
Gymnasiet 

Herlufsholms gymnasiums eksamensgennemsnit i sommeren 2020 var på 8,1, hvilket er det højeste 

gennemsnit som en dimitterende klasse har opnået. Herlufsholm Skole rangerer i 2020 på en 16. 

plads blandt landets gymnasieskoler målt på årets eksamensresultat.  

 

Herlufsholms placering på ranglisten svinger fra år til år, og det er skolens ambition at ligge i top 10.  

 

Årets karaktergennemsnit er pga. Corona-situationen ikke umiddelbart sammenligneligt med 

tidligere år. 3.g var kun til to skriftlige eksaminer og én mundtlig eksamen – med SRP som den 

eneste mundtlige. I de øvrige udtrukne fag blev årskarakteren overført som eksamenskarakter, 

hvilket generelt har ført til store udsving i ranglisteplaceringerne. Eksamensgennemsnittet for 

Herlufsholms gymnasium afviger med 0,1 sammenlignet med de seneste års resultater, hvilket 

indikerer, at brug af årskarakterer ikke har ændret på elevernes gennemsnit. Skolen er derfor tilfreds 

med, at lærerne har vurderet elevernes årskarakterer på et fagligt korrekt niveau, hvor gennemsnittet 

realistisk afspejler elevernes faglighed. 

 

Herlufsholm Skoles socioøkonomiske løfteevne er steget til +0,3 for 2019 og placerer gymnasiet på 

en delt 5. plads for de almene gymnasier i Danmark. Et flot løft i forhold til 12. pladsen i 2018. 

 

I sommeren 2018 blev der – sammen med eksterne samarbejdspartnere – etableret en studieretning 

rettet mod Life Science. Trods udfordringer med nedlukningsperioder er studieretningen en succes, 

og den første årgang med denne studieretning dimitterer til sommeren 2021. For elever som optages 

til sommeren 2021 er studieretningen yderligere udbygget i forhold til Life Science ved at indføre 

faget bioteknologi på A-niveau.   

 

De gode erfaringer med Business og Life Science-studieretningerne har inspireret skolen til at skabe 

markante profiler for alle gymnasiets studieretninger. Senest er der for studieretningen Politik og 

Journalistik etableret et samarbejde med Berlingske Media samt rådgivningsfirmaet Szpirt & 

Company, der inkluderer workshops, projektforløb og fællestimer for eleverne. Herudover er der for 

studieretningen Politik og Journalistik fra februar 2021 planlagt eksterne aktiviteter, som vil kunne 

afvikles i tilpasset form under en eventuel lukkeperiode. De øvrige studieretninger er styrket med 

Masterclass forløb med større danske og internationale virksomheder. 

 

Den nationale trivselsundersøgelse i 2020 vidnede om god trivsel hos gymnasiets elever; kun på 

enkelte parametre placerede eleverne sig under landsgennemsnittet. I forbindelse med 

Undervisningsministeriets tilsyn i foråret 2020 blev det i samarbejde med elevrådet besluttet at 

gymnasiet fortsat arbejder med opfølgning på elevtrivslen.  

 

I skoleåret 2020/21 er indfasningen af skolens nye mentorordning påbegyndt. Konceptet medfører 

at hver klasse har en klassementor og hver elev en personlig mentor. Konceptet er indledningsvis 

startet med 1.g. Studievejledningen er udvidet med en ekstra person, således at studievejlederne 

kan varetage elevmentorarbejde for dageleverne. Elevmentorfunktionen for kosteleverne varetages 

af sovesalslærerne. Sideløbende med dette efteruddannes en gruppe lærere i Trivselsambassadør-

programmet. 

 

I ugen op til skolestart i august afvikledes en Covid19-camp med ekstraundervisning og internat for 

elever i 2.g og 3.i. Som følge af forårets lange periode med hjemmeundervisning vil et tilsvarende 

tilbud blive udbudt i august 2021. 

 

Som et supplement til undervisningen i de enkelte fag kan der – takket være donationer modtaget i 

2018 – afvikles Masterclass som et treårigt forløb. Corona-situationen har i indeværende skoleår 

begrænset antallet af Masterclass-forløb.  

 


