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Herlufsholm beklædning
SKOLE     -     SPORT     -     FRITID 

Brugen af ensartet beklædning på Herlufsholm går tilbage til 1800tallet, og idéen har vist sig bære-
dygtig og hensigtsmæssig af både pædagogiske og praktiske årsager. 
De ens retningslinjer skaber et synligt udtryk for fællesskab og fælles værdier og signalerer ikke 
mindst et ligeværdigt grundlag for udvikling af individuelle evner og personlighed.

Retningslinjerne lægger faste rammer for elevernes påklædning med mulighed for forskellige tøj-
kombinationer og variation. Det gennemgående træk ved beklædningen er et klassisk snit og farverne 
mørkeblå og mellem- eller mørkegrå, kombineret med den lyseblå herlovianerskjorte med Gøyeskjold. 
Det skal være rart at bruge skolebeklædningen, og vi tilstræber derfor en balance mellem praktisk 
anvendelighed og kvalitet.

Det kan virke overvældende at anskaffe nyt tøj til en skolehverdag på Herlufsholm. Eleverne skal fra 
skolestart have det tøj, der er nødvendigt i hverdagen, men det er en god idé at se på, om ikke meget af 
det tøj, man har i forvejen, kan bruges, og det er muligt at foretage supplerende køb i løbet af skoleåret, 
ligesom sæsonbetonet tøj kan købes, når det bliver aktuelt. 

Skolens leverandør af beklædning er Mister i Næstved. 
Mister står for specialfremstilling af en del af skolens sortiment, herunder blazer og slips, skjorter og 
sportstøj med skolens logo. Disse dele af beklædningen kan samles i en basispakke eller købes enkelt-
vis hos Mister. Øvrige dele af beklædningen kan også købes hos Mister, men det står forældre og ele-
ver frit for at handle andre steder, når bare stil og farvevalg er i overensstemmelse med Herlufsholm 
beklædningens ensartethed og klassiske look.

Det er vigtigt, at alt tøj, der medbringes på skolen, mærkes med navn.
Navnebånd kan bestilles hos Mister, der syr navn i alt tøj, der købes i forretningen.
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Kontaktinformation
    Mister Næstved,   
    Kindhestegade 12 G,                  
    4700 Næstved   
    E-mail:   skole@mister-naestved.dk
    Telefon:  + 45 55 73 79 79

Mister anmoder om, at der aftales tid til 
ekspedition så tidligt som muligt og inden 
den 1. juni – enten telefonisk eller pr. e-mail. 
Nuværende elevers supplerende køb før 
starten på nyt skoleår bedes også aftalt så 
tidligt som muligt.
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Overblik over elevernes påklædning
Hel galla eller halv galla benyttes ved højtidelige og festlige lejligheder

– dele af galla beklædningen indgår i kombination med elevernes påklædning i hverdagen.

Hel galla
Hel galla er en mørkeblå habit bestående af toradet mørkeblå gallajakke med herlovianerknapper og 
bukser eller mørkeblå herlovianerblazer og mørkeblå glat nederdel i kombination med hvid skjorte 
og Gøye- eller Trolleslips. Hertil pæne sorte sko. Denne hel galla benyttes i kirken Trollemorgen den 
14. januar. Til galla fester benyttes toradet mørkeblå habit med hvid skjorte og butterfly eller kjole.  

Halv galla
Halv galla sammensættes af gallajakke eller herlovianerblazer og mellem-/mørkegrå nederdel eller 
bukser, herlovianerskjorte, herlovianerslips og sorte sko.

Hverdag
I skoletiden bruges typisk et par blå eller grå lærredsbukser/chinos i kombination med den lyseblå 
herlovianerskjorte. Også blå og grå nederdel eller bukser, der benyttes til hel og halv galla, bruges i 
hverdagen. Eleverne kan vælge at kombinere med slips og alt efter vejr og årstid trøje eller cardigan; 
mange bruger også deres blazer i hverdagen. Hertil sorte sko eller blå sejlersko. 

Sport og idræt
Sportstøj med skolens logo benyttes i idrætstimerne og til sport i fritiden, medmindre elevens sport 
kræver særlig påklædning.

Fritidstøj
Eleverne bruger generelt deres skoletøj også i fritiden. Den supplerende beklædning i fritiden 
er frivillig og en mulighed for variation, dog altid inden for de angivne rammer, jf. skema over 
supplerende muligheder.
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HERLUFSHOLM  BEKLÆDNING  -  BASISPAKKE  -  MISTER
KOSTELEV DAGELEV

HEL GALLA

1 sæt 1 sæt

Galla-habit bestående af
Gallajakke, toradet mørkeblå m/ herlovianerknapper
   og
Bukser, mørkeblå (som gallajakke) 
Kombineres med hvid skjorte og Gøye- eller Trolleslips (Trollemorgen) eller butterfly (galla fester).                                           
   E L L E R
Galla-sæt bestående af
Blazer, énradet mørkeblå m/herlovianerknapper  
  – grundskolens 6. – 9. klasse:  uden skjold 
  – gymnasiet/IB og 10. klasse:  med skjold
   og
Nederdel, glat, ensfarvet mørkeblå (som blazer)
 – passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
 – bruges også i hverdagens skolebeklædning
Kombineres Trollemorgen med hvid skjorte og Gøye- eller Trolleslips, men erstattes ved skolens galla fester af kjole. 

Butterfly, mørkeblå eller sort – til galla habit 1 stk. 1 stk.

HALV GALLA

I grundskolen bruges
Blazer eller gallajakke 

I gymnasiet/IB og 10. klasse bruger alle til halv galla 
Blazer – énradet mørkeblå m/ herlovianerknapper og skjold

1 stk. blazer
(hvis ikke købt 

til hel galla)

1 stk. blazer
(hvis ikke købt 

til hel galla)

Nederdel – plisseret, ensfarvet grå 
 – passende længde og ikke kortere end 10 cm. over knæ
 – bruges også i hverdagens skolebeklædning
   E L L E R
Benklæder – ensfarvet grå med pressefolder 
 – bruges også i hverdagens skolebeklædning

1 stk. 1 stk.

SKOLETID

Herlovianerskjorte – lyseblå med Gøye-skjold  
 Skjorten må ikke bruges løsthængende 
 og skal være knappet, dog evt. åben hals.                            

10 stk. 4 stk.

Herlovianerslips – stribet – bruges til halv galla og i hverdagen                                                               1 stk. 1 stk.

Gøye-slips   – blåt med Ib-skaller   
   E L L E R 
Trolle-slips – blåt med Trolleskjold (kun 10.kl./gymnasiet/IB)   
 – begge bruges til galla og i hverdagen                                                                                                      

1 stk. 1 stk.

SPORTSTØJ

Træningsdragt eller løbesæt  (Herlufsholm) 
 – jakke og buks kombineres efter eget ønske      1 sæt 1 sæt

Shorts  (Herlufsholm)                                        
2-4 sæt eller 
efter behov

2-4 sæt eller 
efter behov

Polo eller t-shirt  (Herlufsholm)                        
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HVAD  DU  I  ØVRIGT  SKAL  BRUGE
KOSTELEV DAGELEV

Bukser, evt. chinos – ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå
                                      – ikke forvaskede – ikke jeans og denim
                                      – ikke med nitter
                                      – kan ikke bruges til hel og halv galla 

2-3 par efter behov

Cardigan eller pullover med rund hals, rullekrave, V-udskæring el. polo-krave
 – ensfarvet blå eller grå 
 – ikke forvasket
 – altid i kombination med herlovianerskjorte

2-3 stk. efter behov

Strømper – ensfarvet natur, mørkeblå, sort 12 par 
el. efter behov efter behov

Undertøj
 – hvad du plejer at bruge, dog tillades kun hvide undertrøjer efter behov efter behov

Sko – sorte – enkle, ensfarvede 
                       – til hel/halv galla bruges et par pæne sorte sko (altså ikke sneakers)
                       I hverdagen må højhælede sko ikke benyttes. 
Sejlersko – ensfarvet blå

2 par
 – mindst 1 par
pæne sorte sko

til hel/halv galla

2 par
 – mindst 1 par
pæne sorte sko

til hel/halv galla

Bælte – ensfarvet sort – enkelt, dog evt. diskret mærke efter behov efter behov

Skjorte, hvid – til hel galla 1 stk. 1 stk.

Navnebånd – med for- og efternavn vævet i rødt 200 stk. 100 stk.

SPORT

Sportssko til udendørs og indendørs brug
 – 1 par udendørssko velegnet til løbetræning 
 – 1 par indendørssko med såler, der ikke smitter af

2 par
– 1 par
af hver

2 par
– 1 par
af hver

Sportssokker – hvide eller sorte 6 par efter behov

SÆSON

Overtøj – udendørs jakke/vindjakke eller frakke
 – ensfarvet blå, mellem-/mørkegrå el. sort 
 Skindtøj, pels og cowboyjakke må ikke benyttes.

efter behov efter behov
Halstørklæde og hue – i farverne blå, grå, sort

Støvler – sorte

Sandaler – læder, sorte

Bermudashorts – klassiske, mørkeblå
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SUPPLERENDE  MULIGHEDER
KOSTELEV DAGELEV

FRITID
Efter skoletid – tidligst efter mausen – er det muligt at supplere beklædningen med et par jeans 

og med Herlufsholm sweatshirt/hoodie og poloshirt. Anskaffelse er ikke obligatorisk,
og mange elever bruger deres skolebeklædning hele dagen.

Jeans – ensfarvet mørkeblå, ikke forvasket
 Hip-hop, kasse- og baggybukser, modeller med stropper, 
 lommer på benene og andre specialiteter tillades ikke.

anskaffelse 
frivillig 

efter egen 
vurdering

anskaffelse 
frivillig 

efter egen 
vurdering

Poloshirt – ensfarvet mørkeblå, mellem-/mørkegrå

Herlufsholm sweatshirt – mørkeblå m/skolens logo (Mister)

Herlufsholm hoodie – mørkegrå m/skolens logo (Mister)

Sneakers – sorte eller hvide

Studietur-sweatshirt – i forbindelse med 2.g studietur og efter aftale med skolen (Mister)

SKOLETID

Nederdel – plisseret, ensfarvet mørkeblå – glat, ensfarvet mellem-/mørkegrå
                   – passende længde, ikke kortere end 10 cm. over knæ
                   Blonder, flæser og andre specialiteter tillades ikke – ikke denim. 

anskaffelse 
frivillig 

efter egen 
vurdering

anskaffelse 
frivillig 

efter egen 
vurdering

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

Bør/hat – hvide benklæder/hvid nederdel – 3.g
 3.g kan vælge at gå med bør/hat og lange, hvide lærredsbenklæder (Mister) 
 eller lang hvid nederdel (Mister).              

SORTIMENT  FOR  KOSTELEVER
Dyne – allergivenlig 1 stk. 

Husk toiletgrej og toilettaske. Tænk også på at medbringe 
nattøj – eget valg, også mht. farve, det du plejer at bruge – og så 
er det praktisk at have et par sandaler/hjemmesko og måske en 
badekåbe, når du færdes mellem værelset og badeværelse eller 

sovesal. Du får brug for skopudsegrej og skal også huske en 
skoletaske efter eget valg.

Hovedpude – allergivenlig 1 stk.

Håndklæder – hvid frotté 6 stk.

Strømpepose m/navn (Mister udleverer) 2 stk.

Bøjler efter behov

Sovesalstæppe med skolens emblem – Bestilles på www.herlufsholm.dk/elever-og-foraeldre
 Anskaffelse er ikke obligatorisk, men bemærk, at andre tæpper ikke benyttes på sovesalen.

       Bemærk, at skolen leverer sengelinned til eleverne
      Der skiftes sengelinned på sovesalene hver anden torsdag. Om morgenen inden morgenbordet tager eleverne det brugte betræk og lagen af 
      og lægger det i linnedsække på sovesalen. Når eleverne henter deres bylt på Linnedstuen, udleveres samtidig et sæt rent sengetøj, og sengene 
      redes umiddelbart efter morgenbordet.
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PÅKLÆDNING  TIL  SKOLENS  TRADITIONELLE  FESTDAGE
HVORNÅR HALV GALLA HEL GALLA

Fugleskydningsdag august x

Fugleskydningsbal august x / b

Fik-fak bal september x

Efterårsbal oktober x / b

Vildtaften november x

Komediebal november x / b

Julebal december x

Trollemorgen januar x

Trollebal januar x / b

Gøyebal marts x / b

Forårsbal april x / b

Konfirmation maj x / k

Translokation juni x

Student’s Cap Ceremony juni x

Dimission juni x / s

b = bal(kjole)          k = konfirmationskjole          s = studenterkjole
Skolen ønsker ikke at foreskrive en fast norm, men vi forventer, 

at der ikke vælges meget korte eller nedringede kjoler

Overblik og supplering
Eleverne skal have det nødvendige antal skjorter, sokker, undertøj osv. til at klare hverdagen med rent og 
ordentligt tøj. Derfor er det vigtigt at skabe sig et overblik over styktal af de forskellige beklædningsdele 
før skolestart – og ved skoleårets slutning med henblik på supplering til næste skoleår. Eleverne tager 
som hovedregel deres tøj med hjem i sommerferien, medens øvrige ejendele i rimeligt omfang kan 
opbevares på skolen. 
Det er muligt at købe og sælge lettere brugt skolebeklædning gennem skolens Linnedstue. Forældre, der 
er interesserede i at sælge brugt tøj eller ønsker at forhøre sig om udvalget, bedes kontakte Linnedstuen 
på: linnedstue@herlufsholm.dk eller telefon +45 55 75 35 83 (tirsdag-torsdag 08:00-13:00), evt. med henblik 
på mødeaftale. På Facebook findes gruppen ”Køb/salg Herlufsholm skoletøj”, hvor forældre har mulighed 
for at orientere sig og kontakte hinanden med ønsker om køb og salg af brugt skolebeklædning.
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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.

Mellemweekend
Lørdag efter skole og om søndagen kan eleverne variere skolebeklædningen med de supplerende muligheder 
i fritidstøjet; alle skal dog have herlovianerskjorte på til morgen- og aftenbord.

Rejseweekend
Ved afrejse fra skolen benyttes skole- og/eller fritidsbeklædningen. Hvis eleverne returnerer til skolen i 
anden påklædning, skal de skifte til skole- eller fritidstøj, så snart de vender tilbage til skolen.

Ekskursioner
Ved ekskursioner, studieture, teaterbesøg og andre arrangementer benyttes skole-, sports- eller 
fritidsbeklædning, evt. halv galla – efter aftale med læreren.

Prøveperioder, skrivedage og eksamen
Som udgangspunkt benyttes skolebeklædningen under læsning og studier om formiddagen. Den supplerende 
fritidsbeklædning kan benyttes efter frokostbordet, medmindre man skal til prøve eller eksamen. For 
grundskolens elever gælder, at de møder til mundtlige prøver i halv galla.

Vask af tøj og bylt
Skolens Linnedstue tilbyder vask af alle beklædningens dele. Eleverne afleverer bylt med snavset tøj i 
Linnedrummet torsdag morgen før morgenbordet og afhenter bylt med rent tøj på Linnedstuen torsdag 
morgen efter morgenbordet. 
På alle sovesale er der vaskemaskine og tørretumbler, hvor eleverne kan foretage supplerende vask af f.eks. 
sportstøj. Eleverne anvender vaskemaskine og tørretumbler efter sovesalens anvisning og på eget ansvar.

Rens af tøj
En del af  Herlufsholm beklædningen kan ikke vaskes, men bør renses, når det er påkrævet. Linnedstuen 
formidler ind- og udlevering af rensetøj hos lokalt renseri. Rensetøjet indleveres på Linnedstuen tirsdag 
før rejseweekend og kan afhentes fredag før rejseweekend. Udgiften til tøjrens afregnes hvert kvartal via 
diplens elevkonto.
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