Herlufsholms
skolebeklædning
- Få helt styr på reglerne for din skolebeklædning

Herlufsholms skolebeklædning
Skolebeklædningen består af en række beklædningsgenstande, der er mellem-/mørkegrå eller mørkeblå.
Alle elever skal have hel og halv galla, tøj til skoletiden, idrætstøj og fritidstøj.
En del af disse beklædningsgenstande kan kun købes hos MISTER i Næstved, herunder tøj med skolens logo;
andre dele kan også købes andre steder, så længe det er i overensstemmelse med skolens anvisninger med hensyn til farve og kvalitet.
Det er meget vigtigt, at alt skoletøj er mærket med elevens fulde navn inden skolestarten på Herlufsholm.
Navnebånd kan bestilles hos MISTER, der også syr navnebånd i alt tøj, som købes i firmaet.
MISTER anmoder om, at der aftales tid til ekspedition og gennemgang af skolebeklædningen inden d. 1. juni, enten
på tlf. 55 73 79 79 eller pr. e-mail til mister@mister-naestved.dk.
På de følgende sider findes en oversigt over skolebeklædningens forskellige dele. I tabellerne er anført et vejledende
antal beklædningsdele for dagelever og et retvisende antal beklædningsdele for kostelever. Vi anbefaler, at man ved
skolestart køber ind som angivet i oversigterne - det er altid muligt at supplere med ekstra tøj efter behov.
Bemærk, at betegnelsen gymnasiet dækker 1.g-3.g, Prep-IB og IB.

Skolebeklædningens
farver
Mellem-/mørkegrå

Mørkeblå

PIGERNES SKOLEBEKLÆDNING

SKOLEBEKLÆDNING
Beklædning

Beskrivelse

Kostelev

Dagelev

Symbol

Énradet mørkeblå blazer

uld eller uld/polyester - med herlovianerknapper
grundskolens 6.-9. klasse: uden skjold
gymnasiet og 10. præp.: med skjold

1 stk.

1 stk.

M

Nederdel, ensfarvet mørkeblå
(som blazer) til galla - blazer og
nederdel købes som galla-sæt

facon: glat - uld eller uld/polyester
passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
benyttes også i hverdagen

1 stk.

1 stk.

M

Nederdel, ensfarvet mellem-/
mørkegrå til halv galla

facon: glat eller plisseret - uld eller uld/polyester
passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
benyttes også i hverdagen

1-2 stk.

1 stk.

Nederdel
ensfarvet mørkeblå

facon: plisseret - uld eller uld/polyester
passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
benyttes også i hverdagen

frivilligt

frivilligt

Bukser, evt. chinos

ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå
lærred, bomuld, uld eller uld/polyester
ikke forvasket og ikke cowboybukser

frivilligt
men meget
anvendt

frivilligt
men meget
anvendt

Kjole

ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå
passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
kan kun benyttes sammen med herlovianerskjorte

frivilligt

frivilligt

Skjortebluse

hvid med flip (til galla)

1 stk.

1 stk.

lyseblå, faconsyet med Gøye-skjold

10 stk.

4 stk.

Herlovianerskjorte

M

Skjorten må ikke benyttes løsthængende og skal være knappet; dog evt. åben hals.

Cardigan eller pullover
med rund hals, rullekrave eller
v-udskæring

ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå
uld - uld/polyester; evt. bomuld, men ikke forvasket
altid i kombination med herlovianerskjorte

Herlovianerslips

2-3 stk.

efter
behov

stribet

1 stk.

1 stk.

M

Gøye-slips

blåt med ib-skaller

1 stk.

1 stk.

M

Trolle-slips

blåt med Trolle-emblem
kan bruges i stedet for Gøye-slips (kun gymnasiet/IB/10. kl.)

frivilligt

frivilligt

M

Herlovianertørklæde

eller andet tørklæde i farverne blå/grå

frivilligt

frivilligt

Skolen ser gerne, at pigerne benytter slips eller tørklæde, når de går med blazer i skoletiden
Undertøj: trusser, undertrøjer og
hvad der iøvrigt bruges

hvidt, i egen sammensætning
Undertøj, der vaskes på skolens vaskeri, vaskes ved 60 grader,
men der er mulighed for at vaske supplerende på elevgården.

14 sæt
eller efter
behov

efter
behov

Nylonstrømper, strømpe-bukser
og/eller sokker

strømper: natur, blå eller sort
sokker: ensfarvet sorte eller mørkeblå

14 par
eller efter
behov

efter
behov

2 par

2 par

sorte, enkle og ensfarvede, bl.a. sorte lædersko til hel og halv galla
se også sæsonbestemt tøj
Sko

Af hensyn til pigernes sundhed må hælene i hverdagen ikke være højere end 2-3 cm.
Dette er et krav til pigerne i grundskolen, og det anbefales, at pigerne i gymnasiet følger
samme holdning - ved fester på skolen er der ingen restriktioner omkring skoens hæl.

Bælte

ensfarvet sort læder, enkelt
evt. diskret mærke

efter
behov

efter
behov

3.g kan vælge at gå med lang,
hvid nederdel - evt. lange, hvide
benklæder - og 3.g-hat

hvid nederdel og hat bestilles gennem skolen
benklæderne må ikke være af jeansstof

frivilligt

frivilligt

SPORT OG IDRÆT
Beskrivelse

Kostelev

Dagelev

Sportstøj

hvid t-shirt og sorte shorts
bomuld eller svedabsorberende stof
alle dele med skolens logo

4-6 t-shirts
2-4 par
shorts

2 sæt

Sportssæt/windbreaker
eller
løbesæt (jakke + løbetights)

alle dele med skolens logo
jakke og buks kan købes særskilt og kombineres efter eget ønske

1 sæt

1 sæt

Sportssokker

hvide eller sorte

6 par

efter
behov

Sportssko

1 par udendørssko velegnet til løbetræning og
1 par indendørssko med såler, der ikke smitter af

1 par
af hver

1 par
af hver

Symbol

M
M

FRITIDSBEKLÆDNING
Efter dagens sidste lektion - dog tidligst efter middagsbordet - er det muligt at supplere skolebeklædningen med et par jeans og poloshirt, men bemærk:
Herlovianerskjorten er obigatorisk til alle måltider - også til aftensbordet.
Cowboybukser, jeans

ensfarvet mørkeblå, ikke forvasket
hip hop, kasse- og baggybukser, modeller med stropper, lommer på benene
og andre specialiteter tillades ikke

frivillig anskaffelse
efter behov

Poloshirt

mørkeblå, mellem-/mørkegrå eller rød - kort- eller langærmet
med skolens logo (M) - eller tilsvarende
diskret mærke accepteres

frivillig anskaffelse
efter behov

Herlovianer-sweatshirt

ensfarvet mørkeblå eller mellem-/mørkegrå
m. skolens logo (M) - eller tilsvarende

frivillig anskaffelse
efter behov

Studietur-sweatshirt

efter aftale med skolen

frivillig anskaffelse
efter behov

M

SÆSONBESTEMT TØJ
Overtøj

udendørs jakke/vindjakke eller frakke
ensfarvet mørkeblå, sort, mellem-/mørkegrå
skindtøj, pels og cowboyjakke må ikke benyttes

frivillig anskaffelse
efter behov

Halstørklæde og hue

i farverne blå, grå eller sort
evt. halstørklæde med ib-skaller (M)

frivillig anskaffelse
efter behov

Læder- eller ruskindsstøvler

sorte
må kun benyttes i vinterhalvåret

frivillig anskaffelse
efter behov

Sejlersko

klassiske, ensfarvet mørkeblå
andre sko med hvid sål tillades ikke

frivillig anskaffelse
efter behov

Chelsea boots / støvletter

klassiske, ensfarvet sorte med mørk sål
glat skind eller ruskind

frivillig anskaffelse
efter behov

Cityshorts eller Bermudashorts

klassiske, mørkeblå
kun fra påske- til efterårsferien

frivillig anskaffelse
efter behov

Herlovianerskjorte
u/ærmer til pigerne

må ikke benyttes alene, men kun under pullover

frivillig anskaffelse
efter behov

Regntøj og gummistøvler

gummistøvler er usundt fodtøj og ikke en del af skolebeklædningen
- må kun benyttes i regnvejr

M

kan kun købes hos Mister		

vaskes på Linnedstuen (kostelever)

M

PIGERNES SKOLEBEKLÆDNING

Beklædning

SKOLETØJ

IDRÆTSTØJ

SKOLETØJ

IDRÆTSTØJ

HALV GALLA

GRUNDSKOLENS HEL GALLA

HEL GALLA (FESTER)

GYMNASIETS HEL GALLA

DRENGENES SKOLEBEKLÆDNING

SKOLEBEKLÆDNING
Beklædning

Beskrivelse

Toradet mørkeblå
galla-habit

Symbol

Kostelev

Dagelev

med tre herlovianerknapper i hver række

1 stk.

1 stk.

M

Énradet mørkeblå blazer

med herlovianerknapper og skjold - uld eller uld/polyester
kun gymnasiet og 10. præp.

1 stk.

1 stk.

M

Benklæder
til halv galla

ensfarvet mellem-/mørkegrå med pressefolder - uld eller uld/polyester
kan også benyttes i hverdagen

2 par

1 par

Bukser, chinos

ensfarvet mellem-/mørkegrå eller mørkeblå
lærred - fløjl - bomuld - bomuld/polyester
ikke forvasket og ikke cowboybukser
kan ikke benyttes til halv galla

2-3 par

efter
behov

Hvid skjorte

ikke med knækflip (til galla)

1 stk.

1 stk.

lyseblå med Gøye-skjold

10 stk.

4 stk.

Herlovianerskjorte

M

Skjorten må ikke benyttes løsthængende og skal være knappet; dog evt. åben hals.

Cardigan eller pullover
med rund hals, rullekrave eller
v-udskæring

ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå
uld - uld/polyester; evt. bomuld, men ikke forvasket
altid i kombination med herlovianerskjorte

Herlovianerslips

2-3 stk.

efter behov

stribet

1 stk.

1 stk.

M

Gøye-slips

blåt med ib-skaller

1 stk.

1 stk.

M

Trolle-slips

blåt med Trolle-emblem
kan bruges i stedet for Gøye-slips (kun gymnasiet/IB/10. kl.)

frivilligt

frivilligt

M

Slips ser gerne, at drengene benytter slips, når de går med gallajakke eller blazer i skoletiden.
Butterfly (til galla)

mørkeblå eller sort

Underbukser

Undertrøjer

1 stk.

1 stk.

hvide

14 par
eller efter
behov

efter behov

hvide

efter behov

efter behov

14 par
eller efter
behov

efter behov

2 par

2 par

efter behov

efter behov

frivilligt

frivilligt

Undertøj, der vaskes på skolens vaskeri, vaskes ved 60 grader,
men der er mulighed for at vaske supplerende på elevgården.

Sokker

ensfarvet sorte eller mørkeblå
min. 2 par sorte

Sko

sorte, enkle og ensfarvede
bl.a. sorte lædersko til hel og halv galla

Bælte

ensfarvet sort læder, enkelt
evt. diskret mærke

3.g kan vælge at gå med lange,
hvide benklæder og 3.g-bør

bestilles gennem skolen

Beklædning

Beskrivelse

Kostelev

Dagelev

Sportstøj

hvid t-shirt og sorte shorts
bomuld eller svedabsorberende stof
alle dele med skolens logo

4-6 t-shirts
2-4 par
shorts

2 sæt

Sportssæt/windbreaker
eller
løbesæt (jakke + løbetights)

alle dele med skolens logo
jakke og buks kan købes særskilt og kombineres efter eget ønske

1 sæt

1 sæt

Sportssokker

hvide eller sorte

6 par

efter
behov

Sportssko

1 par udendørssko velegnet til løbetræning og
1 par indendørssko med såler, der ikke smitter af

1 par
af hver

1 par
af hver

Symbol

M
M

FRITIDSBEKLÆDNING
Efter dagens sidste lektion - dog tidligst efter middagsbordet - er det muligt at supplere skolebeklædningen med et par jeans og poloshirt, men bemærk:
Herlovianerskjorten er obigatorisk til alle måltider - også til aftensbordet.
Cowboybukser, jeans

ensfarvet mørkeblå, ikke forvasket
hip hop, kasse- og baggybukser, modeller med stropper, lommer på benene
og andre specialiteter tillades ikke

frivillig anskaffelse
efter behov

Poloshirt

mørkeblå, mellem-/mørkegrå eller rød - kort- eller langærmet
med skolens logo (M) - eller tilsvarende
diskret mærke accepteres

frivillig anskaffelse
efter behov

Herlovianer-sweatshirt

ensfarvet mørkeblå eller mellem-/mørkegrå
m. skolens logo (M) - eller tilsvarende

frivillig anskaffelse
efter behov

Studietur-sweatshirt

efter aftale med skolen

frivillig anskaffelse
efter behov

SÆSONBESTEMT TØJ
Overtøj

udendørs jakke/vindjakke eller frakke
ensfarvet mørkeblå, sort, mellem-/mørkegrå
skindtøj, pels og cowboyjakke må ikke benyttes

frivillig anskaffelse
efter behov

Halstørklæde og hue

i farverne blå, grå eller sort
evt. halstørklæde med ib-skaller (M)

frivillig anskaffelse
efter behov

Læder- eller ruskindsstøvler

sorte
må kun benyttes i vinterhalvåret

frivillig anskaffelse
efter behov

Sejlersko

klassiske, ensfarvet mørkeblå
andre sko med hvid sål tillades ikke

frivillig anskaffelse
efter behov

Chelsea boots

klassiske, ensfarvet sorte med mørk sål
glat skind eller ruskind

frivillig anskaffelse
efter behov

Cityshorts eller Bermudashorts

klassiske, mørkeblå
kun fra påske- til efterårsferien

frivillig anskaffelse
efter behov

Regntøj og gummistøvler

gummistøvler er usundt fodtøj og ikke en del af skolebeklædningen
- må kun benyttes i regnvejr

M

kan kun købes hos Mister		

vaskes på Linnedstuen (kostelever)

M

DRENGENES SKOLEBEKLÆDNING

SPORT OG IDRÆT

SÆRLIGT TIL KOSTELEVER

INDKØBSLISTE FOR ALLE KOSTELEVER
Dyne, længde: 200/220 cm.

1 stk.

- med kunstfiberfyld
Hovedpude

1 stk.

- med kunstfiberfyld
Håndklæder, hvid frotté

6 stk.

- max 70 x 140 cm.
Navnebånd, m. fulde navn
- vævet i rødt på hvid bund
Strømpepose, m. fulde navn
- til kulørte sokker
Bøjler til ophæng af tøj

Nattøj
- frivillig anskaffelse efter eget valg, også mht. farve
Badekåbe og badesandaler
- frivillig anskaffelse efter eget valg, også mht. farve
Toiletgrej/-taske

M

200 stk.

M

2 stk.

Skopudsegrej

12 stk.

Skoletaske

Badetøj

Sovesalstæppe med skolens logo
Bestillingsseddel findes på hjemmesiden. Sendes til skolens kontor inden skolestart.
Anskaffelse er ikke obligatorisk, men bemærk, at andre tæpper ikke må benyttes på sovesalen.

M

kan kun købes hos Mister

HALV GALLA

HEL GALLA

drenge

piger

drenge

Fugleskydningsdag

x

x

Fugleskydningsbal

x/B

x

x

x
x/B

x

x/B

x

x

x

Trollebal

x/B

x

Gøyebal

x/B

x

Koncertbal

x/B

x

Konfirmation

x/K

x

x/S

x

Fik-fak bal
Blebal
Vildtaften

x

x

Komediebal
Julebal

x

x

Trollemorgen

Translokation

x

x

Students’ Cap Ceremony

x

x

Dimission

B = balkjole/festkjole

K = konfirmationskjole

S = studenterkjole

Skolen ønsker ikke at foreskrive en fast norm, men vi forventer, at pigerne ikke vælger meget korte og nedringede kjoler,
men klæder sig med respekt for, at skolen inviterer til en festlig begivenhed, hvor drengene i deres hel galla og pigerne i
deres ”festpåklædning” repræsenterer Herlufsholm.

PÅKLÆDNING TIL FESTER

piger

