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Velkommen til et nyt
skoleår på Herlufsholm
Velkommen til skoleåret 2020-2021 på Herlufsholm.
Skolehåndbogen er en vigtig formidling af Herlufsholms værdier,
forventninger og viden om hverdag og fest. Den er et afgørende
opslagsværk for disciple og forældre, der gennem håndbogen får
en lang række af informationer om den skole, I har valgt at blive
en del af. Giv jer derfor tid til at læse skolehåndbogen igennem,
besøg den igen efter behov og kontakt os endelig, hvis der opstår
spørgsmål.
At være dipel på Herlufsholm er noget ganske særligt. Skolen
tilbyder en faglig stærk uddannelse, hvor fokus foruden lærdom
ligger på at inspirere disciplene til at dygtiggøre sig i alle forhold.
Samtidig udgør de mange traditioner og det ekstraskolære program
en ramme for personlig udvikling, der rækker ud over aktiviteterne i
undervisningslokalerne og de smukke omgivelser.
Det at vælge Herlufsholm Skole, er ikke bare et skolevalg, men et
valg for livet. Vi stræber efter at være et dannelses- og læringsmiljø
i særklasse og give skolens disciple såvel kompetencer som
venskaber, der varer for livet. Man møder i dag et Herlufsholm, der
er funderet på grundlæggernes idealer om at gøre en forskel, og
som samtidig tilbyder uddannelse til det 21. århundredes behov.
Skolen er en tryg ramme om den akademiske og personlige
udvikling med fokus på, at disciplene efter tiden her bliver i stand
til at tage et fagligt og socialt ansvar i en hastigt foranderlig verden.
Færdigheder og trivsel går hånd i hånd, og jeg ønsker for alle, at
tiden i det kommende skoleår bliver noget særligt.
Velkommen til et nyt skoleår på Herlufsholm.
Juni 2020
Mikkel Kjellberg
Rektor
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Kapitel 1

En ualmindelig skole
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Herlufsholms historie
Det hele startede med en drøm om at skabe en skole, der i
højere grad var inspireret af den humanistiske lærdom, end
den almene skolegang i Danmark var det. Herluf Trolle havde
studeret i Wittenberg, hvor han stiftede bekendtskab med
professor Philipp Melanchthon, der var en af de intellektuelle
ledere i den protestantiske reformation.
Stedets historie starter dog længe før skolens grundlæggelse.
Tilbage i 1100-tallet slog en gruppe benediktinermunke
sig ned ved Susåens bredder, på kanten af smuk natur og
med Næstved by i gåafstand. De opførte her Skovkloster,
hvor Klosterbygningen i dag står. Da Reformationen kom til
Danmark i 1536 inddrog Kong Christian III kirkens jord, herunder
Skovkloster, under kronen, og de eksisterende munkeordner
blev gradvist afviklet. De sidste benediktinermunke forlod
Skovkloster i 1559.
Det var herefter, at Herluf Trolle og Birgitte Gøye fik øjnene
op for det smukke sydsjællandske område. Den daværende
konge, Frederik II, tilbød Herluf Trolle det tidligere kloster i 1560
som del af et mageskifte, hvor kongen til gengæld overtog
Hillerødsholm, som derefter blev til Frederiksborg slot. Herluf
Trolle og Birgitte Gøye overtog Skovkloster og dets jorde og
døbte deres nye hjem: Herlufsholm.
Herlufsholm Skole blev stiftet d. 23. maj 1565 som en skole
for adelige og ærlige mænds børn. Således skulle skolen
henvende sig til både børn af adelen og børn, der havde lyst
og evner til lærdom og dannelse.
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Herluf Trolle nåede dog aldrig at se sin drøm realiseret, da han i
sommeren 1565 endnu en gang blev kaldt i krig som flådens
øverste admiral under Den Nordiske Syvårskrig. Han satte sejl
mod den svenske flåde ved Femern, men blev under slaget d. 4.
juni 1565 dødeligt såret, og senere samme måned gik han bort.
Når eleverne i dag mindes Herluf Trolle og Birgitte Gøye på Herluf
Trolles fødselsdag d. 14. januar, kan de ved siden af sarkofagen i
Herlufsholm Kirke se Herluf Trolles rustning med det fatale skudhul.
I sin mands fravær blev Birgitte Gøye Herlufsholm Skoles første
forstander. Det har ikke været en nem rolle for en kvinde dengang,
og det er beundringsværdigt, at det lykkedes Birgitte Gøye at sikre
skolen mod arvekrav fra slægtninge ved at oprette en stiftelse og
give sit hjem – gods og jorde – til stiftelsen.
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Vores vision
Vi vil være Nordens bedste skole til at uddanne unge mennesker
til at gå foran og tage ansvar - for sig selv, for hinanden, for det
fællesskab, vi alle er en del af.

Vores mission
Vi skaber ekstraordinære rammer for ekstraordinær faglig og
personlig udvikling.

Vores værdier
Faglighed. Engagement. Ansvarlighed.
Vi er et fællesskab bygget på faglighed, engagement og
ansvarlighed. Sammen skaber vi de rammerne for udviklingen af
elever som ved mere, kan mere og gør mere
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Vores fundament
Vi har erfaringen, viljen, omsorgen og udsynet.

Erfaringen
På Herlufsholm har vi mere end 450 års erfaring med moderne
Nordisk dannelse. Ønsket om at give talentfulde og engagerede
unge mennesker mulighed for at dygtiggøre sig til deres eget og
fællesskabets bedste grundlagde skolen tilbage i 1565. Det ønske
gælder den dag i dag. Vi værner om traditioner, der fremmer
identitetsskabelse og fællesskab – et sammenhold for livet, bygget
på humanisme, demokrati, innovation, kreativitet og tolerance.

Viljen
På Herlufsholm er vi inspireret af de bedste. Vi er en dansk kostskole
drevet af konkurrence med de bedste uddannelsesinstitutioner
verden over. Vi har fokus på nye tendenser inden for læring,
pædagogik, akademisk tradition, faglighed og personlig udvikling
– uanset hvor tendenserne findes. Vi er levende interesserede i
hele tiden at blive bedre, at udvikle skolen, vores elever og os selv
– menneskeligt såvel som fagligt

Omsorgen
På Herlufsholm er omsorg, tryghed og trivsel i højsædet. Vi er en
skole med fokus på at se den enkelte elev, og hos os skal alle føle sig
hjemme og godt tilpas. Vi støtter og udfordrer vores elever til både
faglig og personlig udvikling gennem skolegang, ekstraskolære
aktiviteter og en tolerant, hjælpende kultur.
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Udsynet
På Herlufsholm dyrker vi det globale udsyn og den lokale forankring.
Vi bidrager til vores lokalsamfund og samarbejder både på både
nationalt og internationalt plan med uddannelsesinstitutioner,
virksomheder og organisationer. Vores uddannelsestilbud,
udvekslingsophold, studieture, besøg, konferencedeltagelse,
velgørenhedsarbejde m.m. skaber unikke muligheder for læring
og personlig udvikling. Gennem fokus på uddannelse i miljø og
ressourcebevidsthed udvikler viden og redskaber til at skabe
ansvarlige indsatser i forhold til FN´s mål for bæredygtig udvikling
på verdensplan.
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Kapitel 2

Livet på Herlufsholm
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Skoleårets struktur
Skoleåret på Herlufsholm er struktureret en smule anderledes
end man ser på mange andre skoler.
A og B uger
Undervisningen tilrettelægges i et skema med 10 forskellige
skemadage fordelt på to skemauger: A-uger og B-uger.
A-uge, når ugens undervisning begynder TIRSDAG.
B-uge, når ugens undervisning begynder MANDAG.
Fordelingen af skoledage og fridage kan til enhver tid ses i
skolens årskalender, som findes på herlufsholm.dk og sidst i
denne håndbog.
Det daglige skoleskema
Alle elever spiser frokost i skolens spisesale. Derfor er dagens
skema struktureret på en måde, så grundskole og gymnasium
har frokostpauser forskudt for hinanden.

Oversigt over dagens lektioner
Grundskolen

gymnasiet

08.05 - 09.05

1. lektion - 60 min.

09.05 - 09.20

Morgensang/Morgensamling - 15 min.

09.20 - 10.20

2. lektion - 60 min.

10.20 - 10.35

Frikvarter/formiddagsbolle/-frugt - 15 min.

10.35 - 11.35

3. lektion - 60 min.
MAUSE - 50 min.

11.35 - 11.40

Frikvarter - 5 min.

Middagsbord fra 11.40

11.40 - 12.40

4. lektion - 60 min.

12.25 - 13.25

5. lektion - 60 min.

12.40 - 13.30

MAUSE - 50 min.

13.25 - 13.30

Frikvarter - 5 min.

11.35 - 12.25

Middagsbord fra 12.45

13.30 - 14.30

6. lektion - 60 min.

14.30 - 14.35

Frikvarter - 5 min.

14.35 - 15.35

7. lektion - 60 min.

15.35 - 15.40

Frikvarter - 5 min.

15.40 - 16.40

8. lektion - 60 min.
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Skemaændringer
Elevernes skema og eventuelle skemaændringer kan ses på Lectio
- en ekstern portal, som kræver login.
Hver elev har sit personlige brugernavn og login, men det kan
være en god idé for forældre at få en kopi, så der er mulighed
for at se fravær, karakterer, eksamensplaner samt booke tider
til forældrekonsultationer alt efter, hvilken årgang ens barn er
indskrevet på.
Herlufsholm bestræber sig naturligvis på at meddele skemaændringer så tidligt som muligt. Det kan dog fx. ske, at en time,
som ellers har været aflyst dagen før, bliver erstattet af anden
undervisning. Alle elever har derfor pligt til at holde sig orienteret
om eventuelle skemaændringer i Lectio, evt. via infostanderne på
skolen.
Det er særlig vigtigt, at eleverne dagligt holder sig orienteret om
eventuelle ændringer i eksamensperioden.
Ferieplan og faglig sammenhæng
Hvert år udarbejdes en årsplan over ferier og rejseweekender.
Vi ser helst, at ingen elever rejser uden for ferieperioderne.
Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i
elevens forberedelse, det faglige forløb og oplevelsen af faglig
sammenhæng. Det er desuden generende og i nogle situationer
ødelæggende for samarbejdet og rytmen i klassens arbejde og for
det sociale liv på skolen.
I situationer, hvor særlige forhold gør sig gældende, bedes forældre
henvende sig til Rektorkontoret i god tid før evt. planlagt fravær.

Ferierne i skoleåret 2020-2021
Sommerferie 2020 		

-

11.08.2020

Efterårsferie

10.10.2020

-

29.10.2020

Juleferie

19.12.2020

-

04.01.2021

Vinterferie

12.02.2021

-

22.02.2021

Påskeferie

27.03.2021

-

6.04.2021

Alle dage inklusiv.
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Traditioner og baller
Herlufsholm er karakteriseret ved en lang række traditionelle
arrangementer og baller.
Skolen bestræber sig på, at eleverne i forbindelse med disse og
øvrige arrangementer får gode og mindeværdige oplevelser.
Hvert af årets baller er dedikeret bestemte årgange, hvis forældre
inviteres til ballet. Det giver familien en mulighed for at mødes under
hyggelige og festlige former; samtidig får forældrenes lejlighed til
at hilse på eller gense andre forældre og tale med nogle af lærerne.
Forud for hvert bal modtager forældrene en invitation pr. e-mail
og på Forældreintra med information om aftenens program,
påklædning og tilmelding. Skolen er ved hvert bal vært ved en
mindre buffet for forældre og elever. Efter spisningen serveres
kaffe og senere på aftenen et glas fadøl eller vand for forældre i
Forstanderlejligheden.
Forældrenes påklædning til disse fester er altid smoking eller mørkt
tøj og kjole eller nederdel, som kan være kort eller lang.
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Fugleskydning
Fugleskydning er årets første festdag.
Dagen begynder med procession for alle skolens elever om
morgenen kl. 10. Processionen starter i Skolebygningen og går
op til Rektorboligen, hvor eleverne modtages af Heis og Mia –
herlovianersprog for Rektor og hans hustru. Heis overrækker
Store Fugl til 3.g og derefter Lille Fugl til 9. klasse – det er
disse træfugle, eleverne senere skyder efter i Nyhave. Med de
løftede fugle går eleverne ned i Nyhave, hvor vi alle synger
Fugleskydningsmarchen. Herefter rejses pælene med fuglene
og skydningen begynder.
De fleste familier tilbringer dagen med picnic på det grønne
område ned mod Susåen, men tager hjem omkring kl. 16, når
fuglekongerne er kåret.
I overensstemmelse med skolens alkoholpolitik er det
ikke tilladt at medbringe alkohol på skolens område på
Fugleskydningsdagen. Det vil være muligt at købe øl og vin
i Fugleskydningsboderne, når disse åbner ved frokosttid.
Overskuddet fra salget i boderne går til velgørenhed og
aktiviteter for eleverne.
På Fugleskydningsdagen gennemføres i alle klasser valg af
forældrerepræsentanter.
Om aftenen afholdes Fugleskydningsbal for eleverne fra 8.
klasse til 3.g og Gammelherlovianere.
Fik-Fak
Fik-Fak dag er skolens årlige sportsdag, hvor alle elever
mødes og dyrker sport af forskellig art. Det er en festlig dag,
som er med til at skabe sammenhold på tværs af årgange. Om
aftenen afholdes Fik-Fak bal for skolens elever.
Blebal
Bleballet begynder med 6. klassernes indmarch og Lanciers i
Festsalen. Herefter er der fest for eleverne i 6. og 7. klasse, og
skolen er vært ved en mindre buffet for forældre og elever.
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Vildtaften
Vildtaften er en hyggelig aften for eleverne i november med
vildtmiddag og efterfølgende underholdning.
2.g Skolekomedie og Komediebal
Hvert år i november inviterer 2.g’erne til skolekomedie. Til
Komedieballet inviteres forældre til elever i 2.g og 2.IB. Efter
forestillingen er skolen vært ved en mindre buffet for forældre og
elever og efterfølgende bal for elever i 10. kl., Pre-IB, gymnasiet og
IB.
En eller to dage før selve Komedieballet afholdes en forpremiere,
hvor skolens elever i grundskolen samt familie og venner er
velkomne.
Julemarked
I løbet af året arbejder eleverne med at få klargjort det årlige
julemarked i Klostergården. Her er julestemning og salgsboder
med forældre og lokale erhvervsdrivende som velvillige sponsorer.
Overskuddet går til SOS-Børnebyerne.
Juleafslutning
December står i julens tegn med forskellige former for julehygge
i klasserne og på elevgårdene. Julebal for de ældre elever ligger
typisk i sidste mellemweekend før juleferien, og vi samles før
hjemrejse til juleafslutning i kirken for at ønske hinanden glædelig
jul og god ferie.
Trolledag
Den 14. januar er Herluf Trolles fødselsdag. Den markerer vi i kirken
med Trollemorgen, hvor vi mindes skolens grundlæggere, og hvor
en tidligere elev holder årets Trolletale.
Efter højtideligheden i kirken er der morgenmad for alle elever og
fremmødte Gammelherlovianere i skolens spisesale og Festsalen.
Aftenens Trollebal er for forældrene til elever i 3.g og 3.IB, som
indleder ballet med indmarch og Lanciers. Skolen er vært ved
en mindre buffet for forældre og elever med efterfølgende bal
for gymnasiet/IB/10. kl. og Trollefest for grundskolens elever.
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International Basketballturnering
Hver vinter inviterer Herlufsholm elever fra danske og
europæiske skoler til at deltage i den internationale
basketballturnering. Arrangementet strækker sig over
en weekend og byder på spændende kampe, hyggelige
aktiviteter og café om aftenen for elever og gæster.
Maskebal
Maskeballet er elevernes fastelavnsfest.
Aftenen starter med fælles middag, hvor eleverne møder
op i deres udklædninger, som vidner om både humor
og fantasi. Efter middagen samles alle til indmarch
og fremvisning af aftenens dragter i Helenhallen med
efterfølgende diskotek og fest.
9. klasse Skolekomedie og Gøyebal
Hvert år i marts inviterer 9. klasse til skolekomedie. På
premieredagen inviteres forældre til elever i 8. og 9. klasse
til at overvære forestillingen. Efterfølgende er skolen vært
ved en mindre buffet for forældre og elever, og ballet
starter i Festsalen.
I dagene før Gøyeballet afholdes forpremiere for familie og
venner og gymnasiets elever.
Forårsbal
Ved det årlige forårsbal fremviser eleverne i 1.g og PreIB deres kunstneriske evner fra holdene i musik, drama og
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billedkunst, suppleret med indslag fra fagenes højniveauhold
og de ekstraskolære aktiviteter.
Forældrene til eleverne i 1.g/Pre-IB og 10. klasse inviteres. Efter
elevernes udstilling og optræden er skolen vært ved en mindre
buffet, og forårsballet starter for alle elever i gymnasiet/IB og
10. klasse.
Hueprøve og fejring af sidste skoledag
Hueprøven foregår i Hylen, hvor Mister byder på et glas
champagne, medens hele 3.g årgangen får taget mål til deres
studenterhuer. For at modvirke det overmod, der ligger i at tage
en studenterhue på hovedet, før man faktisk er student, er der
tradition for, at eleverne hopper baglæns over en studenterhue
på gulvet, når de har fået taget mål.
Efter hueprøven samles vi til grillfest i rektors have, der også er
optakt til fejring af sidste skoledag. De afsluttende eksaminer
for 3.IB ligger allerede i maj måned, og derfor vælger vi at fejre
sidste skoledag på et tidspunkt, hvor hele årgangen kan være
sammen.
Efter et par timers grillfest bliver alle kørt i bus til lukket fest på
diskotek og vender først tilbage næste morgen for at vække
skolens kostelever og invitere dem, der har lyst, til Pøekamp i
Nyhave – en gammel tradition, hvor 3.g/IB forsvarer den lille ø
i Nyhave mod resten af skolens elever.
Sidste skoledag for 9. og 10. klasse
Afgangseleverne i 9. klasse fejrer sidste skoledag med
aktiviteter og grill sammen med deres lærere
Afgangseleverne i 10.klasse afslutter skoleåret med en hyttetur.
Grundskolens translokation og årsafslutning
Vi fejrer grundskolens sommerferie med at ønske god sommer
ved en kort årsafslutning i Festsalen for elever i 6. og 7. klasse
og deres forældre. Her får eleverne udleveret deres vyrd.
Eleverne i 8. klasse og deres forældre inviteres til fællesspisning
i forbindelse med deres årsafslutning og udlevering af vyrd.
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Translokationen for elever i 9. og 10. klasse foregår i Agora,
hvor eleverne får overrakt deres eksamensbeviser under
overværelse af deres forældre. Efter ceremonien byder skolen
på et mindre traktement i Hylen.
Student’s Cap Ceremony
Alle afsluttende IB-eksaminer vurderes eksternt, mens
gymnasiets 3.g får studenterhuen på efter deres sidste
mundtlige eksamen. Derfor holder vi Students Cap Ceremony
dagen før dimissionen, hvor alle studenterne i 3.IB får deres
studenterhuer på ved en lille ceremoni for studenterne og
deres forældre i Festsalen.
Dimission
Skoleåret afsluttes med dimission for studenterne i 3.g og 3.IB.
Arrangementet starter med fælles fotografering af studenterne
foran Rektorboligen. Herefter modtager studenterne deres
eksamensbevis ved dimissionsceremonien i kirken, og vi fejrer
årets studenter med en festlig middag for studenterne og
deres forældre.
Dagen efter dimissionen er der studenterkørsel.
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Årets arrangementer og baller
6., 7. og
8. kl.

9. kl.

1.g, 10. kl.
og Pre-IB

2.g
2.ib

3.g
3.ib

Hvem inviteres

August
Fugleskydningsdag

x

x

x

x

x

Alle forældre

Fugleskydningsbal

8. kl.

x

x

x

x

Elever og Gl.-herlovianere

Fik-fak dag

x

x

x

x

x

Kun for elever

Fik-fak bal

x

x

x

x

x

Kun for elever

September

Oktober
Blebal

6.-7. kl.					

6., og 7. klasses forældre

November
Vildtaften

x

x

2.g skolekomedie
(forpremieren)

x

x				

Komediebal			

x

x

x

Kun for elever
Alle er velkomne

x

x

x

2.g og 2.IB forældre

December
Juleafslutning

x

x

x

x

x

Kun for elever

Trollemorgen

x

x

x

x

x

Elever og Gl.-herlovianere

Trollebal

x

x

x

x

x

3.g og 3.IB forældre

x

x

x

x

x

Kun for elever

9. kl. skolekomedie			
(forpremieren)

x

x

x

Alle er velkomne

Januar

Februar
Maskebal
Marts

Gøyebal

x

x			

8.-9. kl. forældre

April
Forårsbal

x

x

x

10. kl, 1.g og 1.IB forældre

Maj
Konfirmation

8. kl.

8. kl. familie

x

6.-8. kl. forældre

Juni
Translokation 6.-8. kl.
Translokation 9.-10. kl.

x

10. kl.

9.-10. kl. forældre

Cap Ceremony

3.IB

3.IB forældre

Dimission

x

3.g og 3.IB forældre
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Huskeliste til fester og arrangementer
•

Vær velsoigneret og korrekt påklædt.

•

Tilladelse til at nyde øl og vin forudsætter en fornuftig og ansvarlig
omgang med samme. NB kun 10. præp./Gym./IB.

•

det er kun tilladt at indtage øl og vin, der købes på skolen – hverken
kostelever eller dagelever må medbringe alkohol til en fest på
skolen.

•

drikkevarer er ikke tilladt i Festsalen og i Agora.

•

alle rydder op efter sig, efterlader ikke affald og hjælper beredvilligt
med den fælles oprydning.

•

Herlufsholm er røgfri skole, og det gælder naturligvis også ved
fester og øvrige arrangementer

Under fester på skolen er det ikke tilladt at invitere elever fra andre
sovesale, dagelever eller gæster med på humre og gårde – og øl og
vin, som kan købes i baren, må kun nydes på festområdet. Hvis man
deltager i fest eller caféaften, deltager man fra start til slut, medmindre
andet er aftalt på forhånd.
Det er vigtigt, at vi alle forpligter os som værter ved skolens
arrangementer: Vær imødekommende og høflig, og vis respekt
for andres meninger, når skolen får besøg af gæster, der viser os
og Herlufsholm interesse eller måske kommer med nye impulser i
hverdagen, f.eks. ved fællesarrangementer.
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Private arrangementer
Vi ser gerne, at eleverne nyder hinandens selskab uden for
skoletiden. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil
sikre sig forståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjemmet
eller skolen i en uheldig situation.
Henvendelse med spørgsmål omkring private arrangementer
for skolens elever sker til skolens kontor.
• I årets løb vil der være dage og perioder – fx december
måned – hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at kosteleverne
bliver på skolen. Skolen sikrer, at der er mange aktiviteter i
mellemweekenderne, og af hensyn til deltagelse og opbakning
ønsker vi, at kosteleverne bliver på skolen. Dagelever har også
mulighed for at deltage i disse aktiviteter.
• Forældre, der planlægger et større arrangement for deres
barns klasse, skal altid i god tid forhøre sig på skolen for at sikre,
at arrangementet ikke kolliderer med skolens planlægning.
• I grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er dagelever)
er det særligt nødvendigt, at forældrene kontakter skolen, så
vi sammen kan aftale rammerne for kostelevernes deltagelse
i fx. en fødselsdagsfest eller andet klassearrangement, inden
endelig planlægning er sket og invitationerne sendt ud.
Vi opfordrer fra skolens side til, at forældre og elever kaster et
kritisk blik på gæstelisten, når der inviteres til fest. Det kommer
naturligvis helt an på de rammer, der sættes for festen, hvor
mange, der skal deltage, men vi har på skolen set, hvor ondt
det kan gøre på den enkelte, hvis kun denne ene eller få ikke
er inviteret.
I mentorteams og på sovesalene arbejdes der hver dag på at
skabe en fællesskabsfølelse, hvor eleverne tager hensyn og
inkluderer hinanden – man lærer og trives nu en gang bedst i en
atmosfære af accept og tillid og følelsen af at være anerkendt
af sine kammerater i klassen og på sovesalen – og det er ikke
rimeligt at få ekskluderes, hvis næsten hele klassen eller de
fleste på årgangen inviteres.
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Skolebeklædning
Brugen af skolebeklædning på Herlufsholm går tilbage til
midten af forrige århundrede, og idéen har vist sig bæredygtig
og hensigtsmæssig af både pædagogiske og praktiske årsager.
De fælles retningslinjer har til formål, at
•

gøre eleverne bevidste om, hvor vigtige påklædning
og hygiejne er for det personlige indtryk, så de oplever
tilfredshed og glæde ved at være velsoignerede og
ordentligt klædt.

•

skabe et synligt udtryk for fællesskabet og fælles værdier
og ikke mindst danne et ligeværdigt grundlag for udvikling
af individuelle evner og personlighed.

Skolebeklædningen lægger faste rammer for elevernes
påklædning med mulighed for forskellige tøjkombinationer
og variation. For kostelevernes vedkommende administrerer
skolens linnedstue indlevering til vask og udlevering af rent tøj,
ligesom der er mulighed for selv at foretage supplerende vask
hjemme på elevgården.
Det kan virke overvældende at skulle til at anskaffe
skolebeklædning, men et gennemgående træk er farverne
mellem/mørkegrå og mørkeblå, så måske kan meget af det
tøj, eleven allerede har, også bruges i skolebeklædningen - og
sæsonbetonet tøj købes, når det bliver aktuelt. Det er vigtigt, at
alt tøj, der medbringes på skolen, mærkes med navn.
Beskrivelse af skolebeklædningen i detaljer findes i et særskilt
hæfte.
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Det personlige udtryk
Det er en naturlig forudsætning, at eleverne er omhyggelige
med deres påklædning og udseende. Både i skole og fritid
skal tøjet være rent og i orden med strøgne skjorter, pæne
benklæder og pudsede sko. Tøjet skal sidde ordentligt og håret
være velplejet og i naturlige farver – og klippes regelmæssigt.
Tatoveringer må ikke være synlige, mens piercinger og andre
eksperimenterende udtryk ikke er tilladt.
Der kan gælde særlige retningslinjer for bestemte klassetrin,
der kommunikeres i klasserne.
Et hurtigt overblik over skolebeklædningen
Skoletøj: I skoletiden er farverne mørkegrå, mellemgrå og
mørkeblå, altid i kombination med den lyseblå herlovianerskjorte.
Idrætstøj: Elevernes sportstøj benyttes i idrætstimerne og til
sport i fritiden.
Fritidstøj: Fritidsbeklædningen er et supplement til skoletøjet
og giver eleverne flere muligheder for en mere afslappet tøjstil.
Hel galla og halv galla: Ved højtidelige og festlige lejligheder
bruges enten hel eller halv galla. Find beskrivelser af
gallapåklædningerne i vores hæfte om skolebeklædning.
Mellemweekend: I mellemweekender uden for skoletiden kan
eleverne også benytte fritidstøj. Man skal dog have herlovianerskjorten på til morgen- og aftensbord.
Rejseweekend: Ved afrejse fra skolen skal eleverne benytte
enten skole- eller fritidsbeklædningen. Hvis eleverne
returnerer til skolen i anden påklædning, skal de, så snart de
vender tilbage til skolen, skifte til skoletøj eller fritidstøj.
Ekskursioner: Under ekskursioner benyttes skolebeklædningen, eventuelt suppleret med et par jeans eller andre
dele af fritidstøjet, afhængig af det faglige indhold og
rammerne for udflugten. Se yderligere uddybning i hæftet om
skolebeklædningen.
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Eksamen, prøveperioden og skrivedage: Som udgangspunkt
skal eleverne bruge skolebeklædningen i prøveperioder,
eksamensperioder og på skrivedage, under læsning og studier
om formiddagen og til bord. Fritidsbeklædningen kan benyttes
efter frokostbordet. For grundskolens elever gælder, at de skal
møde til mundtlige prøver i halv galla.
Køb af brugt tøj
Det er muligt at købe og sælge brugt skolebeklædning
gennem skolens Linnedstue ved henvendelse på linnedstue@
herlufsholm.dk eller tlf. 55 75 35 83. Der findes også gruppen
”køb/salg Herlufsholm skoletøj” på Facebook.

Mister
Skolens leverandør af skolebeklædning er Mister i Næstved. Dele af
skolebeklædningen kan kun køber her, men mange dele kan også
købes andre steder. Under alle omstændigheder er det en god idé at
danne sig et indtryk af stil og kvalitet under besøg hos Mister.
Skolen samarbejder med Mister om udformning af skolebeklædningen,
men har ikke aftale om returkommission eller andet økonomisk
mellemværende med Mister i forbindelse med salg af skolebeklædningen.

Kontaktinformation
Mister i Næstved			
Kindhestegade 12G		
4700 Næstved
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Tlf. 55 73 79 79
mr@mister-naestved.dk
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Herlovianersproget
På Herlufsholm har der gennem tiderne udviklet sig en række
særlige ord, som bygger på et sammentrækningsprincip.
Ordets første bogstav eller første konsonantgruppe sættes
sammen med den sidste trykstærke stavelse. Eksempelvis
bliver Blækopgaver til Blaver.
Herunder følger en liste over de mest almindelige udtryk, der
bruges på skolen:
Ord
Hvad det kommer af
Blaver
Blækopgaver
DEK
Discipelbibliotek
Dipel
Discipel
Frime
Fritime
Fysikum
Fysisk Laboratorium
Galen
Gymnastiksalen
Hylen
Helenhallens vestibule
Kagerne
Kammerat(skabs)stagerne
			
Kark
Kærs Fiskepark
			
Kemikum Kemisk Laboratorium
Mausen
Middagspausen
Lal
Læsesal
Mellerne
Munkecellerne
Mime
Mellemtime
Mygningen Museumsbygningen
Mysikum
Mellemskolens
Fysiske Laboratorium
Pøen
Paradisøen, evt. Poppeløen
Ryle
Ringe med klokken
i Vestibulen
Skygningen Skolebygningen
Spladsen Sportspladsen
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Hvad det omhandler
Blækregning (matematikopgaver)
Skolens bibliotek for elever
Elev på skolen
Fysiklokalerne
I dag skolens dramalokale
Lysestagerne, som gives til den
bedste kammerat blandt eleverne
Den lille dam på hjørnet af Gl.
Skovridervej og Herlufsholm Allé
Kemilokalerne
Spisepausen
Lektielæsning
I skolens klosterbygning
Grundskolens fysiklokale
Den lille ø i Nyhave
-

Stallen
Styrkehallen
Stander
Skolens forstander
			
Stark
Store Fiskepark
			
SUS
Sygehus
VAL
Vaskesal
			
Vuen
Vuggestuen
			
Vylen
Vestibulen i Skygningen
Vyrd
Vidnesbyrd

Fitnesslokale i Trollehallen
Formanden for skolens
bestyrelse
Dammen ved siden af
rektorboligen
Badeværelse på
elevgårdene
Tidligere sovesal for de
mindste elever
Standpunktsvurdering

Særlige ord
Heis
Rektor
Mia
Rektors hustru
Hummer
Betegnelse for kostelevernes værelser
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Kost og sundhed
Skolens køkken serverer varierede, indbydende og
sunde måltider, som er ernæringsrigtigt sammensat med
udgangspunkt i Fødevarestyrelsens 10 officielle kostråd.
Vi lægger stor vægt på, at måltiderne er indbydende og
velsmagende, og at kosten skal være inspirationskilde til
sunde kostvaner, som eleverne kan få glæde af både under og
efter opholdet på Herlufsholm
Vi véd, at det daglige udbytte af skole og fritid i høj grad
afhænger af, hvad man spiser, og hvor aktiv man er. Derfor
ønsker vi at stimulere elevernes bevidsthed om gode kostvaner,
så de forstår, at der er en sammenhæng mellem den mad, vi
spiser, og følelsen af sundhed, energi og velvære i hverdagen.
Spis frugt og grønt
Frugt og grøntsager indgår i alle måltider. De indeholder
relativt få kalorier, men til gengæld mange af de mineraler og
vitaminer, der holder kroppen sund og rask – og særligt de
grove grøntsager indeholder mange kostfibre.
Vegetar
Både til frokost og til aftensmåltidet serveres en vegetarret for
de elever, der ønsker at spise vegetarisk.
Allergi og særlige kostmæssige behov
Køkkenet tager hensyn til elever med forskellige former for
fødevareintolerans og allergier, der er lægeligt begrundet og
indenfor køkkenets muligheder. Dette sker i et samarbejde
med skolens sygehus, SUS, der aftaler de særlige kosthensyn
med køkkenet.
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Dagens måltider
Morgenmad Kl. 7.15 – 7.40 Kostelever
Havregrød, havregryn, cornflakes, mysli, rugbrødsdrys, rosiner,
syrnede mælkeprodukter med og uden smag, rugbrød,
hjemmebagt brød, sandwichbrød med mulighed for at riste, ost,
marmelade, frugt. Variation i løbet af ugen med blødkogt æg og
magert pålæg. Kaffe, the, varm kakao, mælk og vand.
Søndagsbrunch Kl. 9.30 – 10.30 Kostelever
Kunne være: blødkogte æg, pandekager med sirup, Nutella, bacon,
røræg, pølser, forskellige slags pålæg, 2 slags oste med tilbehør,
marmelade, pålægschokolade, smør, forskellige slags yoghurt,
udvalg af havregryn, cornflakes m.m., sandwichbrød til at riste,
forskellige slags morgenbrød, rugbrød og hele brød, frugt. Kaffe,
the, kakaomælk, juice, mælk og vand.
10-boller Kl. 10.20 Alle elever
Forskellige typer af boller og altid frugt.
Frokost Kl. 11.40-12.20 (grundskole) Alle elever
Kl. 12.45-13.25 (gymnasiet) Alle elever
Buffetplanen offentliggøres en gang om ugen på ForældreIntra og
på elevernes Facebookgruppe.
Elever i gymnasiet og IB får ved skoleårets start udleveret et
”mausekort”, som giver adgang til det spisehold ved frokostbordet,
som klassen er tilknyttet. Hvis en elev en gang imellem ønsker
at spise før eller efter den planlagte tid, er det i orden at bytte
mausekort med en kammerat den pågældende dag – husk at få
dit eget mausekort tilbage. Elever, der møder op uden mausekort,
henvises til at spise på 2. hold.
5-mad Kl. 14.45 Kostelever
Kunne være: Forskellige slags brød som sandwich med pålæg og
salat, hjemmebagt bolle med ostehaps eller smør, minipizza eller
toast, hele brød til at skære, med smør, ost og marmelade. Altid
frugt.
Aftensmad Kl. 17.50-18.20 Kostelever
Består altid af en hovedret, en varm eller kold sovs, en blandet salat
af årstidens grønt eller tilberedte grøntsager og en vegetarret.
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Kostelevernes madplaner offentliggøres en gang om ugen på
ForældreIntra og på elevernes Facebookgruppe.
Morgenmad, frokost og aftensmad anrettes på tag selv-borde.
Torsdag før en rejseweekend samles kosteleverne til fælles
middag kl. 17.50, og måltidet indledes og afsluttes med
bordbøn.
Mad udefra
Supplerende måltider fra byen, f.eks. pizza, må kun leveres på
skolen i perioden 20.15 – 22.00. Søndage i mellemweekender
dog også i tidsrummet 12.00 – 16.00.
Bordskik
Det er alles ansvar, at spisningen altid foregår i en behagelig
atmosfære, præget af gensidig hensynstagen og gode
manerer. Naturlig munterhed er en god ting, men det er vigtigt
at være opmærksom på støjniveauet – og at tage hensyn til
kammerater, der stadig sidder og spiser, når man forlader
spisesalen.
I øvrigt gælder følgende:
1.

Vær korrekt klædt og velsoigneret, når du møder til
bordene.

2.

Mobiltelefon må ikke benyttes i spisesalene.

3.

Gode bordmanerer betyder bl.a. ordentlig brug af kniv og
gaffel og et roligt spisetempo; sid pænt på stolen og hav
ikke albuerne på bordet.

Før måltidet
”Velsign vort hus,
velsign vort bord,
velsign hvert menneske på jord, og
lær os med en ydmyg ånd
at tage alting af Din hånd”.
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4.

Du henter selv mad ved tag selv-bordene, men tag ikke
mere end du kan spise: Tag hellere flere gange, så maden
ikke går til spilde, og personalet lettere kan supplere
buffeten, så der hele tiden er nok til alle!

5.

Gode spisevaner indebærer, at du benytter dig af måltidets
varierede sammensætning – tænk på kostrådene!

6. Ved morgen- og aftensbordet har kosteleverne faste
bordpladser i spisesalene. Når inspektionshavende
lærer ved morgen- og aftensbordet har registreret
evt. fraværende, må man dog gerne sætte sig over til
kammerater ved et andet bord.
7.

Husk at fjerne dit bestik, glas, tallerken og servietter: Din
plads skal være ren, når du forlader bordet!

8.

Man må ikke færdes mellem spisesalene.

9. Man må ikke medbringe mad og drikkevarer – heller ikke
eget krus – til og fra spisesalene.
Bordholder
Ved alle måltider er der en tilsynsførende lærer og ved
morgen- og aftensbordet er der desuden bordholdere, der
er med til at skabe fællesskab omkring spisningen, herunder
have blik for at inddrage alle i samtalen og i det hele taget sikre
en god og inkluderende atmosfære.
Elevindflydelse på maden
Elevrådets kostudvalg består af repræsentanter for Elevrådet
og lærere. Udvalget mødes regelmæssigt med køkkenet for
at gennemgå madplaner og udveksle ideer omkring maden.

Efter måltidet
”Vi takker Dig,
Himmelske Fader,
for alle Dine gaver
og velgerninger”.
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Hvert år gennemføres en kostundersøgelse, hvor eleverne
har mulighed for at tilkendegive deres mening om maden, og
i begge spisesale er der desuden opstillet en forslagskasse,
kaldet ”madkassen”, hvor eleverne kan kommentere maden og
komme med ønsker og forslag.
Køkkenet gennemgår sedlerne i madkassen, hvorefter
ideer og kommentarer tages op på køkkenets møder med
kostudvalget.
Mødepligt til måltiderne
En sund livsstil betyder velvære, trivsel, energi og sundhed.
Skolen ser det som sin forpligtelse, at eleverne udvikler
gode spisevaner og bliver bevidste om ernæringsrigtig, sund
og varieret kost. Derfor er der mødepligt til alle måltider.
Fællesskabet omkring bordene er desuden en vigtig del af det
sociale liv på Herlufsholm.
Framelding fra bord
Kun sjældent er det muligt at ’melde fra’ måltiderne.
Framelding skal være velbegrundet, men der kan naturligvis
være situationer, hvor man ikke kan deltage i spisningen, fordi
man har en aftale hos lægen eller tandlægen, kørekort/teori,
m.v. Det er meget vigtigt, at man husker at melde fra bord, så
fødevarer ikke går til spilde.
Du skal melde fra så tidligt som muligt og senest dagen før
det måltid, du ikke kan deltage i. Hvis der uventet opstår en
situation, hvor du ikke kan overholde frameldingsfristen,
skal du alligevel henvende dig på skolens kontor eller til din
sovesalslærer og melde fra dér.
Dagelever i gymnasiet oplever en gang imellem, at de ikke har
timer efter mausen. Her er det forståeligt, at eleverne gerne vil
melde fra bord for at nå en tidligere bus og tage hjem. Husk
dog, at framelding bør aftales med dine forældre.
Kostelever i gymnasiet, der ønsker at melde fra et måltid, skal
aftale dette med kontoret, når det drejer sig om frokostbordet,
og med sovesalslæreren, vedrørende morgen- og aftensbord.
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Trivsel og rådgivning
Det er vigtigt for alles trivsel, at eleverne på Herlufsholm forstår
og respekterer de fælles rammer for livet på skolen.
Det er en spændende udfordring at være elev på Herlufsholm
med skolens sociale liv, sammenholdet og kammeratskabet.
Samtidigt kræver skolen, at eleverne yder en faglig indsats og
arbejder seriøst. Eleverne har selv skabt en naturlig tradition
for, at ældre elever er hjælpsomme over for deres yngre
kammerater, og skolen forventer, at alle lever op til denne fine
tradition. Venlighed og høflighed bør i det hele taget være
en selvfølgelig del af alles omgangsform i hverdagen på
Herlufsholm.
Herlufsholm vil gerne hjælpe eleverne til at få mest muligt ud
af deres tid på skolen. Derfor udbydes en række tilbud, der
fremmer dels samarbejde og trivsel, dels fremtidsplaner og
uddannelsesretning.
Studievejledning
I grundskolen orienterer skolevejlederen eleverne om deres
forskellige muligheder for ungdomsuddannelse både i
Danmark og i udlandet. Der er mulighed for blandt andet at
søge råd omkring gymnasiets studieretninger i forhold til de
ønsker, eleven har til job senere hen.
I gymnasiet orienteres eleverne af studievejlederne om
uddannelsesmulighederne efter studentereksamen. Studievejlederne er også med på sidelinjen, når der søges ind på
universiteter i udlandet.
Herlufsholm har ligeledes en vejleder fra det lokale
studievalgskontor, Studievalg Sjælland, tilknyttet. Denne
vejleder har kontortid på Herlufsholm en time om ugen, men
er dog kun relevant i forhold til rådgivning af gymnasieelever.
Der holdes derudover forskellige orienteringsarrangementer
og karriereaftener i løbet af skoleåret. Det er muligt at supplere
skolens egen vejledning med åbent hus-besøg på forskellige
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uddannelsesinstitutioner. Dette er dog kun en mulighed for eleverne
i 3.g og 3.IB, mens de øvrige elever må vente til deres afsluttende år.
På webstedet uddannelsesguiden.dk kan man ligeledes finde de
fleste relevante oplysninger om de enkelte uddannelser.
Konfliktløsning og –rådgivning
Hvor mennesker er sammen, kan der opstå konflikter. Nogle
konflikter kan være afsæt for en positiv udvikling, mens andre kan
påvirke elevernes trivsel negativt.
Hvis en elev oplever, at en uoverensstemmelse eller konflikt er svær
at håndtere, er det vigtigt, at eleven henvender sig til sovesalslærer,
klasselærer eller mentor. De fleste uoverensstemmelser og
misforståelser i klasserummet, på sovesalen eller andre steder,
hvor eleverne er sammen, løses nemlig med det samme eller i
løbet af ganske kort tid ved hjælp af den voksne, der er tættest på
eleverne i den givne situation.
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I løsning af uoverensstemmelser og konflikter vil det altid
være skolens mål at skabe gensidig forståelse og forsoning,
og dermed et grundlag for elevernes fortsatte trivsel. Hvis
en konflikt skyldes manglende respekt for skolens værdier,
vil skolen vurdere, om der er behov for at sanktionere i
overensstemmelse med skolens regelsæt.
Herlufsholm vil naturligvis have størst fokus på den elev, der
føler sig forurettet, men ønsker også at tage hånd om den elev,
der måske har trådt ved siden af, og vi forventer, at forældrene
støtter skolens tiltag i håndteringen af en given konflikt.
Trivselsteam
Hvis elever oplever problemer i forhold til klassekammerater
og undervisning, de faglige krav eller personlige anliggender
kan det være en god idé at inddrage skolens trivselsteam. Vores
team består af ungerådgiver, trivselslærer og sygeplejerske
og supplerer lærerne og sovesalslærerne i deres arbejde, når
det er relevant. Det fælles formål er at vejlede eleverne frem
mod en positiv udvikling og bedre trivsel.
Psykolog
Elever i gymnasiet har mulighed for at henvende sig på SUS
enten via e-mail eller ved fremmøde. Grundskoleelever skal
henvende sig til Grundskolelederen, som derefter vil rette
henvendelse til psykologen på deres vegne.
Enhver samtale på SUS eller med psykologen er fortrolig.
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Sygdom
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 elev får det dårligt eller bliver syg, gælder følgende:
•

Dagelever henvender sig på Rektorkontoret for at give besked
om, at de tager hjem – evt. efter en vurdering på SUS.

•

Kostelever kan henvende sig på SUS umiddelbart efter
morgen-, middags- og aftensbordet, men skal på andre
tidspunkter henvende sig på Rektorkontoret (i skoletiden) eller
til deres sovesalslærer (uden for skoletid), inden de går på SUS.

•

Ved akut skade går man naturligvis straks direkte på SUS.

Skolens sundheds- og trivselspersonale arbejder efter de
almindelige sundhedsetiske regler. Skolen er opmærksom på de
skærpede krav til behandling af personfølsomme oplysninger
inden for sundhedsområdet. Sådanne oplysninger indhentes og
behandles i overensstemmelse med persondataforordningen og
anden relevant lovgivning.

Kontakt skolen ved sygdom
Hvis en dagelev ikke kan komme i skole på grund af sygdom, underrettes
skolens kontor så tidligt som muligt enten via e-mail til rektorkontor@
herlufsholm.dk eller på tlf. 55 75 35 00.
Hvis en kostelev bliver syg i en rejseweekend og ikke kan vende tilbage
til skolen som planlagt, underrettes sovesalslæreren.
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Kapitel 3

Ordensregler
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Når man bliver optaget som elev på Herlufsholm, træder man
samtidigt ind i et fællesskab af herlovianere, der strækker sig
langt ud over skoletiden.
En herlovianer tager ansvar for sig selv og sin omverden og søger
konstant at dygtiggøre sig fagligt og udvikle sig personligt med
vilje til at engagere sig i aktiviteter både i og uden for skoletiden.
Herlovianere er imødekommende, åbensindede og høflige.
Som elev på Herlufsholm skal man balancere skolens sociale
liv, sammenholdet og kammeratskabet med det faglige arbejde.
Skolen forventer, at eleverne yder en faglig indsats og arbejder
seriøst. Det har stor betydning, at man – både som kostelev og
som dagelev – forstår denne skelnen mellem det sociale liv og
ansvaret for at tilegne sig faglig viden og udvikle færdigheder.
Derigennem får også lærerne og sovesals-lærerne det
nødvendige overskud, så hverdagen bliver præget af nærvær,
åbenhed og gensidig respekt.
Det er et fælles ansvar at skabe et harmonisk samspil mellem
menneskelige værdier og faglige udfordringer, som er grundlaget
for, at hver elev kan udvikle sine individuelle evner og forme sin
personlighed.
Eleverne har selv skabt en naturlig tradition for, at ældre elever
er hjælpsomme over for deres yngre kammerater, og skolen
forventer, at alle lever op til denne fine tradition. Venlighed og
høflighed bør i det hele taget være en selvfølgelig del af alles
omgangsform i hverdagen på Herlufsholm - naturligvis også i
forhold til de mange mennesker, der dagligt serverer i spisesalene,
gør rent på elevgårde og i klasselokaler og vedligeholder skolen.
Det er afgørende for alles trivsel, at Herlufsholms elever forstår og
respekterer de fælles rammer for livet på skolen. Det forventes, at
man som elev udviser respekt og imødekommenhed og opfører
sig venligt, forstående og korrekt over for andre mennesker.
Herlufsholm tolererer hverken mobning, psykisk eller fysisk
chikane, racistisk og sexistisk sprogbrug eller anden form for
nedladende og uacceptabel adfærd.
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Sanktionspolitik
Fra skolens side er vi omhyggelige med at informere eleverne
og forklare baggrunden for værdier og regler i hverdagen på
Herlufsholm. Skolehåndbogen sammenfatter vilkårene for at
være elev på skolen, og det er vigtigt, at elever og forældre
sætter sig grundigt ind i dette grundlag.
Hvis en elev ikke lever op til skolens forventninger, vil reaktionen
oftest være en forpligtende samtale og bestræbelser på
at påvirke og ændre elevens adfærd, før skolen skrider til
anvendelse af egentlige sanktioner.
Skolen ser med største alvor på enhver sanktion, men en
skærpet advarsel efterfølges ikke nødvendigvis af bortvisning,
selv om Rektor finder det nødvendigt at tale med eleven igen.
Det er i enhver sag om sanktioner rektor, der anlægger den
overordnede vurdering og træffer afgørelsen i den konkrete
sag. Nogle sager er komplicerede og involverer flere parter
og aspekter, som rektor må inddrage i det samlede billede af
den enkelte elev, men det sker altid på det fælles retsgrundlag,
der opstilles i Skolehåndbogen, samt gældende love og regler.
Der følges op på advarsel med særlig opmærksomhed i
bestræbelserne på at fastholde eleven i en positiv udvikling.
En sanktion kan ledsages af restriktioner i elevens hverdag,
udelukkelse fra arrangementer på skolen, fratagelse
af muligheden for at repræsentere skolen i forskellige
sammenhænge eller hjemsendelse i en periode – afhængig af
omstændighederne omkring overtrædelsen.
En sanktion kan tillige gøres betinget af elevens adfærd i en
nærmere fastsat periode, inden for hvilken eleven kan blive
bedt om at opfylde bestemte vilkår, såsom :
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•

at udbedre eller deltage i udbedringen af forvoldte skader

•

at fjerne materiale fra internettet

•

at deltage i mægling eller forhandling eller lignende

I alvorlige sager, hvor bortvisning er en mulig sanktion, kan
hensynet til helheden samt retsbevidstheden betyde, at det som
en foreløbig foranstaltning kan være nødvendigt at hjemsende
en elev eller begrænse elevens adgang til skolen, mens en sag
undersøges.
Ved enhver form for sanktion arkiveres sagen i elevens mappe,
og der føres journal over de tilfælde, hvor rektor har måttet gribe
til sanktioner. Elevens klasseteam og sovesalslærer har adgang
til journalen, der opbevares på Rektorkontoret. I enhver sag
om overtrædelse af skolens regler orienteres relevante parter
(sovesalslærere, team, mentor m.v.) så hurtigt som muligt om
hændelsen. Elevens forældre inddrages, når det er relevant, og
informeres altid pr. brev i tilfælde af advarsel.
Rektor skønner i hver enkelt sag, om der er behov for at informere
skolens elever om en given sag for at modvirke rygtedannelse
eller understrege skolens principielle holdninger.
Uddannelsesledernes advarsler i forbindelse med forsømmelser fra undervisningen kædes normalt ikke sammen med
sanktion for andre forseelser, men kan indgå i skolens
helhedsvurdering.
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Sanktioner
Samtale – advarsel
I tilfælde af konkret overtrædelse eller gentagen ligegyldighed
i forhold til skolens regler indkaldes eleven til samtale.
Afhængig af forseelsens art kan samtalen resultere i en
advarsel, der meddeles hjemmet.
Skærpet advarsel
Skærpet advarsel gives, hvis en elev tidligere har modtaget
advarsel eller overtrædelsen har en sådan karakter, at
skolen må tage forbehold for elevens fortsatte forbliven på
Herlufsholm.
Bortvisning
Hvis en elev gør sig skyldig i yderligere alvorlig forseelse, er
det normalt bortvisningsgrund. Der behøver ikke være tale om
samme forseelse.
I tilfælde af særligt grove overtrædelser kan skolen skride til
bortvisning uden forudgående advarsel.
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Det er bortvisningsgrund at indtage, opbevare eller forhandle
enhver form for euforiserende stoffer, mens man er indskrevet
som elev på Herlufsholm Skole. Overtrædelse af dette forbud
medfører øjeblikkelig bortvisning, og skolen forbeholder sig ret
til uden varsel at teste, om en elev har indtaget euforiserende
stoffer. Dette gælder også for indtagelse og forhandling
af stoffer uden for skolen og skoletiden, såfremt dette har
indflydelse på undervisningen eller elevers og medarbejderes
arbejdsforhold eller undervisningsmiljøet. Det vil typisk blive
anset for en skærpende omstændighed, hvis handlingen er
foretaget på skolens område eller i skoletiden.
Klagefrist
For beslutninger truffet af skolen efter ”Lov om de gymnasiale
uddannelser” samt ”Bekendtgørelsen om studie og
ordensregler”, hvortil der fra ministeriets side ikke er fastsat
en klagefrist, er klagefristen fra skolens side fastsat til 14 dage
efter en given afgørelse er meddelt.
I tilfælde, hvor det er skolens intention at bortvise en elev, vil
eleven blive midlertidigt hjemsendt, og skolen vil begrunde
sin intention om, at eleven udmeldes. Forældrene og eleven
har herefter 14 dages høringsfrist, hvorefter skolen træffer sin
endelige afgørelse.
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Alkohol
Elever på Herlufsholm Skole må ikke købe, opbevare eller
indtage alkoholholdige drikke, hverken når de er på skolen
eller uden for skolens område.
Dette generelle forbud gælder i perioden mellem rejseweekender og under rejse til og fra Herlufsholm, og det er ikke
tilladt at være påvirket af alkohol ved ankomst til skolen.
Enhver afvigelse herfra kræver skolens udtrykkelige tilladelse.
Når der gives tilladelse til at indtage alkoholholdige drikke,
sker det altid i forventning om en rimelig og naturlig omgang
med disse.
•

Når skolen giver særlig tilladelse til at indtage øl og vin,
gælder dette kun elever i gymnasiet/IB og 10. kl.

•

Ved skolens fester, caféaftener og andre arrangementer er
det kun tilladt at drikke øl eller vin, som skolen udskænker
eller sælger.

•

Ved øvrige arrangementer gives der undertiden tilladelse
til at indtage øl eller vin; det afhænger af arrangementets
karakter og kræver en udtrykkelig aftale med skolen eller
den ansvarlige lærer.
Dagelever må aldrig medbringe nogen former for alkohol
på skolen – og heller ikke indtage alkohol før deres
deltagelse i et arrangement på skolen.

•

•

Elever i 3.g/IB kan få sovesalslærerens tilladelse til at
indtage øl eller vin under besøg på restaurant eller pizzeria,
normalt i forbindelse med fødselsdag eller biograftur.
Hjemkomsttidspunkt aftales med sovesalslæreren – dog
senest kl. 22:15. Det er elevens ansvar at træffe individuel
aftale med sin sovesalslærer, før han/hun tager i byen.
Det er ikke tilladt at indtage alkohol uden forudgående
personlig aftale med sovesalslæreren, og en sådan aftale
giver ikke lov til at indtage alkohol på elevgårdene.

Skolen forbeholder sig ret til at teste for alkohol ved begrundet
mistanke om overtrædelse af alkoholdreglerne.
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Røgfri skole
Herlufsholm er røgfri skole. Forbuddet omfatter cigaretter og
enhver form for nikotinprodukter, e-cigaretter og snus, der
heller ikke må medbringes eller opbevares på skolen.
Overtrædelse af disse vilkår medfører i første omgang
brev til hjemmet med mulighed for hjemsendelse, men
takseres efterfølgende i overensstemmelse med skolens
sanktionspolitik (se s, 48).
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Tyveri
Herlufsholm tager enhver henvendelse om tyveri meget
alvorligt.
Heldigvis viser en anmeldelse sig dog ofte at være en fejl,
som skyldes glemsomhed, ligegyldighed eller misforstået
lånepolitik blandt eleverne – og det er beklageligt, fordi der så
verserer rygter om tyveri. Vær derfor opmærksom på, at der
gælder bestemte spilleregler, når mange mennesker færdes
sammen, og at hver elev har pligt til at tage visse forholdsregler,
så svage sjæle ikke fristes. Dette gælder både i skoletiden og på
sovesalene.
Skoletiden:
• Tag din skoletaske med dig i løbet af dagen og efter skoletid –
lad den ikke stå et tilfældigt sted i længere tid.
• Alle dagelever kan få deres eget skab ved henvendelse på
Rektorkontoret.
• Dagelever har pligt til at opbevare værdifulde ting i deres aflåste
skab; det gælder altid kontanter og kontokort, medmindre du
har dem på dig. I forbindelse med idræt bør værdigenstande
ikke efterlades i omklædningsrum.
Sovesalene:
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•

Du har pligt til at organisere dine ting og holde orden på
hummeret - et signal om, at du ikke er ligeglad med dine
ejendele!

•

Kontanter, kontokort m.v. skal opbevares i dit aflåste skab.
Større beløb skal deponeres hos sovesalslæreren.

•

Skriv navn på dine ejendele og sæt navnemærke i dit tøj.

•

Lån aldrig noget af en kammerat uden at spørge om lov.
Hvis du låner noget til en kammerat, skal du altid selv
udlevere det – og også selv være omhyggelig med at få
tingene tilbage.

I tilfælde af tyveri af ting, der er genkendelige og kan tilskrives
ejermanden, vil sovesalslærer forfølge sagen. Hvis eleven
har forsømt sin pligt til at opbevare kontanter o.l. forsvarligt,
undersøger sovesalslærer omstændighederne, men handler
kun, hvis der er spor at gå efter.
Ved enhver form for tyveri skal den skadelidte elev udfylde en
blanket, der nærmere beskriver omstændighederne omkring
tyveriet. En sådan anmeldelse fører sjældent til, at det stjålne
leveres tilbage, men har det formål, at skolen har overblik over
omfanget af tyveri og muligvis kan afdække et mønster, som
kan føre frem til gerningsmanden, hvis en elev senere gribes i
tyveri.
Bemærk, at ting og værdier opbevares på eget ansvar - og at
skolen ikke kan gøres ansvarlig for de opbevarede effekter.
I tilfælde af tyveri bør eleven eller dennes forældre anmelde
tyveriet til politiet og kan efterfølgende vælge at søge erstatning
hos eget forsikringsselskab. Skolen påtager sig ikke nogen form
for erstatningspligt.
Værdigenstande
Vi opfordrer forældre og elever til, at der ikke medbringes
uerstattelige personlige effekter eller meget dyre mærkevarer
på skolen. I alle forhold ønsker vi at signalere ligeværdighed
mellem eleverne, som det f.eks. kommer til udtryk i
skolebeklædningen, og et enkeltstående tyveri bliver særligt
alvorligt, hvis der er tale om meget dyre effekter.
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Kørekort og kørsel
Kørekort
Eleverne har mulighed for at tage kørekort, mens de er på
Herlufsholm. Køreundervisning nødvendiggør fravær i 15-20 timer –
køreteknisk anlæg, motorvejskørsel, glatbanekørsel samt teoretisk
og praktisk prøve. Det er derfor vigtigt, at skolen informeres, når
en elev begynder at tage kørekort. Også det nødvendige fravær
i forbindelse med køreundervisning registreres som fravær, og
eleven skal huske at begrunde sit fravær i lectio. Almindelige
køretimer må ikke planlægges i undervisningstiden.

Kørselstilladelse
Dagelever
For dagelevernes vedkommende ligger aftaleforholdet om
transport til og fra skole mellem forældrene og den dagelev, der har
kørekort. Bilen må ikke benyttes i skoletiden, medmindre dagens
sidste lektioner undtagelsesvis bortfalder og man som dagelev
naturligvis kører hjem.
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Kostelever
Det er kun tilladt for kostelever at køre i bil til og fra Herlufsholm
og have bilen stående på skolen, hvis eleven og dennes
forældre har fået skolens tilladelse. Formålet er primært at
give en kostelev mulighed for at køre til og fra Herlufsholm
i rejseweekend, men skolen tillader brug af bilen i anden
sammenhæng uden for skoletid, forudsat dette forinden er
aftalt med elevens sovesalslærer.
For kostelever, der ønsker kørselstilladelse, gælder følgende:
•

Elevens forældre sender e-mail til Rektorkontoret
med ønsket om, at eleven kører til og fra skolen i
rejseweekend, og oplysning om bilens mærke, farve
og registreringsnummer. Tilladelse kan søges som
éngangstilladelse eller for en længere periode, men skal
fornys ved start på nyt skoleår.

•

Eleven får en kørselstilladelse, som skal forevises på
foranledning af skolens lærere og øvrige medarbejdere.
Bemærk, at tilladelsen kun gælder føreren af bilen, og
bilen må på intet tidspunkt udlånes til andre.

•

Skolen
udarbejder
oversigt
over
elever
med
kørselstilladelse, og bilen skal parkeres på parkeringspladsen ved kirkegården ved ankomst til skolen efter
rejseweekend. Eleven kan vælge selv at opbevare
bilnøglerne eller deponere dem hos sin sovesalslærer.
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Kørsel med andre
Kostelever må ikke køre med andre kostelever eller dagelever,
og hverken dagelever eller kostelever med kørselstilladelse
må medtage andre elever som passagerer – heller ikke
selvom det kun drejer sig om en kort tur til byen. Hvis en særlig
situation opstår, skal Rektor spørges før kørsel: Enhver form
for kørsel med andre elever, gæster eller gammelherlovianere
kræver Rektors tilladelse.
Eneste undtagelse er elever i 3.g. Her tillader skolen, at
dagelever og kostelever med skolens kørselstilladelse
medtager andre elever i 3.g, der er over 18 år og myndige,
som passagerer i deres bil. Kørslen skal for kostelevernes
vedkommende fortsat være aftalt med sovesalslærer.
Der kan naturligvis være tilfælde, hvor kostelever gerne vil
medtage andre kostelever som passagerer på turen hjem
og tilbage til skolen i forbindelse med rejseweekend. I disse
situationer er det vigtigt, at der træffes en helt klar aftale
mellem elever og forældre, og vi forventer fra skolens side, at
både den elev, der har bil på skolen, og den elev, der ønsker
at være passager, indhenter sine forældres accept før kørslen.
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Ansvar og sanktioner
Alle har pligt til at sætte sig ind i vilkårene for at køre i bil til
skolen og respektere dem. Vi vil fra skolens side reagere, hvis
vi bliver opmærksomme på, at en elev ikke overholder de
beskrevne vilkår. Dette gælder både kost- og dagelever.
Hvis en elev overtræder reglerne, vil skolens reaktion være
henvendelse til forældrene med besked om, at eleven ikke
længere kan køre til og fra skolen i bil og ikke have bilen
stående på skolen.
Hvis dette pålæg ikke efterleves, vil skolen reagere i
overensstemmelse med Herlufsholms sanktionspolitik, jf.
Skolehåndbogen s. 48 ff.
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IT-politik
Mange elever bruger hver dag skolens IT-faciliteter. Derfor er
det nødvendigt med fælles regler for elevernes brug af IT på
Herlufsholm. Alle elever har pligt til at sætte sig ind i og overholde
skolens IT-politik.

Regler for brug af IT
1. Jura
Ifølge loven om ophavsret er det ulovligt at hente og videresende
visse filer og tekster. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en fil/tekst er
ophavsretligt beskyttet, skal man spørge i IT-afdelingen i Hylen.
Det er selvfølgelig også ulovligt at skaffe sig adgang til andres computer/tablet/smartphone, passwords og netværk (hacking).
2. Sikkerhed
Skolens IT-regler skal beskytte Herlufsholms net mod hacking og
mod misbrug af de rettigheder, man har. Derfor er det meget vigtigt,
at man beskytter sin kode og ændrer den med jævne mellemrum.
Et password er lige så personligt som koder til f.eks. kreditkort, og
man må aldrig låne det til andre. Får man mistanke om, at andre
bruger ens password, skal man straks ændre det og meddele det
til IT-afdelingen.
3. Aftaler/Licenser
Aftalemæssige krav er f.eks. skolens IT-aftaler med eksterne
udbydere og konsulenter, der skal sikre, at Herlufsholms net
fungerer. Man må derfor ikke installere programmer på skolens
computere, og man må ikke ændre på opsætninger.
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Hvis man savner et program, skal man henvende sig til ITafdelingen, der normalt vil sørge for, at programmet bliver
installeret, hvis det kan lade sig gøre.
Anvendelse af skolens net (både det kablede og det
trådløse) til deltagelse i fildelingsnetværk el. lign. er ikke
tilladt, ligesom det ikke er tilladt at oprette undernet (subnet)
og arbejdsgrupper via skolens net. Det er heller ikke tilladt
at oprette trådløse net på Herlufsholm, medmindre dette
er aftalt med IT-afdelingen. Fremmede trådløse net kan
forstyrre skolens trådløse net og kan blive betragtet som
snyd ved eksamen.
4. Holdninger
Når man bruger nettet – det gælder både Internettet og
skolens lokalnet – skal man tænke på, at man repræsenterer
Herlufsholm.
Elever må derfor hverken producere, downloade eller
distribuere materiale, der strider mod skolens værdier,
når de anvender Herlufsholms IT-systemer. Det gælder
f.eks. materiale, der er racistisk, sexistisk, pornografisk eller
ærekrænkende.
Herlufsholms regler for almindelig høflighed og gensidig
respekt gælder naturligvis også i IT-sammenhænge.
Vi gør desuden opmærksom på, at deling af private eller
intime billeder og video kræver tilladelse fra de involverede.
Er man som elev i tvivl om sine rettigheder eller oplevelser,
kan man søge hjælp på Rektorkontoret.
I tilfælde hvor der er mistanke om misbrug af IT-systemerne
eller kriminelle aktiviteter, kan det være nødvendigt, at
skolen får adgang til elevens Herlufsholm e-mail og filer
på skolens net.
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5. Praktiske regler
IT kan bruges til både viden og underholdning. Da
Herlufsholm er en skole, prioriteres brugen af IT i undervisningssammenhæng højere end underholdningsbrugen.
Alle elever ønsker uden tvivl, at alt IT-udstyr fungerer, når
de skal bruge det. Sørg derfor for, at udstyret fungerer, når
man er færdig med at benytte det. Hvis der opstår fejl, så
meddel det straks til IT-afdelingen.

Online aktiviteter
Herlufsholms forventninger til elevernes adfærd omfatter
selvfølgelig også deres online aktiviteter og brugen af
teknologi/IT.
Sociale medier
Eleverne benytter dagligt de sociale medier i deres
kommunikation med hinanden og omverdenen. Skolen
forventer, at alle elever tænker over deres adfærd på de
sociale medier og er en del af det virtuelle univers på en
tryg, respektfuld og værdiskabende måde. Digital dannelse
indbefatter, at man opfører sig med omtanke for sine
medmennesker, stiller sig kritisk over for egne og andres
intentioner, handlinger og udtryksformer.
Herlufsholm ser meget alvorligt på mobning, chikane
og krænkende adfærd - også når det sker på de sociale
medier.
Vi henviser i øvrigt til vores folder om Digital Dannelse,
skolens IT-regler samt afsnittet om Herlufsholms værdier.
Fotografering
Vi beder alle elever vise respekt og være hensynsfulde,
når de tager billeder. Vi kender alle eksempler, hvor den,
der bliver fotograferet, ikke er klar over det og med god
ret føler sig krænket. Derfor forventes det, at eleverne på
Herlufsholm viser respekt for deres kammerater og aldrig
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tager eller deler billeder og videoer uden at spørge først.
Skolen tillader ikke, at eleverne tager billeder i undervisningen,
spisesalene, kirken eller på sovesalene og valen.
Ved indmeldelse bedes alle elever og forældre give tilladelse
til, at Herlufsholm må tage billeder af eleverne og bruge disse
billeder i forbindelse med nyheder på skolens platforme samt
til markedsføring. Opstår der situationer i hverdagen, hvor en
elev ønsker, at et specifikt billede ikke benyttes, bedes eleven
henvende sig på Rektorkontoret.
Mobiltelefoner
Elevernes mobiltelefoner må som udgangspunkt ikke benyttes
eller være fremme i undervisningen, ved morgensang og
-samling eller ved måltiderne.
Tilladelse til brug af mobiltelefoner i den konkrete undervisningssituation skal altid gives af den enkelte lærer. Anvender
elever mobiltelefonen på trods af skolens retningslinjer for
brugen af IT, vil mobiltelefonen blive inddraget af læreren
eller medarbejderen, som afleverer den på Rektorkontoret,
hvorefter den først udleveres, når skoledagen er slut.
For eleverne i grundskolen skal mobiltelefonerne være
usynlige i undervisningen, medmindre klassens lærer anviser
andet. Det betyder, at den ikke må bruges, have lyd eller ligge
fremme. For eleverne i 6.-9. klasse afleveres mobiltelefoner i et
såkaldt mobilhotel fra morgenstunden og leveres først tilbage
efter endt skolegang.
Anvender elever mobiltelefon, tablet eller pc på trods
af skolens retningslinjer om brugen af IT eller imod
personalets anvisninger, vil denne blive inddraget af læreren/
medarbejderen, som afleverer den på Rektorkontoret, hvor
den efterfølgende først udleveres, når skoledagen er slut. I
særlige tilfælde vil mobiltelefon eller andre ejendele kunne
tilbageholdes i længere tid.
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Kapitel 4

Undervisning
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Elev på Herlufsholm
Når man vælger at blive elev på Herlufsholm, vælger man
samtidigt et fokus på at vide mere, kunne mere og gøre mere.
Man skal have viljen til at blive en del af livet og fællesskabet
på skolen og sørge for, at man selv og andre trives, give plads
til forskellighed og udfoldelse af personlige interesser.
På Herlufsholm prioriteres faglighed. Skolen fornemste opgave
er at hjælpe eleverne til at få de kompetencer, som de har
behov for til at forsætte deres uddannelser. Derfor forventes
der meget af Herlovianere, men der gøres ligeledes en stor
indsats for at støtte dem, der ønsker en faglig og personlig
udvikling.
Faglighed består dels i at give eleverne en omfattende viden
om den verden, de lever i, og dels i at lære dem at undersøge
og problematisere det, de oplever. Eleverne går igennem en
dannelsesproces, hvor de udvider deres tilværelsesforståelse
og samfundsindsigt, og derigennem udvikler sig til globale
borgere. På Herlufsholm handler faglighed især om at højne
elevens faglige niveau gennem kvalificeret undervisning og
trygge, inspirerende omgivelser.
Det forventes, at alle elever lægger en solid indsats i
hverdagen, både hvad angår deres deltagelse og engagement
i undervisningen, men bestemt også, hvad angår deres lektier
og afleveringer.
På Herlufsholm er venlighed og høflighed en del af
omgangsformen i hverdagen. Elevernes ansvarlighed over for
andre mennesker bør også komme til udtryk i deres forståelse
for vores fælles omgivelser. Hver elev har et medansvar,
når de færdes inde og ude. Det forventes, at affald ender i
skraldespanden, og at alle rydder op efter sig selv. Der må ikke
ligge ting og flyde i klasselokaler og fællesarealer.
Som elev på Herlufsholm træder man ind i et særligt fællesskab,
og det forpligter – både fagligt og menneskeligt.
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Studieregler
Skolen forventer, at eleverne deltager aktivt i undervisningen og
i øvrigt orienterer sig om og overholder følgende studieregler.
Elever forventes desuden at følge enhver anvisning fra skolens
personale.
Undervisning
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•

Der er mødepligt til alle timer, ekskursioner, fællesarrangementer, omlagt undervisning, eksamen og prøver.

•

Lærerne registrerer den enkelte elevs fravær i Lectio hver
time. Fraværsregistreringen er en objektiv registrering af
elevens tilstedeværelse. Alt fravær noteres som fravær
uanset årsag. Fravær i forbindelse med udvekslinger,
konferencer o.l. kan efterfølgende godskrives

•

Hvis man på forhånd ved, at man skal være væk fra
undervisningen, skal man underrette kontoret, som
så sender besked videre til de relevante lærere (kun
grundskolen). For gymnasiets vedkommende gælder
dette kun ved længere- varende fravær (mere end fem
dage). I gymnasiet/IB er det elevernes pligt at indtaste
årsagen til fraværet i Lectio.

•

Hvis en elev er udtaget af skolen til en faglig aktivitet, der
foregår i undervisningstiden, godskrives fraværet, og dette
fravær vil ikke få konsekvenser for eleven, jf. afsnittet om
sanktioner.

Skriftlige opgaver
Alle opgaver skal afleveres til tiden.
•

Såfremt en elev, efter aftale, afleverer senere, indskrives
den aftalte afleveringsdato i notefeltet i Lectio.

•

Hvis en elev i gymnasiet/IB ikke afleverer en opgave,
afleverer læreren en elektronisk gul seddel. Her angives
det, hvilke(n) opgave(r), der er tale om. Sedlen sendes til
uddannelseslederen, der angiver en ny afleveringsdato. Den
sendes derefter via mail til både eleven, sovesalslæreren
og forældre/værge. Opgaven afleveres efterfølgende på
den nye afleveringsdato til kontoret og læreren.

•

Når opgaven er afleveret, registreres den i Lectio som
afleveret af kontoret, dog med den bemærkning, at den
er afleveret for sent. For sen eller manglende aflevering af
opgaver kan betyde inddragelse af ’fritid’ for eleverne til at
få lavet opgaverne. For både kost- og dagelever kan det
også betyde, at man tages ud af undervisningen og sættes
til at lave opgaverne på skolen i undervisningstiden eller
efter normal skoletid.

Sanktioner for fravær
I forbindelse med fravær er det op til skolen at vurdere,
om fraværet har en sådan karakter, at der skal skrides til
sanktioner. I en sådan vurdering tages højde for sygdom samt
deltagelse i arrangementer på/uden for skolen, man evt. er
udtaget til af skolen. Bemærk, at skolen kan sige nej til, at en
elev deltager i et arrangement med henvisning til deltagelse i
for mange andre aktiviteter/forsømmelser. I gymnasiet /IB er
der følgende procedure i forbindelse med forsømmelser (jf.
bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale
uddannelser):
• Problemer søges i første omgang løst ved personlig kontakt
• Hvis der ikke sker en bedring, tildeles en mundtlig advarsel
• Alle elever med advarsler gøres til genstand for skærpet
opmærksomhed mhp. eventuelle yderligere sanktioner.
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Følgende sanktionsmuligheder vil kunne blive taget i brug:
1.

Fortabelse af retten til at deltage i sociale og sportslige
begivenheder arrangeret af skolen

2.

Advarsel

3.

Skærpet advarsel

4.

Henvisning til at aflægge prøve i samtlige fag (kun
gymnasiet)

5.

Fratagelse af SU

6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen
7.

Bortvisning fra institutionen (tvangsoverflytning til en
anden institution, hvor uddannelsen gennemføres –
kun gymnasiet)

8.

Overførsel af kostelev til dagelev status

9. Bortvisning fra uddannelsen (administrativ udskrivning)
Eventuelle advarsler, bemærkninger mv. lægges altid i kopi
til sovesalslæreren og/eller sendes til forældrene og vil
desuden fremgå af fraværsprotokollen i Lectio (markeret
som ’varsel’).
Eksamen og snyd
I forbindelse med eksamen og prøver i grundskolen,
gymnasiet og Pre-IB er regelgrundlaget ”Bekendtgørelse
om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og
studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser”
samt for gymnasiets vedkommende ”Bekendtgørelse om
studie og ordensregler m.v i de gymnasiale uddannelser”.
På Herlufsholm Skole gælder reglerne også de
interneteksamenslignende
prøver,
som
f.eks.
de
store skriftlige opgaver i grundskolen, dansk-historieopgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og
terminsprøver. Ved IB er regelgrundlaget ved eksamen
”General regulations: Diploma Programme” og ” Diploma
Programme Assessment procedures”. På Herlufsholm
gælder disse regler også ved de interne mock exams og
midterm tests for 2. og 3. IB.
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I særligt graverende tilfælde og i gentagelsestilfælde kan snyd
medføre bortvisning fra uddannelsen eller institutionen.
Se www.ibo.org og www.uvm.dk.
Herlufsholm accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form
af simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke-markerede citater,
referat af unavngivne kilder eller brug af oversættelsesprogrammer
i fremmedsprogene. Denne regel gælder hele opgaver såvel som
dele af opgaver.
Hvis en elev i forbindelse med de daglige opgaver gribes i at udgive
en andens arbejde for sit eget har det følgende konsekvenser:
•

Første gang man bliver grebet i snyd udsteder skolen en
advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene.
Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny
opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe
og klassens lærere orienteres.

•

Anden gang man gribes i snyd, udsteder skolen en skærpet
advarsel. En kopi af advarslen bliver sendt til forældrene.
Eleven bliver kaldt til samtale og bliver bedt om at skrive en ny
opgave. En kopi af advarslen bliver lagt i elevens sagsmappe,
og klassens lærere orienteres.
Ved yderligere gentagelser afgør rektor, hvilken konsekvens
handlingen får for eleven j.f. afsnittet om sanktioner i kapitel
3. I yderste konsekvens kan snyd medføre hjemsendelse i en
periode eller bortvisning.

•
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Snyd ved prøver og eksamen kan medføre bortvisning fra
prøvebegivenheden eller tildeling af karakteren -3. Hvilken
sanktion der anvendes, beror på ledelsens skøn i den konkrete
situation.
Snyd ved eksamen og prøver betragtes og behandles ikke
kun efter reglerne om snyd i forbindelse med eksamen, men
betragtes også som et brud på skolens ordensregler og kan
derfor samtidig behandles efter reglerne om snyd med daglige
opgaver. Har man derfor snydt med de daglige opgaver, vil
snyd ved eksamen eller prøver betragtes som en yderligere
overtrædelse med mulige konsekvenser som beskrevet
ovenfor.

Undgå snyd med
sober citatteknik
Herlufsholm accepterer ikke snyd med skriftlige opgaver i form af
simpel afskrift (elektronisk kopiering), ikke-markerede citater, referat af unavngivne kilder eller brug af oversættelsesprogrammer
i fremmedsprogene.
Skolen råder over et antiplagieringsprogram (URKUND), som anvendes til at opdage plagiat. Dertil komme plagiatkontrol i Lectio.
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Mødepligt og fravær
På Herlufsholm er der mødepligt til en lang række aktiviteter
i hverdagen. Vi kræver derfor, at eleverne deltager i morgensang, lektielæsning, fællesarrangementer og andre aktiviteter,
som skolen arrangerer.
Der er naturligvis også mødepligt til undervisningen, og alle
elever har pligt til at deltage aktivt. Enhver form for udeblivelse
fra undervisningen registreres som fravær. Lægebesøg, køreprøve eller anden god grund kan imidlertid gøre det nødvendigt at forsømme undervisningen. Dette kontrolleres og reguleres efterfølgende af skolens kontor.
Vi ser derfor helst, at ingen elever rejser uden for ferieperioderne. Vær også opmærksom på, at nogle prøver kan gøre det
umuligt at rejse før feriestart, fordi elevernes tilstedeværelse er
påkrævet.
Elevers fravær fra undervisningen griber forstyrrende ind i elevens forberedelse, det faglige forløb og oplevelsen af faglig
sammenhæng. Det kan være generende for klassens arbejdsrytme og det sociale liv på skolen.
Det er vigtigt, at alle tager pligten til at informere om nødvedigt
fravær alvorligt, idet uretmæssigt fravær ikke accepteres og
kan få alvorlige konsekvenser.
Elever, der deltager i et af skolens udvekslingsprogrammer,
konferencer, som repræsentant for skolen i talentkonkurrencer,
o.l., kan dog få godskrevet deres fravær.
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Lektielæsning og opgaveskrivning
Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende udbytte
af undervisningen, at eleverne laver de lektier, de har for i de
forskellige fag. Det betyder blandt andet, at man ikke kan
forvente at have lektiefri i rejseweekender og i ferier.
I denne sammenhæng bestræber vi os selvfølgelig på,
at eleverne i god tid ved, hvilke lektier de har for, samt
hvilke opgaver de skal aflevere, således at det er muligt
for kosteleverne at medbringe de relevante materialer i
weekender og ferier.
Gymnasiet og IB rummer en række skriftlige opgaver, hvor
eleverne får undervisningstid til skriveprocessen.
Dageleverne er selvfølgelig velkomne til at arbejde hjemme,
men kosteleverne skal som hovedregel skrive deres opgaver
på skolen. Det skyldes bl.a. hensynet til kostskolens rytme,
men også at eleverne skal have mulighed for at få vejledning
af deres faglærer under opgaveskrivningen.
Eneste undtagelse er studieretningsprojektet (SRP) i 3.g, hvor
en uge er afsat til opgaveskrivningen. Her har kosteleverne
mulighed for at rejse hjem efter den første skrivedag.
Studieplaner i gymnasiet
For hver klasse udarbejdes en overordnet studieplan for,
hvordan undervisningen løbende planlægges, gennemføres
og evalueres.
Studieplanens hensigt er at oplyse om elevernes og lærernes
arbejde med udviklingen af elevernes faglige, almene
og personlige kompetencer gennem gymnasiets tre år.
Den omfatter alle klassens fag og deres samspil, ligesom
eleverne kan få et overblik over deres skriftlige opgaver.
Oplysningerne i studieplanen har en sådan detaljeringsgrad,
at alle interessenter, herunder Undervisningsministeriet, kan få
udbytte af planen. Disse oplysninger opdateres løbende.
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Studieplanen genereres løbende i Lectio i et samarbejde
mellem elever, lærere (enkeltvis og i teams) og skolens
ledelse. Klassens lærerteam er ansvarlig for udarbejdelsen af
studieplanen. På IB er disse planer i høj grad dikteret af fagets
pensum.
Karakterer
Alle elever på Herlufsholm får vyrd, herloviansk for karakterer
(vidnesbyrd).
I grundskolen gives vyrd 3 gange årligt. Dog er 1. vyrd for 6.
årgang en skriftlig udtalelse. Vyrden udleveres til eleven, og
der lægges en kopi i elevens elevmappe.
I gymnasiet og på IB gives vyrd 3 gange om året. De
offentliggøres i Lectio, som forældre kan få adgang til ved at få
oplyst deres barns brugernavn og password. 1.g får dog deres
første vyrd som et brev i oktober.
I Pre-IB, 2.g og 3.g er der ligeledes terminsprøvekarakterer.
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Den danske karakterskalas syv trin, målopfyldelse og beståkrav
Karakterskalaen har 7 trin ligesom den internationale
omregningsskala ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System):

7-trins skalaen

72

Karakter

Betegnelse

beskrivelse

12

Den fremragende
præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende
præstation, der demonstrerer udtømmende
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler.

A

10

Den fortrintlige
præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige
præstation, der demonstrerer omfattende
opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre
væsentlige mangler.

B

7

Den gode
præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation,
der demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
med en del mangler.

C

4

Den jævne
præstation

Karakteren 4 gives for den jævne
præstation, der demonstrerer en mindre
grad af opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler.

D

2

Den tilstrækkelige
præstation

Karakteren 2 gives for den tilstrækkelige
præstation, der demonstrerer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E

0

Den utilstrækkelige
præstation

Karakteren 0 gives for den utilstrækkelige
præstation, der ikke demonstrerer en
acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

-3

Den ringe
præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable
præstation.

F

ECTS

Pre-IB og IBs karakterskala
Man kan ikke umiddelbart oversætte IB-karakterer til karakterer
efter den danske 7-trins skala.

IB grade scale
grade

description

7

Excellent knowledge and understanding

6

Very good knowledge and understanding

5

Good knowledge and understanding

4

Adequate knowledge and understanding

3

Basic knowledge and understanding

2

Superficial knowledge and understanding

1

Rudimentary knowledge and understanding

The diploma points matrix

Extended essay

Theory of Knowledge
Grade
A

Grade
B

Grade
C

Grade
D

Grade
E

Not
Submitted

Grade
A

3

3

2

2

Failing
condition

N

Grade
B

3

2

2

1

Failing
condition

N

Grade
C

2

2

1

0

Failing
condition

N

Grade
D

2

1

0

0

Failing
condition

N

Grade
E

Failing
condition

Failing
condition

Failing
condition

Failing
condition

Failing
condition

N

Not
Submitted

N

N

N

N

N

N
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Mentorordning
Alle elever i gymnasiet, Pre-IB, IB og 10. kl. får tildelt en mentor, som
følger eleven i løbet af året. For grundskolens 6.-9. årgang har alle
1-2 klasselærere.
Formålet er gennem voksenkontakt at styrke elevernes faglige og
personlige kompetencer med fokus på studievaner, planlægning
og opfølgning.
Mentorarbejdet foregår primært gennem individuelle samtaler,
gruppesamtaler og klassediskussioner i dertil skemalagte timer.
Derudover er der også mulighed for at aftale mentorsamtaler uden
for skemaet efter behov.

Talentpleje
Som certificeret talentskole har Herlufsholm i en lang årrække
arbejdet meget bevidst med talentudvikling.
Vi anser talentudvikling som et af vores vigtigste indsatsområder.
Talentudviklingen af den enkelte elev sker i tæt samarbejde mellem
eleven, skolens talentkoordinator samt elevens faglærer.
De elever, som efter vurdering bliver opfordret til at deltage i talentudviklingsprogrammer, er normalt elever med særligt gode evner
i fagene, hvor en målrettet indsat vil bringe dem til at være blandt
skolens og landets bedste.
Deltagelse i talentudviklingsforløb er krævende, og det er
tit nødvendigt for eleven at deltage i møder med vejledere
på videregående uddannelsesinstitutioner. Skolen tager de
nødvendige hensyn til de elever, som deltager i disse talentudviklingsprogrammer, og følger den enkelte elev tæt med
vejledning og råd.
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Talentprogrammer til
de ambitiøse elever
Herlufsholm skole tilbyder mulighed for deltagelse i følgende nationale konkurrencer samt talentudviklingsprogrammer:
-

George Mohr matematik-konkurrence
Unge forskere
Science- og sprogolympiaderne
Public speaking competition
Sciencetalent
Masterclass
Junior Talent

Herlufsholm er endvidere en del af Sciencetalentnetværket, der
tilbyder mange målrettede talentudviklingsprogrammer inden for
naturvidenskaberne.

Hjælpemidler
Lommeregnere
Eleverne i grundskolen har alle brug for en lommeregner.
Der er ikke krav om en bestemt type.
Da der i gymnasiet vil blive stillet krav om en særlig
lommeregner, bør man i grundskolen kun investere i en
almindelig lommeregner uden for mange funktioner.
Eleverne i gymnasiet og IB skal ikke købe lommeregner, før
de har talt med deres faglærer ved skolestarten, dette for
at sikre at modellen er godkendt til eksamen.
Lommeregnere i mobiltelefoner må ikke anvendes til
skolebrug.
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Bogdepotet
Til brug i undervisningen låner eleverne bøger af skolen. Den
enkelte elev kvitterer for hver lånt bog.
Skolens boginspektor udarbejder en afleveringsplan for hver
klasse. Eleven modtager derefter en komplet mangelliste samt
et afleveringstidspunkt. Det registreres i skolens bogsystem,
når eleven efterfølgende afleverer sine bøger.
Efter afleveringen af bøgerne udskrives en eventuel mangelliste. Såfremt manglende bøger ikke er afleveret inden for 14
dage, udsendes en faktura.
Biblioteket – DEK
DEK (discipelbiblioteket) er skolens bibliotek med bogudlån,
læsesal og IT-faciliteter. Åbningstiderne kan ses på
hjemmesiden, Forældreintra, intranet, i Hylen, i Vylen og på
elevgårdene. Bibliotekarerne kan være behjælpelige med at
finde materiale til de opgaver, eleverne skal skrive i løbet af
året.
Det er selvfølgelig vigtigt, at lånte bøger afleveres, så andre
også kan få glæde af dem. I maj/juni adviseres alle elever pr.
mail derfor om ikke-afleverede bøger samt om, at regning
vil blive udskrevet, såfremt bøgerne ikke afleveres inden
sommerferiens begyndelse. En sådan advisering kan også
finde sted i løbet af skoleåret.
Man kan altid træffe aftale med bibliotekarerne om forlængelse
af lånet.
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Lektiehjælp og ekstraundervisning
Studiecafé
Gymnasiets studiecafé giver eleverne mulighed for at få
lærernes hjælp med skolearbejdet.
Studiecaféen er åben tirsdag-torsdag i A-uger og mandagtorsdag i B-uger og er placeret i Agora i Helenhallen.
Bemanding kan ses i Lectio og tilpasses løbende efter behov.
ReStudy
Elever kan med fordel bruge hjemmesiden www.restudy.dk,
der er en online lektiehjælp og som for eksempel kan bruges i
forbindelse med eksamenslæsning.
Ekstraundervisning
Skolen kan i særlige tilfælde være behjælpelig med at forsøge
at finde en lærer, der vil varetage ekstraundervisning for en
elev, hvor elevens faglærer har vurderet, at eleven mangler
faglige forudsætninger. I første omgang henvises eleverne
dog altid til skolens studiecafe.
Ekstraundervisning er en privat foranstaltning. Prisen for ekstraundervisning udgør 200 kr. pr. lektion á 30 min., når der er tale
om individuel undervisning. Hvis undervisningen foregår på
2-mandshold, er prisen 125 kr. pr. person for en lektion af 30
min., mens prisen er 100 kr. pr. person pr. lektion af 30 min., hvis
holdet er på 3 eller flere elever.
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Hvis det ikke er muligt at finde lærere, der kan tilbyde
ekstraundervisning, forsøger skolen at finde en ældre, mere
erfaren elev, som kan hjælpe. Skolen anbefaler i disse tilfælde
en aflønning på 85 kr. pr. lektion a 30 min.
I grundskolen tilbydes der ekstraundervisning i fagene
dansk og matematik. Elever der vurderes at have brug for
denne hjælp udvælges efter test foretaget af Grundskolens
testlærere. Denne ekstraundervisning er ikke behæftet med
forældrebetaling.
Indlæringsvanskeligheder
Ved formodning om dysleksi eller lignende specifikke
vanskeligheder testes de pågældende elever i samarbejde
med skolens læsevejleder, testlærer eller eksterne
ordblindekonsulenter så tidligt i forløbet som muligt. I
forbindelse med selve udredningen, kan der forekomme
udgifter, der vil blive pålagt forældrene. Dette vil typisk være
ved anvendelse af eksterne konsulenter.
Alle elever der optages på 6. årgang testes i fagene dansk og
matematik INDEN deres skolestart på Herlufsholm. Disse test
danner grundlag for det niveau undervisningen tilrettelægges
på.
Nye elever på 7. årgang testes ved skoleårets start i stavning
og læsning.
Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder,
tilbydes en samtale med skolens læsevejleder, hvor det videre
forløb aftales. I den forbindelse kan det være nødvendig
med en yderligere test, som forudsætter forældrebetaling.
Skolen tilbyder flere IT-programmer til at afhjælpe
læsevanskelighederne. Læs mere under IT hjælpemidler.
I forbindelse med eksamen kan der efter ansøgning gives
dispensation til elever med læsevanskeligheder eller andre
specifikke vanskeligheder. Det drejer sig for eksempel om
ekstra tid ved eksamen jf. prøvebekendtgørelsen.
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Elever med læsevanskeligheder og andre særlige behov kan
træffe aftale om ekstraundervisning ud fra skolens almindelige
regler herom. Ekstraundervisning aftales normalt med
kontoret. Sådan undervisning forudsætter som udgangspunkt
forældrebetaling, med mindre udgiften er tilskudsberettiget
eller dækkes af offentlige myndigheder.
Dansk som andetsprog
Herlufsholm modtager hvert år et antal elever, der på grund af
skolegang i udlandet, forældrenes modersmålsbaggrund eller
andre forhold har vanskeligt ved at begå sig på dansk.
For sådanne elever er der i kraft af en donation fra brødrene
Henrik og Carsten Witt (årgang ’73 og ’76) blevet mulighed for
at få et intensivt kursus i dansk, normalt placeret i efterårssemesteret, dvs. i umiddelbar tilknytning til elevens optagelse
på Herlufsholm. Målet er, at sådanne elever hurtigt vil kunne
opnå færdigheder, der sætter dem i stand til at klare sig på
dansk.
Witt programmet rettes primært mod elever med udenlandsk
baggrund som optages i Grundskolens 6.-9. klassetrin,
det 10. klasse trin (10. Go) og det særlige internationale
grundskoletilbud (10. Global). Donationen kan dog også efter
skolens vurdering bruges til danskstøtte for STX-elever i
særlige situationer.
På baggrund af screeninger beslutter skolen efterfølgende, om
en elev skal have et særlig dansk kursus (Wittprogrammet). Hvis
man får besked om, at eleven er med i Wittprogrammet, må
man være klar over, at deltagelse er obligatorisk (mødepligt),
og at der føres fraværsregistrering på samme måde som ved
den normale undervisning.
Deltagelse i Wittprojektet er gratis frem til efterårsferien. Hvis
der fortsat er behov for undervisning, vil der blive opkrævet
forældrebetaling. En særlig situation kan opstå med elever,
som i tiden op imod den afsluttende eksamen FP9/FP10,
vurderes af skolen at kunne have gavn af særlig støtte til
danskundervisningen. Et sådant særligt forløb for enkelt
elever, vil derfor kunne foregå i tiden efter juleferien.
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IT i undervisningen
Alle elever skal have adgang til en bærbar computer med
dansk tastatur, der kan medbringes til undervisningen.
Eleverne er velkomne til at medbringe deres computere/
tablet, men hvorvidt de må bruge den i undervisningen er op
til den enkelte lærer. Det kræver tilladelse fra læreren i den
aktuelle undervisningstime før der må benyttes mobiltelefon
eller computer/tablet i undervisningen.
Grundskolen er mobilfri på 6.-8. årgang. Alle elever skal
aflevere deres mobiltelefoner i et mobilhotel ved skoledagens
begyndelse.
Det er ikke tilladt at bruge sin computer/tablet i undervisningen
til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter. Bemærk desuden,
at elever ikke kan regne med strømmuligheder i alle
klasselokalerne.

80

Elevernes e-mail
Alle elever får deres egen e-mailadresse samt adgang til
skolens netværk, intranet og Lectio. Postkassen ligger på
O365, er på max 50 GB og bliver slettet, når eleven forlader
Herlufsholm. Det er derfor vigtigt, at eleven husker at tage
backup af denne før skoleafslutning.
Vi forventer, at alle elever dagligt tjekker deres Herlufsholm
e-mail, bruger de online ressourcer, der stilles til rådighed
på intranettet og i øvrigt sætter sig ind i skolens IT-politik.
Password til elevernes login og dermed e-mail - skal fornyes
hver 3. måned. Dette kan man gøre på sin O365 eller lokalt på
en af de mange PCer på skolen.
IT til eksamen
Til skriftlig eksamen i grundskolen og i gymnasiet – ikke Pre-IB
og IB – skal eleverne bruge egen computer og printer.
Reglerne for brugen af computer ved skriftlige eksamener
udleveres til eleverne op til eksamensperioden, men vær dog
opmærksom på, at eleven selv er ansvarlig for, at teknikken
fungerer. Vær derfor altid forberedt på at fortsætte en
eksamen på traditionel vis med papir og blyant/kuglepen, hvis
teknologien svigter.
Programmer m.m.
Herlufsholm anvender Microsoft Office 2016-programmerne
i forbindelse med undervisningen. Da skolen udelukkende
bruger Microsoft Office-pakken og Microsoft Windows
operativsystem, henviser vi til, at elever i forbindelse med
aflevering af opgaver tager hensyn til, at disse skal kunne
åbnes med Microsoft Office 2016. Ønsker man at aflevere i et
andet filformat, skal dette aftales med læreren på forhånd. Alle
elever på Herlufsholm kan gratis downloade og benytte O365
(Microsoft Office 2016), så længe de er indskrevet på skolen.
Skolen benytter Google Chrome som standardbrowser. Alle
elever skal derfor installere og benytte Chrome på deres
computere, uanset mærke.
Vi bruger desuden en række fagrelaterede programmer
på CD/DVD eller til download. Disse skoleprogrammer (fx
skrive- og læseprogrammet AppWriter samt matematikprogrammerne TI Nspire og MathType) er udviklet til Microsoft
Windows platformen og Mac.
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Alle elever kan med fordel sørge for at deres bærbare PC/
Mac har mulighed for en HDMI-opkobling (dvs. eget HDMIkonverteringskabel, hvis deres PC/Mac ikke har en HDMIindgang), da der i alle undervisningslokaler er denne opkobling
til enten de Aktive Tavler eller TV-skærme.
Billedet viser det kabel, der kommer fra den Aktive
Tavle/TV-skræmen og som skal passe i din PC/Mac.
IT hjælpemidler
Elever, som har fået konstateret specifikke læsevanskeligheder,
har mulighed for at benytte Herlufsholms udbud af ITprogrammer
til
at
afhjælpe
læsevanskelighederne.
Vurderingen af, hvilke programmer, der har den bedste effekt,
sker i samarbejde med skolens læsevejleder, som også vil være
behjælpelig med introduktion til brugen af programmerne. For
at bruge programmet AppWriter kræves O365 installeret på
PC eller Mac.
Netværk på skolen
Herlufsholm skole har både kablet og trådløst netværk.
Elevernes computere skal som minimum have Windows 10
eller Mac version 10.11: ”El Capitán” for at bruge Herlufsholms
WIFI.
I skolens IT-centre og undervisningslokaler er det muligt at
benytte skolens elev-PC’ere på det kablede net. Bemærk, at
det ikke er tilladt at tilkoble sin egen PC på det kablede net, ej
heller i klasselokalerne eller andre steder.
For at logge på det trådløse net skal eleven have oplyst
et standard WIFI-bruger/password af IT-afdelingen. Dette
bruger/password kan ændre sig fra skoleår til skoleår. Elever,
der benytter det trådløse net, skal efterfølgende logge ind
med deres Herlufsholm brugernavn og password. Der er tale
om et engangslogin på enheden. Man kan logge på med både
computer, tablet og mobil. Det er ikke tilladt at spille spil, når
man benytter skolens kablede netværk.
Elever må gerne spille spil, når de er logget på det trådløse
netværk, men må naturligvis ikke downloade på ulovlig vis. Det
trådløse net er et prioriteret net, hvor skolearbejde kommer før
spil eller streaming.
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Kapitel 5

Kostskolen
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Herlufsholms sovesale
Skolen råder over 9 elevgårde til kosteleverne på de forskellige
klassetrin. Elevgårdene kaldes i daglig tale sovesale, og betegnelsen
bruges således både om elevgården med dens fælles faciliteter
og om sovesalen, hvor eleverne sover. De forskellige klassetrin
bor oftest på bestemte sovesale, men elevsammensætningen kan
variere fra år til år.
Til hver elevgård er der knyttet en sovesalslærer, der har sin private
bolig på gården og altså bor sammen med eleverne. Eleverne
har deres værelse, der på herlovianersprog kaldes ´hummer`,
hvor der læses lektier og holdes fri. På alle humre er der trådløs
adgang til nettet. Elevgården er desuden indrettet med en række
fællesfaciliteter: TV-/opholdsstue, køkken, sovesal og vaskesal/val
(herlovianersprogets betegnelse for badeværelse). 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 vej til 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 indrettet med skab og arbejdsplads – bestående af
skrivebord, stol, reol og arbejdslampe – og briks eller sofa; nogle
humre desuden med sofabord og lille lænestol.
Den faste møblering kan varieres med f.eks. lampe, sofabord og
-tæppe, men kun i begrænset omfang og efter aftale med skolen.
Under alle omstændigheder er det vigtigt, at eleverne føler sig
hjemme på deres hummer og derfor tænker på at medbringe ting,
de gerne vil have omkring sig, så der er rart at være. Alle humre
fraflyttes før sommerferien, hvor eleverne i begrænset omfang kan
opmagasinere ejendele på skolen.
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Bodilgården
Bodilgården er indrettet med mindre enheder i 6 fløje, hvor eleverne
bor på enkelt- eller dobbelthummer. Hver fløj har sin egen sovesal
med plads til 8 elever. Her bor 7.-9. 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. klasse og gymnasiet.

Skolebygningen Øst og Vest
Skolebygningen - ”Skygningen” - er en af skolens ældste bygninger.
Stueetagen benyttes til undervisning, mens 1. sal og 2. sal er indrettet
som elevgårde for drengene i 9. klasse, 10. klasse og gymnasiet/IB
- de fleste bor på dobbelthumre, men alle elever i 2.g og 3.g bor på
enkelthumre.

Museumsbygningen, 1. og 2. sal
Museumsbygningen er en af skolens historiske bygninger. Den
kaldes på herlovianersprog 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 eleverne i 2.g og 3.g alle
har enkelthummer.
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Lassengården
Lassengården er elevgård for drenge og piger i gymnasiet/IB. Alle
humre er enkelthumre.

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.

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 og piger i 10. klasse. Alle humre er enkelthumre.

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.
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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.
Venlig omgangsform og god omgangstone er helt afgørende for,
at alle oplever en positiv og glad hverdag. Det er alles ansvar, at der
er et rart miljø på elevgården, hvilket indebærer, at man taler pænt
til hinanden og viser forståelse for, hvordan de andre har det.
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.
Sovesal og val
Sovesalen og vaskesalen er privat område, og det er naturligvis kun
gårdens egne beboere, som må opholde sig her – piger og drenge
skal kunne føle sig uforstyrret, når de sover eller bader. Elever af
modsat køn må aldrig færdes eller opholde sig på henholdsvis
drenge- og pigegårdenes 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 rengøringspersonalet
skal kunne komme til – og så kan man glæde sig over at komme
hjem til et hummer, hvor der er rart at være.
Hummerrapport og beskadigelse i løbet af skoleåret
Eleverne er ansvarlige for deres hummer, mens de bor på
det. Ved indflytningen udarbejder hver elev en oversigt over
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eventuelle mangler og småskader. Ved fraflytning kontrolleres
hummeret af vedligeholdelseschef eller sovesalslærer. Eventuelle
beskadigelser, som ikke skyldes almindelig slitage, skal erstattes.
Det er derfor vigtigt, at den enkelte elev sørger for straks at give sin
sovesalslærer besked om skader og uheld, der måtte forekomme
i løbet af skoleåret, således at skaden kan blive repareret og
sovesalslæreren vurdere, om eleven er erstatningspligtig. Skader,
der ikke er anmeldt i løbet af skoleåret, vil blive tilskrevet eleven.
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. Ejendele kan i et vist omgang opmagasineres
på skolen, der dog ikke er ansvarlig for de opbevarede effekter.
Præfekter
Imødekommenhed og godt kammeratskab er grundlaget for,
at alle kan se frem til en dag, hvor man trives i trygge rammer
og føler sig respekteret. Dette er en fælles forpligtelse, men
samtidig udnævner skolen hvert år en gruppe præfekter, der som
rollemodeller er med til at sætte retningen for de øvrige elever.
Præfekter 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.
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Trivselsundersøgelse
Hvert år gennemfører skolen en trivselsundersøgelse blandt kosteleverne. Formålet med undersøgelsen er at høre elevernes mening om livet på elevgårdene og kostskolen. Trivselsundersøgelsen 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 indtil et
kvarter før sengning; dog ikke i skoletiden og under lal, medmindre
man har en aftale om samlæsning. 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.

91

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
forudsætninger for eksamen og oprykningsprøver. Det er samtidig
vigtigt at kunne være sammen med kammeraterne i fritiden, så
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eksamensperioden bliver en kombination af et godt studiemiljø og
samvær med venner.
Alle klassetrin undtagen 3.g tilbringer læseferien og eksamensperioden 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
planlægger 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 meddele/bekræfte sin
opholdsadresse til sovesalslæreren. Samtidig aftales det præcise
tidspunkt for tilbagevenden til skole, idet eleven dog altid skal
være returneret til skolen senest dagen før en eksamen.
Vi ser gerne, at kosteleverne tilbringer eksamensperioden på
skolen – en tid med fælles slid, fritid og gode minder! I læseferien
skal skolens regler naturligvis efterleves, bl.a. ved at følge
anvisningerne for skolebeklædning, deltagelse i bordene og
overholdelse af eksamenslal og sengetider.
Elever i 3.IB rejser hjem i dagene efter deres sidste eksamen og
opholder sig altså ikke på skolen fra ultimo maj til ultimo juni.
Eleverne vender først tilbage til Herlufsholm til Student’s Cap
Ceremony, hvor IB-eleverne får deres studenterhuer 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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H v er dag ens ry tm e
06.50

07.15

08.00

08.05

09.05

09.20

Vækning

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

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

I skoletiden og til morgen- og middagsbordet
benyttes altid skolebeklædningen

Der ryles til 1. lektion

Dette er tegn til at forlade sovesalen, så undervisningen kan starte til tiden

1. lektion

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

Morgensang

Alles bedes hurtigt begive sig på vej til morgensang i kirken

2. lektion

10.20

Formiddagsboller eller -frugt
- udleveres i Hylen og Vylen

10.35

3. lektion, efterfulgt af dagens
øvrige lektioner

11.35

Mause for grundskolen
Middagsbord fra kl. 11.40

12.40

Mause for gymnasiet
Middagsbord fra kl. 12.45

16.40

16.45 - 17.45

17.50

18.25

18.30 - 20.00
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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.

Evt. ekstraskolære aktiviteter efter
dagens sidste lektion

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.

Der ryles til 1. lal

Evt. aftales anden aktivitet under 1. lal

1. lal

Lal er læsetid. Tid til skolearbejde, faglig udvikling 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.

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
Der ryles til 2. lal

2. lal

Obligatorisk læsetid til individuelt arbejde

H v er dag ens ry tm e
22.00

22.30

23.30

Sengning
7. - 8. klasse
Sengning
9. klasse
10. klasse
1.g og 2.g
Sengning
3.g

Alle skal være på egen sovesal 15 min. før sengning, dog senest kl. 22.15. 10. klasse., 1.g og 2.g
kan undtagelsesvis aftale ”udsat sengning”, som
varer til kl. 23.30 og tilbringes med fagligt arbejde
på eget hummer, medmindre andet aftales.
Arbejdsro på gården fra kl. 22.30!
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. klasse 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.

Sengning og sengetider
Alle elever skal være på egen gård 15 min. før normal 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 tilladt
at besøge andre gårde efter morgenbordet, men inden starten på
1. modul den følgende dag.
Bemærk i denne sammenhæng, at skolen anser det for et særdeles
groft aftalebrud, hvis en elev forlader sovesalsbygningen efter
sengetid. Det vil kunne medføre, at eleven ikke kan fortsætte som
kostelev på Herlufsholm, jf. Sanktionspolitik, s. 48 ff.
Elever i 10. klasse, 1.g og 2.g har mulighed for aftale om ’udsat
sengning’ i rimeligt omfang, forudsat man passer sine forpligtelser
i hverdagen. En ´udsat sengning` varer til kl. 23.30. Perioden 22:3023:30 benyttes til skolearbejde, medmindre andet er aftalt med
sovesalslæreren.
Hvis de ældre elevers faglige arbejde gør det nødvendigt, kan
senere sengetid aftales med sovesalslæreren.

95

Nyttige informationer
SUS
Hvis en kostelev er sløj, bliver syg eller blot har behov for at tale
med sundhedspersonalet, går man over på SUS.
Al henvendelse på SUS skal ske umiddelbart efter morgen- middagseller aftensbordet. På andre tidspunkter skal man henvende sig
på Rektorkontoret (i skoletiden) eller til sovesalslæreren (uden for
skoletiden), inden man går på SUS.
Tandlæge
Kostelever, der går til tandlæge i Næstved, skal huske følgende:
•

Hvis din tandlægetid ligger indenfor 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.

•

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.

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 om at føre regnskab og dokumentation for ønsket om
flere penge. Forældre bør også være opmærksomme på, at
middagsinvitationer, fester og forbrug i rejseweekender og ved
hjemrejse i mellemweekender kan være med til at skabe en uheldig
status i de andre elevers bevidsthed. Skolen tilstræber ensartede
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Det er vigtigt, at forældrene bakker
op om skolens holdning til forbrug og
lommepenge og bl.a. er opmærksomme
på, at eleven ikke blot får stillet
et beløb til rådighed, men at
pengene øremærkes til henholdsvis
nødvendige anskaffelser og lommepenge.

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.

Vi opfordrer forældrene til at oprette en
konto til elevens lommepenge, rejseudgifter m.v..

7.-9. klasse
100 kr.
10. klasse
150 kr.
1.g		150 kr.
2.g		150 kr.
3.g		200 kr.

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

forhold for eleverne og anmoder forældre og familie om at støtte
denne holdning. Vi vil rette henvendelse til forældrene, hvis en
elevs pengeforbrug afviger fra et normalt og rimeligt niveau.
Udbetaling af lommepenge skønnes oftest kun relevant for de
yngste årgange, men 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.
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 eller anden kode 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
undtagelsesvis låner tøj og andet af hinanden, skal begge parter
være omhyggelige med at få det lånte tilbage til ejeren. Det er ikke
tilladt at låne eller udlåne penge, og handel mellem eleverne er
ikke tilladt.
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Fødselsdage
Forældre har mulighed for at bestille en fødselsdagspakke i anledning af en kostelevs fødselsdag. Denne pakke kan indeholde
kagemand, lagkage eller fødselsdagsboller og hertil kakao eller
sodavand.
Bestillingsblanketten ligger på herlufsholm.dk under fanen ”Elever
& Forældre”. Den udfyldes elektronisk senest en uge før fødselsdagen. Eleven afhenter selv sin fødselsdagspakke i køkkenet på
fødselsdagen efter skoletid.
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 Agora har
eleverne adgang til et stort udvalg af danske og udenlandske
tidsskrifter og magasiner.
Cykler
Det kan være en god idé at have en cykel 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.

Elevens postadresse:
Elevens navn
Evt. sovesalens navn
Herlufsholm Skole
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
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Musik, spil og PC
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 humre. Af
hensyn til rengøring skal ledninger og stik ordnes systematisk
under bordet. Husk at slukke computeren inden sengetid – 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 eleverne ikke for ensidigt isolerer sig med spil og film
på hummeret, men skolen tillader computerspil på hummeret i et
rimeligt omfang.
Hvis en elev ønsker at benytte en fjernsynsskærm til spillebrug på
hummeret, skal dette aftales med sovesalslæreren, og eleven må
være indstillet på dialog om brugen af spil.
Sovesalslæreren kan inddrage tilladelsen til at have fjernsynsskærm
på hummeret, hvis det tager overhånd og går ud over det faglige
arbejde eller forhindrer eleven i at udnytte sin fritid alsidigt.
Skærmstørrelsen må under ingen omstændigheder overskride 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, og når
man går i seng om aftenen.
• 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.
• Det er ikke tilladt at overlade hummernøgle el. nøglebrik til
andre.
• Alle yderdøre låser automatisk om aftenen og kontrolleres af
vægteren.
• Præfektnøglen giver kun adgang til sovesalens fællesrum
• Sovesalslæreren og ledelsen har en universalnøgle til humre
og skabe, som kan bruges i nødstilfælde.
Nøglebrug i rejseweekend og ferie:
• Alle elever skal låse hummeret ved afrejse. Vær omhyggelige
med at lukke vinduer, skrue ned for varmen og slukke lys, pc,
musikanlæg m.m., før hummeret forlades.
Nøgle eller nøglebrik til hummer og skabe udleveres ved skolestart.
Hvis man taber eller på anden måde mister en nøgle/nøglebrik,
skal sovesalslæreren med det samme informeres, og hvis nøgle
eller brik ikke dukker op, 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, jf.
Sanktionspolitik, s. 46 ff. Uautoriseret besiddelse af nøgler betyder
desuden, at man udsætter sig for mistanke i forbindelse med
eventuelle tyverier på skolen.
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Køleskab, elkedel m.v.
Det er ikke tilladt at have køleskab, toaster, elkedel eller andre
køkkenapparater på humrene. Kun lille kaffebrygger af Nespressotypen 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.
Stearinlys er ikke tilladt. Fyrfadslys skal anbringes i ikke-brandbar
stage.
Dyr
Det er ikke tilladt at have dyr på humrene.
Jagt og våben
Det er generelt forbudt at medbringe våben på skolen.
Skolen er således meget restriktiv i sin holdning til våben, men
jagtinteresserede elever kan få Rektors tilladelse til at opbevare
deres jagtvåben sikkert på Herlufsholm i sæsonen for jagt og
lerdueskydning. Man bedes da henvende sig på Rektorkontoret for
nærmere information i god tid, inden jagtvåben ønskes medbragt
på skolen.
Vi anmoder i denne forbindelse forældre om i videst muligt
omfang at respektere, at der ikke inviteres eller ønskes fri til private
jagtselskaber i skoletiden – heller ikke lørdag i mellemweekenderne.
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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. klasse kl. 23:30. Sengning for 7.-9.klasse efter
aftale med sovesalslæreren, for øvrige elever kl. 23:45, medmindre
andet meddeles.
Mellemweekenden giver mulighed for at arbejde med faglige
opgaver, der kræver en sammenhængende indsats, og der er tid
til at slappe af og være sammen med kammerater og venner uden
hverdagens pligter.
Aktiviteter i mellemweekend
Skolen arrangerer i løbet af skoleåret en række mellemweekendaktiviteter af sportslig, kulturel og underholdende art, der henvender
sig dels til grundskolen, dels til gymnasiet – og ofte til alle elever!
Disse arrangementer spænder fra forskellige former for sport og
turneringer over film og debat til underholdning, lørdagscafé og
biograftur.
Skolens mange fester er vigtige for sammenholdet mellem
kostelever og dagelever, men også de øvrige tilbud i
mellemweekenderne planlægges med henblik på dagelevernes
deltagelse og mulighed for at være sammen med kammerater
blandt kosteleverne.
Dagelever er således velkomne på kostskolen – det er en selvfølge,
at de respekterer skolens regler og vælger deres påklædning i
overensstemmelse med skole- og fritidsbeklædning.
Hjemrejse i mellemweekend
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
forbindelse med større begivenheder i familien eller vennekredsen
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(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
omstændigheder skal hjemrejse være velbegrundet.
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
bevidste om, og her vejer hensynet til fællesskabet tungt.
En anmodning med begrundelse for ønsket om hjemrejse rettes
til skolens kontor senest torsdag kl. 12.00 før den pågældende
mellemweekend – anmodningen skal indeholde præcise
oplysninger om tidspunkt for afrejse og tilbagekomst til skolen.
Dette sker via e-mail til Rektorkontoret – og ikke til elevens
sovesalslærer.
Det er i alle tilfælde skolen, der skal tillade fraværet. Det er ikke
tilstrækkeligt, at mor eller far har skrevet til skolen, men nødvendigt
at afvente skolens tilladelse, før eleven kan forlade skolen.

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.
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
mellemweekend.
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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 rejseweekenden normalt tilbringes, så skolen har opholdsadresse og
telefonnummer.
Det er vigtigt for alle parter, at skolen altid kan komme i kontakt med
eleverne! Før hver rejseweekend skal sovesalslæreren orienteres,
hvis der er ændringer i forhold til sædvanlig weekendadresse.
Skolen har ansvaret for elevernes færden, så længe de opholder
sig på skolen, men skolen understreger, at elevernes gøremål i
rejseweekender er forældrenes ansvar; herunder at der bliver tid til
skolearbejdet.
Rejseweekenden begynder for kostelevernes vedkommende efter
fredagens sidste lektion, og de vender tilbage til skolen mandag
aften i tidsrummet 20.00 - 21.00.
Nødvendige afvigelser fra disse tidspunkter aftales med
sovesalslæreren inden rejseweekenden, men det er ikke muligt at
ankomme til skolen senere end kl. 22.30. Når man er tilbage efter
rejseweekend, går man med det samme til egen gård for at melde
sin ankomst 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 forbindelse
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 benytte
skolebeklædningen eller den supplerende fritidsbeklædning. Hvis
elever finder det nødvendigt at returnere i anden påklædning mandag
aften, skal de skifte til skolebeklædning straks efter ankomst.
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Billetpriser i skoleåret 2020/2021:
Slagelse t/r: 140 kr.
Slagelse enkeltbillet: 70 kr.

København t/r; 170 kr.
København enkeltbillet: 85 kr.

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.

Hvis en kostelev bliver syg i rejseweekenden og ikke kan vende
tilbage til skolen som planlagt, underrettes sovesalslæreren pr.
telefon eller mail.
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Kapitel 6

Fritidslivet
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Aktiviteter efter skoletid
Når skoledagen er slut og lektierne klaret, har eleverne stadig
rigelig tid til at deltage i fritidsaktiviteter. Fritidsprogrammet og
mellemweekendprogrammet tilbyder en række organiserede
muligheder for at udfolde sig og tilbydes til både dag- og
kostelever. Der er også rig mulighed for selv at sætte noget
i gang, ligesom de nære omgivelser og Næstved by rummer
utallige tilbud.
Tre gange om året udkommer skolens fritidsprogram. Heri
beskrives alle aktiviteter med angivelse af instruktør, tid og sted.
Nogle af aktiviteterne løber hele året, men med kvartalsvis
tilmelding, mens andre er sæsonbestemte. Derudover har
eleverne mulighed for at benytte nogle af skolens daglige
aktivitetstilbud, ligesom der jævnligt arrangeres caféaftener,
turneringer og lignende.
Eleverne har mange muligheder for at engagere sig i
længerevarende, selvudviklende projekter. Skolen tilbyder
både The Duke of Edinburgh’s International Award, nationale
og internationale konferencer med FN-rollespillet Model
United Nations eller frivilligt arbejde, fx. indsamling til SOSBørnebyerne.
Skolens Round Square medlemskab giver desuden elever
mulighed for spændende oplevelser sammen med unge
fra hele verden, fx. udveksling, frivilligt hjælpearbejde og
konferencer.
Vi ser gerne, at alle elever deltager i en fritidsaktivitet. For
skolens kostelever er mindst én ugentlig sportsaktivitet et
krav. For dagelever i 6., 7. og 8. klasse er det obligatorisk at
deltage i en aktivitet. Et aktivt fritidsliv kan i mange tilfælde
være et plus for elever, der ønsker at søge videre uddannelse
i udlandet. Derfor modtager elever fra afgangsklasser en
samlet beskrivelse af deres ekstraskolære aktiviteter til brug
fremover.
Det er også muligt at blive aktivitetsleder og planlægge og
gennemføre aktiviteter for andre elever.
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Fritidsprogrammet
Fritidsprogrammet er en oversigt over skolens fritidsaktiviteter og udkommer tre gange i løbet af skoleåret;
i august, oktober og januar. Heri står hver enkelt aktivitet
beskrevet, hvem aktivitetslederen er, og hvornår aktiviteten
finder sted. Eleverne modtager programmet ved starten af
skoleåret. Det forefindes desuden på skolens hjemmeside
og Forældreintra.
Udbuddet af aktiviteter er yderst varieret og omfatter
mindst 50 forskellige tilbud med fokus på sport, kreativitet
og life skills.
De primære aktivitetsdage er tirsdag og torsdag. Her slutter
skoledagen senest kl. 15.30, så alle elever disse dage har
mulighed for at deltage i det ekstraskolære program.
De første 14 dage efter tilmeldingen anses som en
prøveperiode. Der er således mulighed for at afprøve
aktiviteten og melde fra, hvis det ikke er noget for én. Efter
prøveperioden forventes det, at man fortsætter med sin
aktivitet resten af kvartalet med mindre, man har en god
grund til at stoppe. Dette skal aftales med Fritidskontoret.
Tilmelding til fritidsaktiviteterne er bindende, og der skal
meldes afbud. Der føres fraværsprotokol og udeblivelse
fra en aktivitet vil medføre en mail til eleven og enten
sovesalslærer eller forældre.
Hvis muligt skal afbud meldes direkte til aktivitetslederen
eller alternativt ved personlig henvendelse på Fritidskontoret alle hverdage i tidsrummet 10 til 15. Ved sygdom
har man desuden mulighed for at sætte Fritidskontoret
(mlr@herlufsholm.dk) som cc på sygemeldingen til
Rektorkontoret med angivelse af den aktuelle aktivitet.
Med få undtagelser kan man til enhver tid melde sig til en
ny aktivitet.
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Eksempler på
fritidsaktiviteter
Badminton
Fodbold
Yoga
Crossfit
Drama
Jagttegn
Redskabsgymnastik
Tennis

Golf
Instrumentalundervisning
Parkour
E-sport
Finansiel forståelse
Billedkunst
Debating Society

Dag til dag programmet
Hver anden uge udsendes en oversigt over alle skolens aktiviteter
for de kommende 14 dage. Dag til dag programmet indeholder
både hverdagsaktiviteterne, diverse arrangementer og særlige
tiltag, fx. hvis der er en turnering i weekenden.
Programmet udsendes til alle elever på deres Herlufsholm e-mail.
Desuden bliver aktiviteterne lagt på Facebooksiden ”Herlufsholm
Fritid”.
Mellemweekendprogram
Der sker altid noget spændende i mellemweekenderne.
Mellemweekendaktiviteterne vises både i fritidsprogrammet i en
samlet oversigt og på dag til dag programmet for den pågældende
weekend.
Eleverne har mulighed for at deltage i de forskellige mellemweekendaktiviteter, som ofte byder på hyggeligt samvær,
turneringer eller blandede aktiviteter. Eksempler herpå kan være
skolemesterskaber i forskellige discipliner, men også deltagelse i
både nationale og internationale turneringer. Derudover arrangeres
café-aftener med forskellige temaer, som eleverne er med til
at bestemme. Særlig populær er Stjernemix, hvor eleverne har
mulighed for at optræde med musikalske indslag.
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I løbet af skoleåret arrangeres en række turneringer
for skolens elever. Der er både skolemesterskaber og
sovesalsmesterskaber, hvor eleverne dyster i atletik,
hockey, basketball, volleyball, badminton, fodbold, ultimate,
streetbasket, osv. Hvis en elev har lyst til at arrangere og
gennemføre en af disse turneringer, skal man henvende sig på
Fritidskontoret.
Herlufsholm konkurrerer også med andre skoler i forskellige
sportsgrene, det gælder især Sorø Akademi og Sigtuna-skolan.
Både grundskolen og gymnasiet deltager i amtsstævner i
volleyball og basketball. I februar afholdes en international
basketballturnering med deltagelse af en række Round
Square skoler.

112

113

Skolens faciliteter
Fritidskontoret
På skolens fritidskontor, der ligger i Hylen, finder du ud over
Lederen af den ekstraskolære afdeling koordinatorerne for de
kreative aktiviteter, sportsaktiviteterne og friluftslivet.
Der er åbent på Fritidskontoret mandag-fredag i tidsrummet
kl. 10.00-15.00.
Du er altid velkommen på kontoret, hvis du har spørgsmål til
aktiviteterne eller måske nye ideer. På Fritidskontoret kan du
også høre om the Duke of Edinburgh’s International Award og
reservere sportsfaciliteter som kano, kajak, tennisbaner, osv.
Tilmelding og
Fritidskontoret.

afbud

til

aktiviteter

sker

ligeledes

på

Trollehallen
Trollehallen er Herlufsholms store sportshal.
Trollehallen er det primære sted for idrætsundervisningen
i skoletiden og indeholder ud over selve hallen et
motionscenter kaldet Stallen, et E-sportlokale og fire
omklædningsrum. Omklædning til idrætsundervisningen
foregår i disse omklædningsrum. Eleverne skal selvfølgelig
altid bruge indendørssko i hallen. De andre regler for brugen
af Trollehallen kan ses på opslaget i hallen. I vinterperioden
er Trollehallen ofte optaget af aktiviteter. En del af skolens
dagligdagsaktiviteter rykker indenfor, når vejret ikke længere
tillader udendørs træning. I de ledige timer er det dog stadig
muligt at låne hallen.
Booking sker efter aftale med lederen af den ekstraskolære
afdeling.
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Aktivitetshuset
Aktivitetshuset, som ligger i forlængelse af skolens Trollehal,
benyttes til aktiviteterne spinning, danseundervisning, yoga,
fægtning, mm.
Stallen
Stallen er skolens motionscenter og er placeret i Trollehallen.
Alle elever fra 9. klasse og opefter kan blive medlem i Stallen.
Et halvårligt medlemskab koster 700 kr. og giver adgang til fri
benyttelse af træningsmaskinerne.
Via aktiviteten ”Personlig træning” har man mulighed for at
modtage instruktion i brug af maskiner og træningsmetoder.
Stallen har åben hver eftermiddag og aften samt lørdag og
søndag i mellemweekends. De mere nøjagtige åbningstider
kan ses på et opslag ved indgangen til Stallen.
Caféen
I Hylen er indrettet en café, hvor eleverne har mulighed for
at købe lidt at drikke eller en snack. Om aftenen kan du også
købe lidt spiseligt. Der er åbent i caféen alle skoledage fra kl.
10-16.00 og igen fra 20-21.30.
Caféen er et hyggested for skolens elever. Cirka 3 gange om
året (normalt i oktober, december og maj) arrangerer eleverne
Café Stjernemix, hvor elever optræder for hinanden, fx. de
elever, der deltager i de musikalske fritidsaktiviteter.
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Caféen tilbyder hyggelige rammer til socialt samvær, men
kan også benyttes til gruppearbejde, i mellemtimer og til
lektielæsning hele dagen. Der er også et billardbord og
bordfodbold, som eleverne frit kan benytte.
Biblioteket
Skolen har sit eget bibliotek, kaldet DEK – en sammentrækning
af herlovianerordet Discipelbibliotek. DEK’s åbningstider findes
på elevgårdenes opslagstavler samt på Forældreintra.
Hvis man har brug for yderligere materialer, kan man også
besøge Næstved Bibliotek alle hverdage kl. 10-19. Reservér
eventuelt bøgerne online på forhånd.
Deres hjemmeside er www.naesbib.dk
Udendørs aktiviteter
Skolen har store grønne arealer, hvor alle elever har rig
mulighed for at udfolde sig fysisk.
Skolens omgivelser indbyder til aktiviteter. Boldbanerne, de
grønne områder, skoven og ikke mindst Susåen er oplagt til
aktivitet. I skoven findes en række løberuter og vandreture. Det
er også muligt at låne kanoer og kajakker. Det er en selvfølge,
at redningsveste benyttes, og at man afleverer udstyret i
samme stand, som det blev lånt. I sommerferien er det en god
idé at booke dagen før turen. Dette sker ved henvendelse på
Fritidskontoret eller sovesalen Vuen.
Søfartsstyrelsen har udsendt et særligt cirkulære vedrørende
kano-og kajaksejllads. Det indebærer, at sejladsen kun foregår
i perioden 1. maj – efterårsferien. Før enhver sejltur instrueres
eleverne i sikkerhed, og de skal samtidigt oplyse om deres
sejlrute, antal deltagere samt forventet hjemkomst. På skolens
hjemmeside kan der læses mere om sikkerheden vedrørende
sejlads i skolens kanoer og kajakker.
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Eksterne faciliteter
Biograf
Næstved har to biografer.
Bio ligger på Kattebjerg 5 og har 5 biografsale.
Se mere på www.bio12345.dk
Nordisk Film/Biocity ligger på havnen.
Se mere på www.nfbio. dk/naestved
Bowling
Næstved Bowlingcenter ligger på Erantisvej 38. Bestilling af
baner kan ske på www.næstvedbowl.dk
Golf
På Spladsen ved den Røde Lade findes en ny-anlagt 3-hullers
par 3 bane. Her er eleverne velkomne til at spille efter gældende
golfregler. På Vuen kan man låne et golfsæt.
Er man interesseret i at spille på en rigtig bane, er der to
golfklubber i Næstveds omegn:
Ny Næstved Golfklub
Karrebækvej 461
Tlf. 55 73 33 44
www.nngk.dk
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Sydsjællands Golfklub
Præstø Landevej 39, Mogenstrup
Tlf. 55 76 15 55
www.sydsjaellandsgolfklub.dk
Teater
Mange lærere arrangerer teaterture, primært til København eller
lokalt i Næstved. Næstved Teaterforening tilbyder billetter á 60 kr.
til skolens elever.
Teaterforeningens repertoire kan ses på www.naestvedteater.dk
Svømmehal
500 m. fra skolen ligger Herlufsholm Svømmehal.
Åbningstider:
Mandag og onsdag 15.00-18.00
Lørdag og søndag 10.00-14.00
Entré:
Børn (under 16 år): 18 kr.
Voksne: 32 kr.
Klubber i Næstved
Det er ikke alt, skolen kan tilbyde som fritidsaktivitet. I Næstved by
er der en række klubber, foreninger og skoler – og har du et specielt
område, som du brænder for, vil Lederen af den ekstraskolære
afdeling altid være behjælpelig med at finde muligheder i
nærheden.
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Engagér dig
På Herlufsholm er der ikke plads til ligegyldighed. Der er rig
mulighed for, at alle elever kan finde en aktivitet eller et udvalg
at engagere sig i. Nogle aktiviteter har fokus på den enkelte
elevs personlige udvikling, mens andre handler om at gøre
noget godt for andre mennesker eller bruge sin indflydelse til
at præge skolens udvikling.
The Duke of Edinburgh’s International Award
The Duke of Edinburgh’s International Award (the Award) er et
program, hvor eleven udfordrer sig selv inden for disciplinerne
sport, skills, hjælpearbejde og overlevelsesture.
The Award tilbydes alle elever fra 8. klasse til 3.g og findes på
tre forskellige niveauer (guld, sølv og bronze), alt efter hvor lang
tid eleven forpligter sig. Glæden ved de forskellige aktiviteter
er selvfølgelig i sig selv den primære drivkraft i programmet.
Men grundideen er ligeledes at udfordre, udvikle og inspirere
unge mennesker inden for nogle kerneområder, der giver
robusthed, vedholdenhed, nysgerrighed og empati.
Til hvert niveau stilles en række krav til, hvor længe elev
skal forpligte sig inden for hver sektion. Guld forpligter i 2
skoleår, sølv i 1½ skoleår og bronze i 1 skoleår. Ved tilmelding
får eleverne adgang til en online ”Record Book”. Her skal de
opdatere deres deltagelse i aktiviteterne.
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De fire sektioner:
Physical recreation:

Service:

Deltagelse i forskellige sports-akti-

Hjælpearbejdet kan for eksempel

viteter, såsom fodbold, basketball,

foregå ved deltagelse i SOS-Børne-

volleyball, tennis, eller lignende.

byerne, Grønt Flag - Grøn Skole, ved
at være aktivitetsleder eller lign.

Skills:
Ansporer til udvikling af personlige

Adventurous journey:

interesser, kreativitet og praktiske

Spændende og opdagelsesrige op-

evner, fx ved deltagelse i musik, dra-

levelser på ture i grupper, hvor ele-

ma, billedkunst eller lignende.

verne selv står for planlægningen og
udførelsen.

Eleverne modtager et diplom for gennemførelse af programmet, et
internationalt Award Badge samt Herlufsholm Skoles Trolleskjold.
Diplomet er f.eks. meget anvendeligt ved ansøgning til engelske
universiteter.
Yderlige informationer kan fås på Fritidskontoret eller på
programmets officielle hjemmeside www.intaward.org
Læs også mere i skolens folder om the Award.
På guldniveauet skal man desuden afslutte med det såkaldte
Residential Project, hvor deltagerne skal samarbejde med andre
unge i et nyt miljø og om en meningsfuld opgave over fem dage/
fire overnatninger.
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Herlufsholm Udmærkelsen
Herlufsholm Udmærkelsen er et 2-årigt program med
udfordringer til dig, der går i gymnasiet.
Fra skoleåret 2020-2021 er det obligatorisk for alle 1.gere
at deltage. Programmet er individuelt; et udtryk for den
personlige udvikling, du vil gennemgå under dit ophold
på Herlufsholm. Du lærer at sætte dig mål og arbejde
vedholdende og engageret. Gennemførelsen er i sig selv en
bedrift, som du vil kunne se tilbage på med stolthed. Indholdet
af udmærkelsen kan spænde vidt over musik, litteratur, frivilligt
arbejde, sport mm. Det skal være en udfordring for dig – og
skal være afsluttet senest i begyndelsen af 3.g. Der må gerne
være en sammenhæng mellem dine fag og Herlufsholm
Udmærkelsen. Hvis du henvender dig på KEA, kan du få en
folder, der beskriver programmet mere detaljeret.

Model United Nations
Model United Nations, dagligt forkortet til MUN, er en
fritidsaktivitet for unge. MUN begyndte i 1960’erne som et
tilbud til unge mennesker, der ønskede at engagere sig politisk
og idealistisk. Det politiske rollespil giver eleverne mulighed
for at deltage i konferencer både nationalt og internationalt,
organiseret lige som FN, hvor hver elev repræsenterer et land
som dettes diplomat. Eleverne har til opgave at agere, som
dette land ville til hver en tid, mens de forsøger at opnå politisk
holdbare resultater. På den måde lærer de både noget om de
politiske processer og om verdenssituationen.
På Herlufsholm deltager normalt ca. 20 elever i aktiviteten. I
2019 blev MUN-konferencen afholdt i Australien, ohvorseks af
vores elever repræsenterede Herlufsholm.
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SOS-Børnebyerne
SOS-Børnebyerne er en nødhjælpsorganisation, der tager
sig af forældreløse børn og skaffer dem et trygt hjem og en
uddannelse.
Eleverne på Herlufsholm Skole har siden 1996 indsamlet
penge til SOS-Børnebyerne. Det har blandt andet betydet,
at man i 2001 kunne sikre opførelsen af et nyt familiehus i
byen Francistown i Botswana, som i øvrigt er blevet navngivet
”House Herlufsholm”.
Eleverne indsamler penge bl.a. ved at afholde et årligt
julemarked. Derudover har eleverne afholdt flere koncerter,
solgt kage og kaffe ved skolens fester og andre arrangementer.
Overskuddet er gået direkte til SOS-Børnebyerne. Nyeste tiltag
for at indsamle penge er Spøbet – et sponsorløb, hvor alle
deltagende elever har en sponsor, der donerer et vist beløb
for hver runde om åen, de løber.
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Udvalg for elever
Eleverne har rig mulighed for at få indflydelse på deres skole.
Gennem forskellige udvalg kan de lade deres mening blive
hørt, arbejde frem mod bedre løsninger og være med til at
præge Herlufsholm.
Elevrådet
Grundskolen og gymnasiet har hver deres elevråd bestående
af to elever pr. klasse. Elevrådene vælger hvert år et
forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og
sekretær. Forretningsudvalget inviteres desuden til møder
i de respektive Pædagogiske Råd og i Fællesudvalget.
Derudover deltager elevrådsformanden fra gymnasiet i
bestyrelsesmøderne som observatør.
Round Square Komitéen
Round Square Komitéens vigtigste arbejdsopgaver er at skabe
og synliggøre initiativer, der styrker skolens engagement
inden for elevernes personlige udvikling og Round Squares
seks IDEALS. RS Komitéen består af 12 medlemmer og dannes
hvert år for et år ad gangen med funktionsstart i januar.
Repræsentanter fra komitéen deltager desuden i Gymnasiets
Fællesudvalg.
Kostudvalget
Kostudvalget består af 5-6 repræsentanter for Elevrådet og
lærere. Udvalget er en del af Elevrådet og mødes regelmæssigt
med køkkenet for at gennemgå madplaner og udveksle idéer
omkring maden.
Beklædningsudvalget
Beklædningsudvalget består af elever fra Elevrådet,
Kostskolelederen og en lærerrepræsentant. Udvalget mødes
efter behov for at ajourføre skolebeklædningen og tage stilling
til forslag om nye beklædningsdele, ændring af facon og
kvalitet, m.m.
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Fritidsudvalget
Fritidsudvalget er den direkte kontakt mellem skole og elever. Det er
i dette forum, mellemweekendprogrammet samt de ekstraskolære
aktiviteter udvikles og udarbejdes. Fritidsudvalget er sammensat
af en repræsentant for hver elevgård samt en repræsentant for
dageleverne. Der holdes møde hver 14. dag.
Fællesudvalget
Gymnasiets Fællesudvalg består af Elevrådets forretningsudvalg,
to repræsentanter fra Round Square Komitéen, Gymnasieledelsen
og Rektor. Udvalget mødes regelmæssigt og tager stilling til en
lang række praktiske anliggender og planlægger arrangementer
på skolen, såsom fester, fællestimer med mere.
Grundskolens Fællesudvalg består af tre elevrådsrepræsentanter,
Grundskolelederen, Rektor samt den lærer, der har kontakten til
Elevrådet.
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Kapitel 7

Rejs ud i verden
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På Herlufsholm giver vi alle elever mulighed for at udvikle sig både
fagligt og personligt, så de tager herfra både uddannet og dannet.
En del af den udvikling sker gennem skolens internationale
aktiviteter, hvor eleverne opfordres til at rejse ud og prøve kræfter
med sig selv. Gennem en række forskellige udfordringer, der
kræver mod, selvstændighed, fantasi og beslutsomhed, udvides
deres perspektiver og selvtillid.

Round Square skole
Round Square er et internationalt skolesamarbejde forbundet af
seks idealer for elevernes læring og udvikling: Internationalism,
Democracy, Environmentalism, Adventure, Leadership og Service.
Medlemsskabet danner rammen om et samarbejde på tværs af
grænser, som giver medlemmerne mulighed for internationale og
kulturelle oplevelser.
Gennem Round Square samarbejdet får eleverne mulighed for
at tage på udveksling, konferencer og hjælpeprojekter nationalt,
regionalt og internationalt. Det udvider horisonten at stå ansigt til
ansigt med andre kulturer og se, hvordan samfund kan fungere
anderledes fra det danske. Målet er en dybere forståelse for
verdens problemer, udvikling af elevernes kulturelle kompetencer
og et interkulturelt netværk.
I praksis betyder det for eleverne, at de kan få nogle helt
exceptionelle oplevelser i et sikkert miljø, der tillader dem at tilgå
nye omgivelser på en nysgerrig udforskende måde. Alle skolerne
i Round Square samarbejdet er internationale, velrenommerede
skoler, der ligesom Herlufsholm fokuserer på udviklingen af det
hele menneske i trygge og inspirerende rammer.
Herlufsholm har været medlem af Round Square samarbejdet siden
2009 og er den som den eneste skandinaviske skole repræsenteret
i netværket, der på verdensplan tæller omkring 180 skoler, hvoraf vi
har et tættere samarbejde med en snes skoler.
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Udveksling og studierejser
På Herlufsholm tager eleverne af sted på ekskursioner,
studierejser og udveksling af forskellig art. Disse rejser og
ophold kan bibringe den enkelte elev væsentlige erfaringer
samt give indsigt i den faglighed, der er i andre kulturer end
vores egen.
Studierejser
Eleverne har en række faste studierejser i løbet af deres
skoletid. I 8. klasse tager eleverne på lejrskole, i 9. klasse på
overlevelsestur i det fri og for dem, der vælger 10. klasse, er
der en studierejse til udlandet.
I gymnasiet er det især studieturen i 2.g, som er i fokus.
Formålet med 2.g studieturen er, foruden at styrke
elevens skriftlige kompetencer, at fremme elevens
almene studiekompetencer. Fokus på elevens personlige
kompetencer indebærer også arbejdet med sociale
kompetencer, herunder samarbejdsevner, lederskab,
entreprenørskab og omverdensforståelse. Studieturen
indgår derudover som et element i skolens arbejde
med internationalisering og adventure. For eleverne i
2.IB er studieturen en del af deres CAS-program, og på
Herlufsholm er der tradition for, at eleverne bruger deres
studierejse på et hjælpeprojekt i udlandet.
Udover de traditionelle studierejser nævnt herover, kan der
også være mulighed for mindre rejser, for eksempel med
højniveauholdene, sprogrejser eller i de kunstneriske fag.
De elever, der vælger de studieretninger med et særligt
internationalt fokus - studieretningen Samfund & Business
samt den sproglige studieretning - er der flere studieture
fordelt på alle tre årgange.
På studieture gælder skolens regler. Det er særligt vigtigt,
at eleverne er lydhøre og følger deres læreres instruktioner,
når de er afsted. Derfor ser skolen også meget alvorligt på
brud, og findes det nødvendigt at hjemsende en elev, sker
dette for elevens egen regning.
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Udveksling
Herlufsholm har et omfattende udvekslingsprogram, primært rettet
mod elever fra 15 års alderen.
Vores udvekslingsprogrammer indeholder både individuelle
og gruppeudvekslinger. Hvert år udbydes et antal udvekslinger
og vi opfordrer alle elever til at gribe chancen og ansøge om at
komme på udveksling. Et udvekslingsophold bidrager til personlig
dannelse, åbenhed i forhold til omverdenen og personlig udvikling.
Derudover giver de elever, der udveksles til Herlufsholm, vore
egne elever en unik mulighed for at møde folk fra andre kulturer,
at orientere sig ud mod verden samt udvikle en global forståelse.
Primært de individuelle udvekslinger kan være forbundet med
enkelte udfordringer for både elever og lærere, da eleven går glip
af vigtig undervisning på Herlufsholm. Eleverne, der ansøger, bliver
derfor udvalgt nøje ud fra en vurdering af deres personlige udbytte
og deres vilje og evne til at yde det ekstra, som kræves for ikke at
komme bagefter.

Kulturmøder skaber
empatiske verdensborgere
Herlufsholm satser stærkt på at udvikle og forberede eleverne til at
blive verdensborgere og ser netop denne mission, som en hjørnesten
for skolens virke – og når dagen er ovre, er det netop dette perspektiv,
som driver os.
Vi uddanner og danner hele mennesker, drager omsorg for dem og
skubber dem blidt videre, så de når længere end de selv troede var
muligt og der igennem kommer nærmere deres fulde potentiale.
Alt sammen for en bedre global fremtid.
129

Elever på udveksling skal følge undervisningen de steder,
de tager hen, og derfor behøver eleverne ikke at aflevere
de samme opgaver, som klassen herhjemme får stillet i
udvekslingsperioden. Normalt udvælges to fag, som eleven
skal følge med i. Det fritager dog ikke eleverne for - på et
senere tidspunkt og inden faget afsluttes - at sætte sig ind i alt,
der er gennemgået, mens de har været væk. Desuden gælder
særlige regler for studieretningsopgaven i 2.g. Når eleven
kommer hjem, kan der blive tale om en alternativ opgave i
et par af fagene. Det kunne for eksempel være at skrive en
artikel til Kontakt om opholdet (dansk), skrive 1-2 sider om det
politiske system i det pågældende land (samfundsfag) eller
noget helt tredje.
Udveksling i grundskolen
Til elever på 6.-8. årgang vil der være tilbud om
gruppeudvekslinger til skoler primært i Europa. Enkelte
gruppeudvekslinger kan gå til skoler andre steder i verden.
Gruppeudvekslingerne kan være for fire elever op til hele
klasser. Der vil altid deltage lærere fra grundskolen på disse
udvekslinger.
Der sendes direkte besked til elever og forældre, når der er
mulighed for at søge disse udvekslinger.
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Udveksling i gymnasiet og IB
Herlufsholm har for 1.g og 2.g et bredt, individuelt
udvekslingsprogram med elever fra flere Round Square skoler
i hele verden. Her er tale om mere klassiske udvekslinger, hvor
eleven for en kortere periode flytter ind på en anden skole og
følger undervisningen og det sociale liv.
Der sendes besked via Forældreintra om udvekslinger i starten
af skoleåret, og ansøgningsfristen er allerede i slutningen
af august, så det er derfor vigtigt, at eleverne hurtigt efter
skolestart går i gang med overvejelserne omkring udveksling.
Forpligtelser ved udveksling
For at komme på udveksling fra Herlufsholm, skal man
være indskrevet på skolen i hele udvekslingsperioden.
Skolekontingentet betales derfor stadig til Herlufsholm og
ikke til udvekslingsskolen. Eleverne skal selv betale rejseomkostninger, et eventuelt depositum og visum, lommepenge
samt forsikring. Derudover er udvekslingsopholdet som regel
omkostningsfrit.
De udvekslingselever, som besøger Herlufsholm, har brug for
at et sted at bo. Derfor er det en forudsætning for udveksling,
at ansøgers familie er indstillet på at være vært for den
udvekslingselev, der kommer til Herlufsholm.
Det at være vært indbefatter for eksempel, at man henter
og bringer eleven fra/til lufthavnen samt, at man har
eleven boende i rejseweekends og ferieperioder under
udvekslingsopholdet, såfremt man er kostelevfamilie. Er man
dagelevsfamilie, vil udvekslingen som udgangspunkt være
som dagelev. Det vil sige, at familien herhjemme ligeledes vil
få en udvekslingselevboende på fuld tid i en periode.
Udvekslingerne er således baseret på kostelev til kostelev og
dagelev til dagelev.
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Konferencer
Et helt særligt tilbud er muligheden for at tage på konference.
Eleverne kan gennem Round Square eller Model United
Nations få mulighed for at tage på konferencer i ind- og udland.
Round Square afholder årligt regionale konferencer og en stor
verdenskonference. Her er fokus på det kulturelle møde mellem
unge fra hele verden. Hver konference er baseret på et tema,
og dagene byder på oplæg, gruppediskussioner, workshops,
oplevelser med værtslandets kultur, sjove aktiviteter og nye
venskaber. Alle elever kan søge konferencerne.
For de elever, der elsker politik og debat, tilbyder Model
United Nations en lang række konferencer i både ind- og
udland. Her får eleverne kendskab til FN’s politiske arena og
deltager i konferencerne som repræsentanter for forskellige
lande og med forskellige roller at udfylde. Pladserne på
disse konferencer tilbydes de elever, der engagerer sig i
fritidsaktiviteten MUN. Der trænes hver eneste uge med de
andre deltagere, så de er velforberedte, når de tager af sted.
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Servicearbejde
Ud over et solidt akademisk grundlag ønsker vi på Herlufsholm,
at eleverne gennemgår en personlig udvikling og lærer at
blive ansvarlige mennesker. Derfor giver vi eleverne mulighed
for at udføre frivilligt servicearbejde, der gør en forskel for
mennesker i nød.
Frivilligt arbejde skaber mulighed for nærhed og samtale
mellemmennesker, der ofte har forskellige baggrunde. Det
udvikler de empatiske evner og giver eleverne erfaringer på
mange niveauer. Det kræver gavmildhed, mod og empati.
På Herlufsholm indsamler eleverne til fordel for SOSBørnebyerne. En lang række elever deltager i The Duke of
Edinburgh International Award, hvor servicearbejde er en del
af de krævede aktiviteter. IB elevernes CAS program kræver
ligeledes veldokumenteret servicearbejde. Derfor hjælper
mange af eleverne også forskellige frivillige organisationer i
lokalområdet.
Gennem Round Square og vores partnerskoler kan eleverne
deltage i servicearbejde i udlandet. Det kan for eksempel
være at hjælpe med at bygge drivhuse, renovere børnehjem
eller lave synsprøver og udvælge briller til værdigt trængende.
På Herlufsholm hylder vi dem, der giver af sig selv uden at
kræve noget for det. Vi er stolte af, at vores elever har en stærk
tradition for at deltage i servicearbejde og indsamlinger og
tager gerne imod forslag, hvis eleverne finder på nye initiativer.
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Elevernes Rejsefond
Elevernes Rejsefond giver eleverne mulighed for at søge om
støtte til studieture, udveksling og andre rejser i skoleregi.
I løbet af året afholdes forskellige arrangementer, der har til
formål at samle ind til Elevernes Rejsefond. Det giver en større
gruppe mulighed for at komme af sted og få gode oplevelser.
Elevernes Rejsefond søges med en motiveret ansøgning
adresseret direkte til Rektor. Angiv i ansøgningen elevens
navn, hvilken rejseaktivitet det drejer sig om samt et overslag
over rejsens udgifter.
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Kapitel 8

Til forældre
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Forældresamarbejde
Der er rig mulighed for at engagere sig i skolen.
Hver klasse vælger i forbindelse med Fugleskydningen i august en
forældrerepræsentant, som mødes med skolens ledelse tre gange
om året. Blandt forældrerepræsentanterne udvælges ligeledes to
repræsentanter til skolens bestyrelse.
Herlufsholms bestyrelse består af syv personer: To gammelherlovianere, en erhvervskyndig, en undervisningskyndig samt
to forældrerepræsentanter. Formand for bestyrelsen er skolens
forstander.
Persondata og samtykke
I henhold til lovgivningen indhenter og behandler skolen en række
persondata og i visse tilfælde personfølsomme data om elever
og forældre. I de tilfælde, hvor lovgivningen kræver samtykke til
indhentelse og behandling af data, vil skolen anmode om et sådant.
Dette vil ofte ske i forbindelse med indmeldelse eller skolestart,
men kan også ske, hvor der opstår et akut behov.
Konsultationer og møder for forældre
Forældremøder finder sted en gang årligt. Dagsordenen fremsendes
sammen med invitationen og referat udsendes efterfølgende via
Forældreintra til forældrene til 6.-10. klasse. Der udarbejdes ikke
referat af forældremøderne i gymnasiet og IB.
Hver årgang har forældrekonsultationer en gang årligt i løbet af
efterår og vinter. Når tiden nærmer sig, sender skolen besked til
forældrene sammen med en udførlig vejledning i, hvordan man
via Lectio booker samtaler med elevens forskellige lærere. Der er
ligeledes mulighed for samtale med kostelevernes sovesalslærere.

Forældremøder i 2020/2021
6. klasse
7. klasse		
8. klasse
9. klasse

8. september
10. september
1. september
3. september

10. klasse
1.g 		
Pre-IB 		
2.g og 2.IB

2. september
5. september
11. august
10/12. december
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Kontakt til skolen
Herlufsholm tilbyder forældre og elever informationer via en
række kommunikationsplatforme. Det er i den sammenhæng
vigtigt, at skolen har forældrenes e-mailadresse, og at vi
orienteres om eventuelle ændringer. Alle elever vil få tildelt en
@herlufsholm.dk-mail, hvortil de primært vil modtage deres
informationer fra skolen i løbet af deres tid på Herlufsholm.
Et hurtigt overblik
•

Rektorkontoret: Tlf. 55 75 35 00 / rektorkontor@
herlufsholm.dk. Skolens sekretærer hjælper med alle
spørgsmål eller sørger for kontakt til den ansvarlige.

•

Forældreintra: Et supplerende tilbud med hverdagsnyheder og informationer om arrangementer til forældre.

•

Herlufsholm.dk: Primært henvendt til potentielle elever
og forældre. Informationer og dokumenter til nuværende
elever og forældre findes på forsiden under fanen ”Elever
& Forældre”.

•

Mails og nyhedsbreve: Ekstra informationer fra skolen.
Bruges til vigtige informationer, invitationer og rektors
nyhedsbrev.

•

Lectio: Informationer til eleverne om skoleskema og
skemaændringer, lektier, karakterer, m.m. Det er her,
forældre tilmelder sig forældrekonsultationer.

•

Intranet og mellemweekendsapplikation: Servicesystemer til eleverne.

•

Facebook og Instagram: Mulighed for at følge skolens
hverdag med korte nyheder og stemningsbilleder.

Rektorkontoret
Rektorkontoret er skolens centralnervesystem. Her sidder
skolens sekretærer Marianne Bøgh og Birgit Brenting og
besvarer henvendelser og hjælper med at skaffe kontakt til
den, man har brug for at tale med. På Rektorkontoret finder
man ligeledes skolens ledelse, ansvarlige for optagelse,
kommunikation, markedsføring og IT.
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Rektorkontoret kan kontaktes på tlf. 55 75 35 00 eller på mail til
rektorkontor@herlufsholm.dk
Forældreintra
Forældreintra er et særligt tilbud til skolens forældre. Siden
indeholder informationer fra kontoret, invitationer til baller og andre
arrangementer, klassernes dokumenter, nyheder og kalender samt
ekstra information om skolens hverdag og liv.
Logininformationerne til Forældreintra sendes hvert år i løbet af
august og kan altid gensendes enten via siden eller ved at tage
kontakt til Rektorkontoret. Bemærk, at logininformationerne til
Forældreintra ikke er de samme, som eleverne bruger til login på
Lectio.
Forældreintra findes på www.foraeldreintra.herlufsholm.dk
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Herlufsholm.dk
Skolens hjemmeside henvender sig i første omgang til
potentielle elever og forældre.
Det er muligt at finde en oversigt over ansatte samt deres
kontaktinformationer, ligesom der under fanen ”Elever &
Forældre” kan findes en række informationer, dokumenter,
m.m. såsom kalender og links til de forskellige skoleværktøjer
og –platforme.
Hjemmesiden på www.herlufsholm.dk
Mails og nyhedsbreve
Herlufsholm udsender lejlighedsvis informationer pr. mail.
Dette kan være henvendelser eller information til specifikke
forældre eller elever, invitationer, nyhedsbreve, m.m.
4-5 gange om året udsender skolen nyhedsbrevet ”Det
sker på Herlufsholm”, som indeholder informationer om de
kommende begivenheder på skolen, fx ferier, arrangementer,
referater fra forældrerepræsentantskabsmøder og lignende.
Rektor udsender ligeledes en hilsen et par gange om året i
Rektorbrevet.
Lectio
Lectio er en ekstern portal, hvor alle kan gå ind og se klassernes
skema og skemaændringer.
Eleverne modtager brugernavn og login til siden og kan dér
se fravær, karakterer, eksamensplaner samt booke tider til
forældrekonsultationer. Det er også her, at elevens lærere
noterer lektier og beskeder omkring undervisningen, og det er
derfor vigtigt, at alle elever dagligt holder sig opdateret.
Forældre har naturligvis også adgang til Lectio, men skal have
koden af eleven.
Lectio kan findes på www.lectio.dk
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Intranet og Mellemweekendapplikationen
Særligt for eleverne er der adgang til skolens intranet og
mellemweekendapplikationen. Her kan eleverne tilmelde sig
forskellige aktiviteter og arrangementer.
Facebook og Instagram
Følg Herlufsholm på de sociale medier, hvor det er muligt at få korte
nyheder og se billeder fra skolens hverdag og arrangementer. Det er
en god måde at få et indblik i den særlige stemning på Herlufsholm
og følge med i hverdagen – og evt. spotte sit eget barn.
På Instagram kommunikeres en mere uformel side af Herlufsholm,
og det er derinde jævnligt muligt at opleve opslag fra skolens
elever, som på skift overtager profilen under #studenttakeover.
Vi opfordrer desuden alle elever og forældre til at dele deres
Herlufsholm under #myherluf.
Find Herlufsholm på Facebook under ”Herlufsholm Skole og Gods”
og på Instagram under @herlufsholm_skole.
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Økonomiske forhold
Skolepenge
Alle kontingentsatser kan ses på hjemmesiden.
Kontingentet betales kvartalsvis forud. Samtidigt betales de
udgifter, som henholdsvis kost- og dagelever har haft til andre
ting, for eksempel ekskursioner og bustransport.
Betalingsforhold
For hver elev oprettes en elevkonto i bogholderiet, hvor det
økonomiske mellemværende mellem skole og hjem opgøres.
Faktura udsendes kvartalsvis omkring d. 1. juli, oktober, januar
og april og med betalingsfrist inden udgangen af de respektive
måneder.
For forældre med konto i dansk pengeinstitut anbefales
det at lade betalingen foregå vis PBS (Pengeinstitutternes
Betalingsservice). For forældre med adresse i udlandet kan
betalingen normalt gennemføres let og rettidigt ved indgåelse
af en betalingsaftale med et pengeinstitut, som foretager
betalingsoverførsel til Herlufsholm.
Det er også muligt at betale udgifterne direkte til skolens
bankforbindelse. Husk da altid at anføre elevens navn og
elevkontonummer ved pengeoverførsel.
Ved for sen betaling opkræver skolen et rykkergebyr på p.t.
100 kr. første gang og 100 kr. for efterfølgende rykkere, ligesom
gælden forrentes med Nationalbankens udlånsrente med
tillæg af 8 % p.a.
Skolen kan se sig nødsaget til at være tilbageholdende med
at udbetale penge via sovesalsregnskabet, og i yderste
konsekvens vil manglende betaling kunne medføre, at barnet
ikke kan fortsætte som elev på skolen.
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Depositum
Ved indskrivning betales et depositum på 2.000 kr. for kostelever
og 1.000 kr. for dagelever. Når eleven forlader skolen – normalt
efter afsluttet eksamen – tilbagebetales depositum, når alle
lånte bøger, nøgler, m.v. er afleveret.
Udmeldelse
Hvis en elev og dennes forældre ønsker, at eleven udmeldes
af skolen i løbet af et skoleår, betales der kontingent og evt.
yderligere poster på elevregnskabet til udgangen af det
kvartal, hvor udmeldelse meddeles skolen.
Hvis en elev må forlade skolen på skolens foranledning, er
man betalingspligtig til udgangen af den måned, hvor skolens
beslutning er blevet meddelt familien.

145

De vigtigste udgifter
Kontingent - grundskole/STX

Kostelever

dagelever

157.000 kr. p.a. inkl. kostophold

53.300 kr. p.a.* inkl. frokost
*6. kl: 42.640 kr.

192.000 kr.
228.800 kr.
10.000 kr.

89.100 kr.
125.100 kr.
10.000 kr.

Optagelsesudgifter

Administrationsgebyr: 10.000 kr.
Depositum: 2.000 kr.

Administrationsgebyr: 6.500 kr.
Depositum: 1.000 kr.

Skolebeklædning

15.000 - 20.000 kr.
Plus supplering efterfølgende

6.000 - 10.000 kr.
Plus supplering efterfølgende

Slagelse t/r: 140 kr.
København t/r: 170 kr.
Ferier og rejseweekends

Evt. bus- og/eller togkort

Kontingent Pre-IB
Kontingent IB
Tillæg Samfund & Business

Transport
Ekskursioner/endagsture
Lejrskole i 8. klasse
Introtur for 10. klasse
Udenlandsk servicetur 10. kl
Studietur i 2.g
Studietur 2.i
Eventuel studietur i 3.g

100 - 200 kr. + transportudgifter á ca. 100 kr. pr. elev
ca. 2.000 kr. + forplejning og lommepenge
ca. 3.500 kr. + forplejning og lommepenge
ca. 8.000 kr. + forplejning og lommepenge
ca. 6.500 kr. + forplejning og lommepenge
ca. 9.500 kr. inkl. forplejning + lommepenge
ca. 4.000 kr. + forplejning og lommepenge
Eventuel hjemsendelse ved brud på regler sker for egen regning
Elevernes Rejsefond kan ansøges om tilskud

Udgifter til Round Square
konferencer, Duke of
Edinburgh samt evt. skitur

Traditioner

Undervisningsarrangementer
Sociale arrangementer
Fritidsaktiviteter
Specialundervisning
Ordbøger, lommeregnere
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m.m.

Valgfrie aktiviteter, priser varierer.
Elevernes Rejsefond kan ansøges om tilskud.

I forbindelse med Maskebal og andre fester kan der opkræves 75 kr.
I forbindelse med Fugleskydning opkræves 150 kr. (for 3.g/IB 700 kr.),
og ved Dimissionen opkræves 250 kr. pr. voksendeltager.

Fx ture ud af huset, blokdage, teaterture, museumsbesøg, m.m.

Biografture, restaurantbesøg m.m.
Valgfrie aktiviteter - De fleste fritidsaktiviteter er gratis,
men enkelte kræver egenbetaling
Arrangeres efter aftale
Nødvendige materialer anskaffes løbende
Værker af blivende værdi

Bankoplysninger
Danske Bank
Torvet 6,3
DK – 4100 Ringsted

Reg. nr. 4343
Kontonr. 000 904 1370
Swiftkode DABADKKK
IBAN DK64 3000 0009 0413 70

Moderationer
Moderation af kontingent
Herlufsholm ønsker, at fagligt og menneskeligt kvalificerede
børn og unge optages på skolen som enten dag- eller kostelev.
Der kan derfor ansøges om moderation til nedsættelse af
skolekontingentet.
Skolen vurderer ansøgninger om moderation på baggrund af
de oplysninger, som skal indsendes til skolen, og supplerer
eventuelt med en personlig samtale.
Moderation tildeles for et skoleår af gangen, og der skal derfor
søges hvert år.
Når eleven fylder 18 år, vil han/hun kunne få stipendium
fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). I fastsættelsen af
moderationen vil et SU-stipendiat oftest medføre, at beløbet
bliver mindre eller bortfalder fra det kvartal, hvor eleven
modtager SU.
Søskendemoderation og behovsbestemt moderation
Kontingentnedsættelse kan ydes som søskendemoderation
eller behovsbestemt moderation efter en konkret behovsvurdering.
For søskende, som på samme tid er elever på skolen, kan
forældrene ansøge om en særlig søskendemoderation af
kontingentet. Søskendemoderation tildeles den/de søskende
med laveste kontingentsats.
Behovsbestemt moderation til nedsættelse af kontingentet
bevilges efter en konkret, individuel vurdering af husstandens
samlede økonomi, familiens samlede situation og elevens
faglige niveau.
Bemærk, at der ikke kan søges moderation for elever i 6. klasse.
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Ansøgning om moderation
Ansøgningsfristen for moderation af kontingentet er d. 1. juni
før det skoleår, hvor moderationen ønskes.
Hvis en for sent modtaget ansøgning imødekommes, vil det
først have virkning fra det efterfølgende kvartal.
Ansøgningsskemaerne kan findes på skolens hjemmeside
Ansøgning om SU sker direkte via statens hjemmeside
Skolen behandler enhver form for moderationstildeling med
diskretion, hvilket vi også beder modtagerne om at gøre.
Forsikring
Husk at undersøge, om eleven er forsvarligt forsikringsmæssigt
dækket, specielt vedrørende ansvar, ulykke, indbo og rejse.
Eleven bærer selv ansvaret for personlige ejendele under
opholdet på Herlufsholm, herunder cykler og elektronisk
udstyr.
For forældre med bopæl i udlandet kan der være særlige
forhold omkring den forsikringsmæssige dækning af børnenes
rejser til og fra Herlufsholm. Skolen har fået sammensat en
særlig rejseforsikring, der tager højde for disse forhold. Mere
information fås ved henvendelse til Godskontoret på tlf. 55 75
35 01.
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Private arrangementer
Vi ser gerne, at eleverne nyder hinandens selskab uden for
skoletiden. Der er dog nogle vigtige forhold, som skolen vil
sikre sig forståelse for, så vi undgår at sætte elever, hjemmet
eller skolen i en uheldig situation.
Henvendelse med spørgsmål omkring private arrangementer
for skolens elever sker til skolens kontor.
•

I årets løb vil der være dage og perioder – fx december
måned – hvor vi af hensyn til helheden ønsker, at
kosteleverne bliver på skolen. Skolen sikrer, at der er
mange aktiviteter i mellemweekenderne, og af hensyn til
deltagelse og opbakning ønsker vi, at kosteleverne bliver
på skolen. Dagelever har også mulighed for at deltage i
disse aktiviteter.

•

Forældre, der fx planlægger et større arrangement for
deres barns klasse, skal altid i god tid forhøre sig på skolen
for at sikre, at arrangementet ikke kolliderer med skolens
planlægning.

•

I grundskolen (hvor en stor del af klassens elever er
dagelever) er det særligt nødvendigt, at forældrene
kontakter skolen, så vi sammen kan aftale rammerne for
kostelevernes deltagelse i fx en fødselsdagsfest eller
andet klassearrangement, inden endelig planlægning er
sket og invitationerne sendt ud.

Vi opfordrer fra skolens side til, at forældre og elever kaster et
kritisk blik på gæstelisten, når der inviteres til fest. Det kommer
naturligvis helt an på de rammer, der sættes for festen, hvor
mange, der skal deltage, men vi har på skolen set, hvor ondt
det kan gøre på den enkelte, hvis kun denne ene eller få ikke
er inviteret.
I mentorteams og på sovesalene arbejdes der hver dag på
at skabe en fællesskabsfølelse, hvor eleverne tager hensyn
og inkluderer hinanden – man lærer og trives nu en gang
bedst i en atmosfære af accept og tillid og følelsen af at være
anerkendt af sine kammerater i klassen og på sovesalen – og
det er ikke rimeligt at få ekskluderes, hvis næsten hele klassen
eller de fleste på årgangen inviteres.
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Forældre til kostelever
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
International 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
Herlufsholm Skole, Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved, og der
udstedes fuldt CPR nummer og sundhedskort. Ved udstedelse
af sundhedskort 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.

Elevens postadresse:
Elevens navn
Evt. sovesalens navn
Herlufsholm Skole
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
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Det danske sundhedskort er ikke tilstrækkeligt for elever med
forældreadresse 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-sygesikringsbevis.
Dette foregår digitalt via borger.dk eller ved henvendelse til
borgerservice i Næstved.
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 Næstved
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 hjemkommunen.
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 unødvendigt
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.
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Fødselsdage
Forældre har mulighed for at bestille en fødselsdagspakke i
anledning 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
køkkenet på fødselsdagen efter skoletid.
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2020
Fri- og helligdage
Undervisningsfri

L
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F
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T
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F
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F
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S
M
T
O
T
F
L
S
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AUGUST
1
2
3
32
4
5
6
7
8
9
10
33
11
12 Første skoledag
13
14
15
16
17
34
18
B
19
20
21
22
23
24
35
25
B
26
27
28
29
30
31
36

11.08
11.08
17.08-19.08
30.08
01.09
02.09
03.09
05.09
07-11.09
08.09
10.09
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KALENDER - Herlufsholm
SEPTEMBER
T 1
A
O 2
T 3
F 4
L 5 Fugleskydning
S 6
M 7
37
T 8
B
O 9
T 10
F 11
L 12
S 13
M 14
38
T 15
A
O 16
T 17
F 18
L 19
S 20
M 21
39
T 22
B
O 23
T 24
F 25
L 26
S 27
M 28
40
T 29
A
O 30

T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L

Kosteleverne flytter ind
Forældreorienteringsmøde 1.i
Elevfotografering
Konfirmation 9. kl
Forældremøde 8. kl
Forældremøde 10. kl
Forældremøde 9. kl
Forældreorienteringsmøde 1.g
Lejrskole 8. kl
Forældremøde 6. kl
Forældremøde 7. kl

OKTOBER
1
2
3
4
5
41
6
B
7
8
9
10
11
12
42
13
14
15
16
17
18
19
43
20
A
21
22
23
24 Blebal
25
26
44
27
B
28
29
30
31

NOVEMBER
S 1
M 2
45
T 3
A
O 4
T 5
F 6
L 7 Vildtaften
S 8
M 9
46
T 10
B
O 11
T 12
F 13
L 14
S 15
M 16
47
T 17
A
O 18
T 19
F 20
L 21 Komediebal
S 22
M 23
48
T 24
B
O 25
T 26
F 27
L 28
S 29 Stiftelsen 885 år
M 30
49

01.10
03.10
03.10
03-06.11
03.11
05.11
10.11
12.11
24.11
25.11
26.11

DECEMBER
T 1
A
O 2
T 3
F 4
L 5
S 6
M 7
50
T 8
B
O 9
T 10
F 11
L 12 Julebal STX/IB
S 13
M 14
51
T 15
A
O 16
T 17
F 18
L 19
S 20
M 21
52
T 22
O 23
T 24 Juleaftensdag
F 25 1. juledag
L 26 2. juledag
S 27
M 28
53
T 29
O 30
T 31 Nytårsaften

F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S

Forældrekolsultation 1.g dagelever
Forældrekonsultation 1.g kostelever
Åbent hus
Terminsprøver 9. og 10. kl
Konsultation 6.a dagelever
Konsultation 6.b dagelever
Konsultation 7.a dagelever
Konsultation 7.b dagelever
Konsultation 8.a dagelever
Konsultation 8.b dagelever
Konsultation 8.c dagelever

JANUAR
1 Nytårsdag
2
3
4
1
5
A
6
7
8
9
10
2
11
B
12
13
14 Trolledag + Bal
15
16
17
3
18
A
19
20
21
22
23
24
4
25
B
26
27
28
29
30
31

Vide mere ⋅ Kunne
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erlufsholm skole
M
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F
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F
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F
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M
T
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T
F
L
S

FEBRUAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 Maskebal
28

e mere ⋅ Gøre mere

MARTS
5 M 1
A T 2
O 3
T 4
F 5
L 6
S 7
6 M 8
B T 9
O 10
T 11
F 12
L 13 Gøyebal
S 14
7 M 15
T 16
O 17
T 18
F 19
L 20
S 21
8 M 22
A T 23
O 24
T 25
F 26
L 27
S 28
M 29
T 30
O 31
10.12
12.12
12.12
14-18.12
16-18.12
07.01
09.01
09.01
19.01
25-29.01
06.02

APRIL
9 T 1 Skærtorsdag
B F 2 Langfredag
L 3
S 4 Påskedag
M 5 2. påskedag 14
T 6
A
O 7
10 T 8
A F 9
L 10
S 11
M 12
15
T 13
B
O 14
11 T 15 Hueprøve
B F 16
L 17
S 18
M 19
16
T 20
A
O 21
12 T 22
B F 23
L 24 Forårsbal
S 25
M 26
17
T 27
B
O 28
13 T 29
Bededag
F 30 St.
Konfirmation

L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
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S
M
T
O
T
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S
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MAJ
1
2
3
18
4
A
5
6
7
8
9
10
19
11
B
12
13 Kr. Himmelfart
14
15
16
17
20
18
B
19
20
21
22
456 års
23 Skolens
fødselsdag
24 2. Pinsedag 21
25
A
26
27
28
29
30
31
22

Forældrekonsultationer 2.g dagelever
Forældrekonsultationer 2.g kostelever
Åbent hus
Midyear tests 2.i
Årsprøver
Konsultation 9. kl dagelever
Konsultation 9. kl kostelever
Konsultation 10.Go
Informationsaften om 6. og 7. klasse
Terminsprøver 9. kl
Åbent hus for ungdomsuddannelserne

T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O

JUNI
1
B
2
3
4
5 Grundlovsdag
6
7
23
8
B
9
10
11
12
13
14
24
15
A
16
17
18
19
20
21
25
22
B
23 Dimission
24
25
26
27
28
26
29
30

04-05.03
15-19.03
15-19.03
29,04
30.04
03-11.05
19.05
21.05
29.05
19.06
22.06

JULI
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L
S
M
T
O
T
F
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

27

28

29

30

Terminsprøve 2.g
Rejseuge 2.g/2.i
Terminsprøver 3.g / mocks 3.i
Sidste skoledag 3.i
Konfirmation 8. kl
Skr. afgangsprøver 9. og 10. kl
Sidste skoledag 3.g
Sidste skoledag 9. og 10. kl
Jubilæumsstævne
Translokation
IB Cap Ceremony
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Kontaktoplysninger
Skolens kontor

kl. 7.45-15.00
Tlf. 55 75 35 00
E-mail: rektorkontor@herlufsholm.dk

Leder af den ekstraskolære afdeling
Jacob Normann
Tlf. 55 75 35 49 / Mobil 21 75 66 06
E-mail: jno@herlufsholm.dk

Rektor
Mikkel Kjellberg
Tlf. 55 75 35 00 / Mobil 51 94 70 34
E-mail: mke@herlufsholm.dk

Kontoret for Ekstraskolære Aktiviteter
Marianne Løfgren Ring
Tlf. 55 75 35 49
E-mail: mlr@herlufsholm.dk

Vicerektor
Martin Horst Arvedlund
Tlf. 55 75 35 44 / Mobil 29 74 45 44
E-mail: mha@herlufsholm.dk

Kommunikation & Marketing
Mathias Gram Haagensen
Tlf. 55 75 35 93
E-mail: mgh@herlufsholm.dk

Kostskoleleder
Susanne Geisler
Tlf. 55 75 35 16 / Mobil 22 76 01 13
E-mail: sge@herlufsholm.dk

Sekretærer
Marianne Bøgh
E-mail: mb@herlufsholm.dk

Uddannelsesleder/Head of IB
Natascha Philip
Tlf. 55 75 35 15 / Mobil 25 46 43 41
E-mail: nap@herlufsholm.dk
Uddannelsesleder/Pædagogisk leder
Inge Olhoff-Jakobsen
Tlf. 55 75 35 37 / Mobil 20 74 87 41
E-mail: ioj@herlufsholm.dk
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Birgit Brenting
E-mail: bb@herlufsholm.dk
Janni Zacho
E-mail: jaz@herlufsholm.dk

Skolens øvrige telefoner

Leder af international udvikling
Ann Hansen
Tlf. 55 75 35 46 / Mobil 61 69 89 79
E-mail: akh@herlufsholm.dk

Studievejledere (gymnasiet)
Charlotte Fausing
Tlf. 55 75 35 48 / E-mail: cfa@herlufsholm.dk
Ingrid Sinding
Tlf. 55 75 35 48 / E-mail: isi@herlufsholm.dk

Grundskoleleder
Anne-Louise Boelsmand
Tlf. 55 75 35 43 / Mobil 23 42 21 14
E-mail: alb@herlufsholm.dk

Studievejleder (grundskolen)
Marie Louise Pedersen
Tlf. 55 75 35 38 / Mobil 21 44 45 44
E-mail: mlp@herlufsholm.dk

Vicegrundskoleleder
Lotte Beck Jensen
Tlf. 55 75 35 39 / Mobil 24 89 19 48
E-mail: lbj@herlufsholm.dk

Ungerådgiver:
Maria Lorentzen
Tlf. 51 34 39 60
E-mail: mlo@herlufsholm.dk

Arrangementsansvarlig
Jakob Hartmann
Tlf. 55 75 35 51 / Mobil 22 83 18 72
E-mail: jha@herlufsholm.dk

Lærerværelset: Tlf. 55 75 35 60
IT: Tlf. 55 75 35 52

Biblioteket:
Kasper Støvring
Tlf. 55 75 35 66
E-mail: kst@herlufsholm.dk
SUS:
Sygeplejerske Anne-Marie Sehested
Tlf. 55 75 35 80
E-mail: as@herlufsholm.dk
Køkken:
Køkkenchef Henny Hovgård
Tlf. 55 75 35 87 / Mobil 29 27 08 95
E-mail: heho@herlufsholm.dk
Linnedstuen:
Elisabeth Lukowsky
Tlf. 55 75 35 83
E-mail: linnedstue@herlufsholm.dk

Godskontor
kl. 08.00-15.00 *fredag kl. 08.00-14.30
Tlf. 55 75 35 01
(henv. vedr. økonomi)
E-mail: direktion@herlufsholm.dk
Direktør Tim Petersen
Tlf. 55 75 35 70 / Mobil 51 51 25 70
E-mail: tp@herlufsholm.dk
Regnskabschef Anders Skov Lidsmoes
Tlf. 55 75 35 95 / Mobil 61 20 40 17
E-mail: asl@herlufsholm.dk
Compliance officer Steen H. Christensen
Tlf. 55 75 35 76 / Mobil 23 43 60 92
E-mail: sc@herlufsholm.dk
Teknisk chef Michael Pilemand
Tlf. 55 75 35 71 / Mobil 40 54 57 59
E-mail: mp@herlufsholm.dk
Vagttelefon, vedligehold
Mobil: 21 63 51 90

Sovesalene
Birgitte Gøye gården:
Trine Lohse Rønholt
Tlf. 29 62 73 59
E-mail: tlr@herlufsholm.dk
Bodilgården:
Mads og Pernille Rasmussen
Tlf. 30 60 00 64
E-mail: mra@herlufsholm.dk
E-mail: pnr@herlufsholm.dk
Egmontgården:
Julie Holtze
Tlf. 53 55 78 79
E-mail: jho@herlufsholm.dk
Lassengården:
Jakob og Josephine Hartmann
Tlf. 22 83 18 72 (jha)
Tlf. 23 20 18 72 (joh)
E-mail: jha@herlufsholm.dk
E-mail: joh@herlufsholm.dk
Museumsbygningen:
Philipp Baunsgaard Koll
Tlf. 61 46 71 11
E-mail: pbk@herlufsholm.dk
Pernille Gøye gården:
Susanne Geisler
Tlf. 22 76 01 13
E-mail: sge@herlufsholm.dk
Skolebygningen, Vest
Joakim Søgaard Normann
Tlf. 25 13 56 32
E-mail: jon@herlufsholm.dk
Skolebygningen, Øst:
Samuel Veng Sieck
Tlf. 26 80 96 67
E-mail: ssi@herlufsholm.dk
Vuen:
Jacob Normann og Lotte Normann Stourup
Tlf. 21 75 66 06
E-mail: jno@herlufsholm.dk
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Kort over Herlufsholm

158

159

Vide mere ⋅ Kunne mere ⋅ Gøre mere

Herlufsholm skole og gods | herlufsholm allé 170 | 4700 Næstved
Tel: 55 75 35 00 | Rektorkontor@Herlufsholm.dk | www.herlufsholm.dk

