
Herlufsholm Skoles selvevaluering for gymnasiet, januar 2019 
 
Gymnasiet 
Skolens eksamensresultatet sommer 2018 var 8,0 hvilket tangerer det højeste snit skolen har haft i nyere 
tid, og rangerer skolen på en delt 11. plads blandt landets gymnasieskoler målt på eksamensresultat. Vores 
placering på ranglisten svinger fra år til år, det er skolens ambition at ligge i top 10. Skolens 
socioøkonomiske løfteevne er fortsat +0,2. 
  
Gymnasiereformen - der trådte i kraft fra og med optaget i sommeren 2017 - betød i første omgang et 
lettere revideret udbud af studieretninger set i forhold til de gamle reform. Til optaget sommer 2018 
lykkedes det at komme med i samarbejdet initieret af fonden for entreprenørskab og medicinalfirmaet 
BMS, om at udvikle en studieretning rettet mod Life Science, dette sammen med Nærum Gymnasium. 
Processen har inspireret skolen til at skabe tilsvarende markante profiler for alle skolens udbudte 
studieretninger til optaget sommer 2019.  
 
December 2018 afvikledes den første lovpligtige elevtrivselsundersøgelse i gymnasiet. Resultatet viser 
ligesom skolens tidligere interne trivselsundersøgelser, at skolens elever generelt er glade for deres 
skolevalg, trives på skolen og oplever et godt samarbejde med skolens undervisere. Dog er der en tendens 
til, at flere elever på Herlufsholm end på andre skoler oplever stødende bemærkninger. Dette er et 
fokuspunkt som bearbejdes i elevråd samt i lærerkollegiet. 
 
I grundforløbet 2018 forlod 5 grundforløbselever skolen, hvoraf den ene senere er returneret til 10. kl på 
Herlufsholm. I løbet af grundforløbet 2017 forlod 4 grundforløbselever skolen. I 2016 under den gamle 
reform forlod tilsvarende 10 grundforløbselever skolen. Det er således fortsat skolens opfattelse at det nye 
grundforløb på Herlufsholm har fundet en god model.  
 
Udrulningen af gymnasiereformen sker i dette skoleår i 2.g, hvor fokus er på implementering af innovation i 
tværfaglige forløb samt nye rammer studieretningsopgaven (SRO).  Fremadrettet arbejdes der videre med 
implementering af de sidste elementer af gymnasiereformen knyttet til 3.g, herunder særligt rammerne for 
studieretningsprojektet (SRP). Sideløbende hermed arbejdes videre med at skabe de ønskede 
erhvervsmæssige netværk til at støtte op om de nye studieretninger, særligt med henblik på at styrke fokus 
på at forberede eleverne til et samfund med øget digitalisering.  
 
Som et supplement til undervisningen i de enkelte fag, kan der takket være en donation afvikles 
Masterclass som et treårigt forløb. I skoleåret 2018/2019 målrettes forløbet mod de 
samfundsvidenskabelige klasser samt elever med Global Politics, Economy og History i IB.  
 


