en cy-
kel på skolen. 

Man medbringer cyklen på 
eget ansvar, og vi anbefaler,  
at eleverne mærker deres cykel 
med navn. Cyklen må kun stå i 
cykelstativerne og skal sættes i 
de anviste cykelrum, når de ikke 
bruges.

Musik, spil og PC’ere
Eleverne må gerne have radio 
og musikanlæg på hummeret, 
men alle skal tage hensyn til 
gårdens øvrige beboere, når de 
hører musik. 

Ligeledes må eleverne gerne 
på eget ansvar have computer 
på humrene, og der er trådløs 
adgang til nettet fra alle hum-
re. Af hensyn til rengøring skal 
ledninger og stik ordnes syste-
matisk under bordet. Husk at 
slukke computeren inden sen-
getid – og i det hele taget, når 
den ikke er i brug.

Alle elevgårde har tv og dvd 
i gårdens opholdsstue, hvor 
eleverne har mulighed for at 
samles om fjernsyn og film. Vi 
synes, det er vigtigt, at elever-
ne ikke for ensidigt isolerer sig 
med spil og film på humme-

ret, men skolen tillader com-
puterspil på hummeret i et  
rimeligt omfang. 

Hvis en elev ønsker at benytte 
en fjernsynsskærm til spillebrug 
på hummeret, skal dette aftales 
med sovesalslæreren, og ele-
ven må være indstillet på dialog 
om brugen af spil. 

Sovesalslæreren kan inddrage 
tilladelsen til at have fjernsyns-
skærm på hummeret, hvis det 
tager overhånd og går ud over 
det faglige arbejde eller forhin-
drer eleven i at udnytte sin fritid 
alsidigt. 

Skærmstørrelsen må under in-
gen omstændigheder overskri-
de 32 tommer. Dette gælder 
også for computerskærme. 

Overdimensionerede højtalere 
og forstærkere tillades ikke.

Kostelever over 18 år, der har 
folkeregisteradresse på skolen, 
skal betale medielicens. Alle 
øvrige kostelever er dækket af 
skolens medielicens.
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Nøgler og nøglebrik
Alle elever har mulighed for at aflåse skabe og humre, men vær 
opmærksom på følgende retningslinjer.

Nøglebrug i hverdagen:

• Hummeret skal låses, når man forlader det i dagtimerne. 
• Døren må gerne være låst, mens man er på hummeret, men  
 den skal altid åbnes, hvis sovesalslærer eller præfekt banker på. 
• Under lal må døren til hummeret ikke låses.
• Alle yderdøre låser automatisk om aftenen og kontrolleres af  
 vægteren.
• Præfektnøglen giver kun adgang til sovesalens fællesrum  
 og yderdøre.
• Sovesalslæreren og ledelsen har en universalnøgle til humre og  
 skabe, som kan bruges i nødstilfælde.

Nøglebrug i rejseweekend og ferie: 
• Alle elever låser hummeret ved afrejse. Vær omhyggelige med  
 at lukke vinduer, skrue ned for varmen og slukke lys, pc, musik- 
 anlæg m.m., før hummeret forlades.

Nøgle eller nøglebrik til hummer og skabe udleveres ved skole-
start. Hvis man taber eller på anden måde mister en nøgle/nøg-
lebrik, skal sovesalslæreren informeres, betales erstatning efter 
følgende satser: 

Nøglebrik til hummer      100 kr.
Hummernøgle/skabsnøgle   200 kr.

Det er strengt forbudt at besidde eller anvende nøgler til skolen 
uden tilladelse. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning. 

Når dagelever besøger kammerater og deltager i arrangementer på en 

af elevgårdene, skal dette aftales med sovesalslæreren. 

Kostelever kan også i nogle weekender få tilladelse til at besøge hhv. 

deltage i arrangement hos dagelever, men det er en forudsætning, at 

hele lørdag aften tilbringes i dagelevens hjem. 

Uautoriseret besiddelse af nøgler betyder desuden, at man ud-
sætter sig for mistanke i forbindelse med eventuelle tyverier på 
skolen.

Køleskab, elkedel m.v. 
Det er ikke tilladt at have køleskab, toaster, elkedel eller andre 
køkkenapparater på humrene. Kun lille kaffebrygger af Nespresso- 
typen tillades, men brug i det hele taget gerne sovesalens køkken.

Kemikalier  
Det er forbudt at have kemikalier, giftstoffer og brandfarlige væsker 
på humrene. 

Røgelse, duftpinde og vandpibe
Det er ikke tilladt at have røgelsespinde og andre former for duftlys 
eller duftpinde på hummeret; heller ikke vandpibe tillades. Stearin-
lys er ikke tilladt. Fyrfadslys skal anbringes i ikke-brandbar stage.

Dyr 
Det er ikke tilladt at have dyr på humrene.

Skolens tilladelse er betinget af mellemweekendens tilbud på skolen  

og hensynet  til helheden, hvorfor forældre bedes henvende sig til 

Rektorkontoret i god tid, når et arrangement planlægges, så der er 

truffet en klar aftale senest torsdag kl. 12.00 før den pågældende mel-

lemweekend.
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Mellemweekend
Lørdag er normal skoledag, og der er læsetid fra kl. 16.45 til kl. 17.45. 

Lørdag aften tilbringes hjemme på skolen, medmindre anden 
aftale træffes med sovesalslæreren eller skolens kontor. Elever i 
7.-9. klasse skal være hjemme på egen sovesal kl. 22.15, elever i 
gymnasiet og 10. kl. præp. kl. 23.45. Sengning for 7.-9.klasse efter 
aftale med sovesalslæreren, for øvrige elever kl. 24.00, medmindre 
andet meddeles.

Mellemweekenden giver mulighed for at arbejde med faglige op-
gaver, der kræver en sammenhængende indsats, og der er tid til 
at slappe af og være sammen med kammerater og venner uden 
hverdagens pligter.

Aktiviteter
Skolen arrangerer i løbet af skoleåret en række mellemweekend- 
aktiviteter af sportslig, kulturel og underholdende art, der hen- 
vender sig dels til grundskolen, dels til gymnasiet – og ofte til 
alle elever! Disse arrangementer spænder fra forskellige for-
mer for sport og turneringer over film og debat til underholdning,  
lørdagscafé og biograftur.

Skolens mange fester er vigtige for sammenholdet mellem kost- 
elever og dagelever, men også de øvrige tilbud i mellemweek- 
enderne planlægges med henblik på dagelevernes deltagelse 
og mulighed for at være sammen med kammerater blandt kost- 
eleverne. 

Dagelever er således velkomne på kostskolen – det er en selvfølge,  
at de respekterer skolens regler og og vælger deres påklædning i 
overensstemmelse med skole- og fritidsbeklædning. 

Hjemrejse
Som udgangspunkt forventer skolen, at kosteleverne opholder sig 
på Herlufsholm i mellemweekender, både af sociale og faglige 
grunde. På den anden side vil skolen ikke forhindre kostelever i at 
rejse hjem i mellemweekender; det kan bl.a. være naturligt i for-
bindelse med større begivenheder i familien eller vennekredsen 

(f.eks. runde fødselsdage, jubilæer eller kirkelige handlinger). Der 
kan også være personlige årsager til, at en elev ønsker at tilbringe 
mellemweekenden sammen med familien. Under alle omstæn-
digheder skal hjemrejse være velbegrundet. 

En anmodning om hjemrejse rettes til skolens kontor senest tors-
dag kl. 12.00 før den pågældende mellemweekend, og den skal 
indeholde præcise oplysninger om tidspunkt for afrejse og tilbage- 
komst til skolen. Dette sker via e-mail til Rektorkontoret – og ikke til 
elevens sovesalslærer. 

Det er i alle tilfælde er skolen, der skal tillade fraværet. Eleverne 
må forstå, at det ikke er tilstrækkeligt, at mor eller far har skrevet 
til skolen, men nødvendigt at afvente skolens tilladelse, før eleven 
kan forlade skolen. 

I forbindelse med hjemrejse i mellemweekend er det vigtigt, at vi 
modtager anmodning om hjemrejse senest torsdag kl.12, fordi vi 
skal have mulighed for at kommunikere internt på skolen og i nogle 
tilfælde også tage stilling til, om hjemrejse er rimelig i forhold til 
elevens faglige forpligtelser og forenelig med øvrige aktiviteter på 
skolen. Mellemweekend på skolen opleves af eleverne som rart og 
har jo også ofte et festligt indhold, men det er helt afgørende for 
miljøet, at eleverne har hinanden og kan være sammen med deres 
kammerater. Det er et kollektivt hensyn, som vi alle skal være be-
vidste om, og her vejer hensynet til alle tungt. 

Rejseweekend
Rejseweekenden er hjemrejseweekend; som regel hver anden 
weekend fra fredag til mandag. Ved skoleårets start aftaler hver 
kostelev med sine forældre og sin sovesalslærer, hvor rejse- 
weekenden normalt tilbringes, så skolen har opholdsadresse og 
telefonnummer. 

Det er vigtigt for alle parter, at skolen altid kan komme i kon-
takt med eleverne! Før hver rejseweekend skal sovesalslæreren  
orienteres, hvis der er ændringer i forhold til sædvanlig weekend-
adresse.
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Skolen har ansvaret for elevernes færden, så længe de opholder 
sig på skolen, men skolen understreger, at elevernes gøremål i rej-
seweekender er forældrenes ansvar; herunder at der bliver tid til 
skolearbejdet. 

Kostelevernes afrejse før rejseweekend er fredag kl. 14.45. 
Tilbagekomst er mandag aften i tidsrummet 20.00 - 21.00. 

Nødvendige afvigelser fra disse tidspunkter aftales med sovesals-
læreren inden rejseweekenden, men det er ikke muligt at ankomme  
til skolen senere end kl. 22.30. Når man er tilbage efter rejseweek-
end, går man med det samme til egen gård for at melde sin an-
komst og pakke ud.

For dagelevernes vedkommende varer rejseweekenden fra fredag 
efter skoletid til første lektion tirsdag morgen. 

Skolen arrangerer bustransport til København og Slagelse i for-
bindelse med hjemrejse. Skolen planlægger bustransport på 
grundlag af antal billetbestillinger. Derfor kan bestilte billetter 
som udgangspunkt ikke refunderes, men hvis en elev med god 
begrundelse bliver nødt til at ændre rejseplaner og derfor ikke 
får brug for sin billet, vil vi bestræbe os på at imødekomme ønske 
om afbestilling. 

Alle elever skal have gyldig billet til skolens busser. Busturen bør 
forløbe i en god atmosfære, og chaufførens anvisninger skal til 
enhver tid følges.

Påklædning: Ved afrejse fra Herlufsholm skal alle elever benyt-
te skolebeklædningen eller den supplerende fritidsbeklædning. 
Hvis elever finder det nødvendigt at returnere i anden påklæd-
ning mandag aften, skal de skifte til skolebeklædning straks efter 
ankomst.

Afrejse fra Herlufsholm
Skolens busser til København afgår fra Herlufsholm kl. 14.45 
og ankommer til Polititorvet på hjørnet af Bernstorffsgade og  
Hambrosgade ca. kl. 16.10. Herfra er der 5 minutters gang til  
Hovedbanegården.

Bussen til Slagelse afgår fra skolen kl. 14.45. Ankomst til Slagelse 
ca. kl. 15.30.

Hjemrejse til Herlufsholm
Busserne afgår fra København (Polititorvet) kl. 19.30 og fra Slagelse 
(Rutebilstationen) kl. 20.10.

Læs mere om buspriser og befordring i skolehåndbogen.
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