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Hvis du ønsker en gymnasial uddannelse, 
hvor faglighed er i højsædet, og du får 
de studiekompetencer, der kræves på 
videregående uddannelser i Danmark og 
udlandet, så brug 3 år på Herlufsholm Skole 
og kom et skridt foran.

Herlufsholm Skole er Danmarks ældste 
kostskole. Skolen blev grundlagt i 1565, og 
den historiske ånd er med til at skabe et unikt 
fællesskab og mange traditioner centreret 
omkring skolens grundlæggere. 

Gymnasiet på Herlufsholm Skole

Gymnasiet er en 3-årig ungdomsuddannelse, 
der er opdelt i et grundforløb af ca. 3 måne-
ders varighed efterfulgt af et studieretnings-
forløb på godt 2½ år.

I løbet af grundforløbet introduceres elever-
ne til et repræsentativt udvalg af gymnasiets 
fag samt skolens studieretningsudbud.  I for-
længelse af drøftelser med mentorer indgiver 
eleverne i løbet af grundforløbet ønske om 
studieretning, som danner grundlag for opret-
telse af studieretninger samt klassedannelse 
efter grundforløbet. For alle studieretninger 
gælder, at der i 2.g planlægges en studietur, 
der tilgodeser klassens profil samt internatio-
naliseringsaspektet af uddannelsen.
Optagelse til gymnasiet på Herlufsholm Sko-
le forudsætter foruden en uddannelsesparat-
hedsvurdering et karakterniveau omkring 7 i 
de bærende fag dansk, matematik og engelsk. 
Ansøgning om optagelse sker foruden ansøg-
ning gennem optagelse.dk ved udfyldelse af 
skolens eget ansøgningsskema, som findes på 
skolens hjemmeside.

Vil du vide mere, kunne 
mere og gøre mere?



Faglighed og engagement
Vi prioriterer elevernes faglige og personlige 
udvikling højt. Alle elever tildeles derfor en 
mentor blandt lærerne, som følger og støtter 
dem gennem året. Deres rolle er at inspirere 
og guide eleverne til at opnå bedre resultater 
og holde fokus, selvom opgaverne til tider er 
udfordrende. Fokus er derfor på både faglige 
og personlige egenskaber - og især på 
studievaner, planlægning og opfølgning.

Skolen tilbyder også de dygtigste elever 
mulighed for ekstra udfordring i form af natio-
nale, faglige konkurrencer og aktiviteter med 
fokus på personlig udvikling. Vi har stor er-
faring med at understøtte elevernes deltag-
else i fx Unge Forskere, European Business 
Games, Sprog Olympiaden, Kemi og Fysik 
Olympiaden samt Forskerspirekonkurrencen.

Som en del af skolens talentudvikling deltager 
alle elever i Herlufsholm Udmærkelsen, der 
er et 2-årigt program, hvor der arbejdes indivi-
duelt med personlig udvikling. Eleven lærer at 
sætte sig mål samt arbejde vedholdende og 
engageret.

For alle gymnasiets elever findes en 
mentorordning. Hver klasse har en 
klassementor, der tager sig af klassens 
samlede trivsel og elevmentorer, der hjælper 
i forhold til individuelle trivselsproblemer. 
Herudover kan skolens trivselsteam 
bestående af ungerådgiver, sygeplejerske 
og trivselskoordinatorer hjælpe eleverne. For 
alle elever er der mulighed for at deltage i 
skolens studiecafé samt i visse tilfælde ekstra 
undervisning.



Samfundsfag A – Engelsk A – Spansk A/Tysk A/Fransk A

Sprog og Business

Introduktion
Denne nye studieretning kombinerer den 
samfundsvidenskabelige og den sproglige 
studieretning med særlig fokus på globale 
samfundsproblemstillinger. Der arbejdes in-
ternationalt med forskellige aktører i kom-
bination med de tilbudte sprogområder, re-
præsenteret af de 3 II fremmedsprog (fransk, 
spansk og tysk) samt engelsk. 
Udover de sædvanlige, obligatoriske fag un-
dervises der i erhvervsøkonomi og markeds-
kommunikation netop for at give studieret-
ningens elever en forståelse for, hvordan en 
virksomhed fungerer og arbejder. Dermed 
formidles en indsigt i og kompetencer for, 
hvordan man i virksomheden arbejder med 
kommunikation til et marked.
Der lægges op til en del samarbejde med 
virksomheder, institutioner og organisationer, 
ligesom arrangementer ud af huset og fore-
drag på skolen vil være en del af arbejdet.

Valgfag
Har man valgt fransk eller tysk, løftes dette fag 
til A-niveau. Alternativt kan begynder spansk 
indgå som fag i studieretning.

Studieretningens opbygning
Alle elever får 5 A-fag: samfundsfag, engelsk, 
dansk, historie og II fremmedsprog. Derud-
over får alle elever markedskommunikation 
på C-niveau samt erhvervsøkonomi på C-ni-
veau.

Planer for studieretningen
Sprog & Business er studieretningen for dig, 
der gerne vil arbejde med samfundsmæssige 
og globale problemstillinger, samtidig med at 
du udvider din sproglige horisont og udvikler 
dine kompetencer inden for to sprogområder 
og undersøger erhvervs- og markedsmæssi-
ge forhold i store dele af verden. 

Projekter og særlige arrangementer kunne 
være:
• Gæsteforelæsninger
• Virksomhedsbesøg
• Samarbejde med universiteter
• Deltagelse i talentprogrammer
• Samarbejde med ambassader og konsu-

later
• Praktikforløb og konkurrencer hos kom-

munikationsvirksomheder
• Deltagelse i udveksling

Der vil være en studietur i 2.g samt en A-ni-
veau studietur i 3.g til et land, hvor der tales 
det fremmedsprog, der er valgt. 

Studieretninger, optag 2019 ?
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Spansk A - Engelsk A - Tysk/Fransk B

Introduktion
På denne sproglige studieretning arbejdes 
der engageret med de nye mediers udvik-
ling. Der stilles skarpt på at bruge sprog og 
levende billeder i kommunikationen samt på 
evnen til at navigere i den globale verden.

Mediegiganter som Facebook, Netflix og 
Amazon påvirker den verden, vi lever i. Vor 
tids globalisering og digitalisering af sam-
fundet har skabt behov for nye kompetencer. 
Privatpersoner og virksomheder skal både 
kunne navigere på de sociale medier og plat-
forme og samtidig kommunikere på tværs af 
lande og kontinenter, hvilket kræver stærke 
kompetencer i flere sprog.

Dagligt bliver vi bombarderet med billeder 
og ord af alle slags. For ikke at drukne i infor-
mationsstrømmen er evnen til kreativ og kri-
tisk tænkning samt viden om globale medier 
og kommunikation vigtigere end nogensinde. 
Denne studieretning vil derfor have fokus på 
at forstå mennesker og formidle deres histo-
rier. Kommunikation og branding på de socia-
le medier er værktøjer, du skal arbejde med.

Valgfag
Kemi C, som normalt er obligatorisk fag i STX, 
er flyttet ud i 2.g valgblokken sammen med 
skolens øvrige fag på C-niveau: erhvervsøko-
nomi C, filosofi C, psykologi C, billedkunst C, 
dramatik C, musik C, informatik C eller arkitek-
tur og design C.

i 3.g er der mulighed for at ønske tysk eller 
fransk på A-niveau og derved opnå 5 A-fag 
eller alternativt vælge idræt B, samfundsfag 
B eller matematik B. Foruden ovenstående 
valgfag skal et af de naturvidenskabelige fag; 
fysik, biologi eller kemi løftes til B-niveau.

Studieretningens opbygning
I studieretningen Global Kommunikation & 
Medier indgår  foruden de obligatoriske fag

og studieretningsfagene engelsk A,  spansk 
A samt et af fortsættersprogene tysk B el-
ler fransk B desuden også mediefag B. Me-
diefaget giver det nødvendige kendskab til 
medierne og mediernes redskaber. Vide-
oproduktioner, sociale medier og stream-
ing-tjenester er centrale aktører inden for 
markedsføring og branding og fungerer 
samtidig som globale mødesteder og plat-
forme for influencers. Sprogfagene bygger 
bro mellem mediefaget og de mange mu-
ligheder for aktuelle problemstillinger og 
kommunikation. I sprogfagene arbejder vi 
”in real life” med verdens sprog og kulturer, 
hvilket er et vigtigt fundament for at kunne 
kommunikere effektivt og respektfuldt.

Planer for studieretningen
• Studietur i 1.g og 3.g
• Workshop i FN-bygningen om FN’s ver-

densmål
• Masterclasses i sprog
• Samarbejde med TVØst om udviklingen 

af deres unge-redaktion
• Forelæsninger på ITU og CBS
• Ansvar for dele af skolens mediestrategi
• Samarbejde og innovation med NGO’er

Global Kommunikation & Medier



Samfund & Business
Samfundsfag A - Engelsk A

Introduktion
Denne samfundsvidenskabelige studie-
retning giver højt motiverede elever 
mulighed for at sætte fokus på politiske 
og økonomiske muligheder og udfor-
dringer i en omskiftelig global verden, 
hvor magtcentre forskydes, og hvor nye 
globale og kulturelle problemstillinger 
kommer til.

Siden 2012 har vi med stor succes udbudt 
Samfund og Business, der har haft tvær-
fagligt samarbejde som omdrejningspunkt 
inden for globale problemstillinger såsom 
kulturmøder, makro- og mikroøkonomi, in-
novation og samhandel. 

Et vigtigt element i arbejdet med et glo-
balt perspektiv er innovation, som elever-
ne stifter bekendtskab med gennem det 
faglige arbejde men også gennem sam-
arbejdet med virksomheder og organisa-
tioner. På studieretningens studieture og 
i forbindelse med ekskursioner besøges 
typisk danske og lokale virksomheder, der 
præsenterer deres forretningsmodel og 
arbejde med produktudvikling, marketing 
og nytænkning.

Valgfag
I 3.g løftes enten matematik, tysk eller fransk 
til A-niveau. Derudover skal et af de natur-
videnskabelige fag fysik, biologi eller kemi 
løftes til B-niveau.

Spansk som begyndersprog kan ikke væl-
ges i denne studieretning.

Studieretningens opbygning
Alle elever får 5 fag på A-niveau: sam-
fundsfag, engelsk, dansk, historie og en-
ten matematik eller fortsættersprog tysk 
eller fransk. Derudover får alle mediefag 
på C-niveau samt IB-faget Business & 
Management, hvor undervisning og skrift-

lig eksamen foregår på engelsk. I 
mediefagsundervisningen i 2.g indgår 
mediepraktik på TVØst.

Planer for studieretningen
Samfund og Business er en mulighed 
for dig, der gerne vil arbejde både 
teoretisk og praktisk med aktuelle globale 
problemstillinger – ofte på tværs af flere 
fag. Som eksempler på forløb kan nævnes:
• FN’s verdensmål 
• Kulturmøder, kulturforståelse og social 

awareness
• Grænser og identitet – identitetsdannelse 

i grænseregioner
• Klimaudfordringen – grøn omstilling, 

bæredygtighed og CSR 

I arbejdet med kulturmøder og det globale 
perspektiv indgår studierejser som en 
essentiel forståelsesramme, og der 
planlægges derfor to kortere studierejser 
i 1.g, to længere i studierejser i 2.g og en 
kortere studierejse i 3.g. Studierejserne 
centrerer sig om fagene historie, sprog, 
samfundsfag, Business and Management 
og oldtidskundskab.

*Der tillægges et ekstragebyr på 10.000 
kr.- for denne studieretning. Se prisliste på 
skolens hjemmeside.



Politik & journalistik

Samfundsfag A - Engelsk A / Samfundsfag A - Matematik A

Introduktion 
Samfundets øgede digitalisering vil være et 
centralt omdrejningspunkt for det faglige ar-
bejde i denne studieretning. 

Digitaliseringen af samfundet har tilveje-
bragt nye muligheder for at kommunikere og 
stiller større krav til den enkelte i forhold til at 
sortere i mængden af informationer. Lobbyi-
ster, spindoktorer, NGO’er, regeringer og po-
litiske grupperinger søger alle at påvirke hin-
anden og borgerne. De virksomheder, såvel 
offentlige som private, der formår at indgå i 
digitaliseringsprocesser på en innovativ og 
ansvarlig måde, er dem, der i dagens sam-
fund formodes at kunne overleve og opleve 
vækst.

Valgfag
I 2.g vælges et valgfag på C-niveau: filosofi 
C, psykologi C, erhvervsøkonomi C, musik C, 
billedkunst C, dramatik C, informatik C eller 
arkitektur og design C

Afhængigt af valg af studiieretning inden 
for denne linje har eleverne dansk, histo-
rie, samfundsfag samt enten engelsk eller 
matematik på A-niveau. For elever, der har 
spansk som begyndersprog, er spansk det 5. 
A-fag. Øvrige elever kan vælge enten at løfte 
tysk, fransk eller engelsk eller matematik til 
A-niveau og derved også få mulighed for 5 
fag på A-niveau, eller alternativt vælge yder-
ligere ét af ovenstående fag på C-niveau el-
ler idræt på B-niveau.

Studieretningens opbygning
I studieretningen Politik & journalistik indgår 
de obligatoriske fag samt studieretnings-
fagene samfundsfag A og engelsk A el-
ler matematik A. I studieretningen arbejdes 
sammen med Berlingske Media om medie-
produktion, skriftlig fremstilling, kritisk stil-

lingtagen og nyhedskriterier. Samarbejdet 
indebærer, at eleverne får et indblik i en mo-
derne medievirksomhed. Klassen modtager 
redaktørbistand og deltager i Masterclass 
i deres arbejde med journalistik og politisk 
kommunikation. I arbejdet med Berlingske 
Media vil indgå fokus på retoriske virkemid-
ler samt medialisering i et flerfagligt samar-
bejde mellem samfundsfag og dansk. 
Foruden valgfagene skal eleverne i 3.g løfte 
et af deres naturvidenskabelige fag på B-ni-
veau. 

På et samfundsmæssigt plan analyseres og 
udforskes betydningen af digitaliseringen 
for mennesket i et sociologisk perspektiv. 
Her arbejdes med sociale medier og digital 
kommunikation. Hertil kommer et politolo-
gisk perspektiv, hvor der arbejdes med me-
diebilledets betydning for det politiske liv i 
Danmark såvel som på et internationalt plan. 
Her er journalistik, presseetik, ”fake news”, 
datasikkerhed og mediernes rolle som den 
4. statsmagt relevante perspektiver.

Digitaliseringens erhvervs- og samfunds-
mæssige betydning analyseres under ind-
dragelse af eksterne samarbejdspartnere 
inden for politisk kommunikation og leveran-
dører af digitale løsninger.

Planer for studieretningen
• Samarbejde med forskere og andre vid-

enspersoner inden for samfundsviden-
skab og digitalisering

• Gæsteforelæsninger, workshops og mas-
terclasses på og uden for skolen

• Virksomhedsbesøg, studieture og univer-
sitetsbesøg med fokus på digitalisering

• Arbejde med innovation og projektforløb i 
samarbejde med Szpirt & Company

• Deltagelse i talentprogrammer



Life Science
Matematik A - BioTek A - Fysik B

Introduktion 
Studieretningen Life Science på Herlufs-
holm er udarbejdet af Fonden for Entre-
prenørskab i samarbejde med medicinalfir-
maet Bristol-Myers Squibb og Københavns 
Universitet med det formål at inspirere og 
kvalificere til en videre karriere inden for na-
turvidenskaben.

I løbet af studieretningsforløbet vil der bli-
ve arbejdet med eksempelmateriale fra 
medicinalbranchen og blive perspektiveret 
hertil, dette inden for et samfundsmæssigt 
såvel som et erhvervsfagligt perspektiv. 
Eleverne får mulighed for at indgå i projek-
ter i samarbejde med virksomheder og her-
igennem arbejde med autentiske problem-
stillinger samt møde rollemodeller inden 
for en branche, som spænder bredt.

Studieretningens opbygning
I Life Science indgår foruden de obligato-
riske fag samt studieretningsfagene ma-
tematik A, fysik B og BioTek A også faget 
erhvervsøkonomi C. Fagene er valgt for at 
kunne støtte bedst muligt op om studieret-
ningens profil.

De temaer, der kan arbejdes med inden for 
Life Science, spænder bredt - fra udvikling 
af nye medikamenter, behandlingsformer 
og hjælpemidler til økonomiske prioriterin-
ger i sundhedsvæsenet og etiske overvejel-
ser i forbindelse hermed. En række fag har 
i studieretningen en særlig rolle i forhold til 
at tage initiativ til og indgå i forløb med Life 
Science-temaer. Disse fag, som vi kalder 
Life Science-fag, er: matematik A, BioTek A, 
fysik B, samfundsfag C, erhvervsøkonomi C, 
religion C og idræt C. Øvrige fællesfag støt-
ter op om de valgte temaer i det omfang, 
det er muligt, inden for fagenes rammer.

Planer for studieretningen
• Gæsteforelæsninger, workshops og mas-

terclasses på og uden for skolen
• Målrettede virksomhedsbesøg og univer-

sitetsbesøg
• Studieture med Life Science-indhold
• Mulighed for praktikophold i forbindelse 

med SRP
• Arbejde med innovation og projektforløb
• Deltagelse i talentprogrammer

Valgfag
Eleverne kan have enten fysik, kemi, 
engelsk, tysk, fransk eller spansk på 
A-niveau. Alternativt vælges et af skolens 
udbudte valgfag på C- eller B-niveau: 
Samfundsfag B, idræt B, filosofi C, psykologi 
C, erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst 
C, informatik C, arkitektur og design C eller 
dramatik C.



Teknologi - energi & rumfart

MatematikA - FysikB - KemiB

Introduktion
I den naturvidenskabelige studieretning Tek-
nologi - energi & rumfart vil der blive arbej-
det med eksempelmateriale fra den natur-
videnskabelige forskningsverden og industri. 
Brancher, hvor udviklingen i høj grad har ta-
get fart som følge af samfundets øgede di-
gitalisering.

I studieretningen indgår samarbejder med 
lokale og internationale virksomheder og 
forskningsinstitutioner, som vil motivere og 
udfordre eleverne gennem bidrag af auten-
tisk eksempelmateriale til bearbejdning 
samt faglige og inspirerende oplæg. Mulig-
hederne er mange - lige fra energiforsyning 
til automatisering af køretøjer og udvikling af 
nye produktionsformer, materialer og medi-
kamenter.

Valgfag
I 2.g vælges af skolens udbudte fag på C-ni-
veau: filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi 
C, musik C, billedkunst C, informatik C, arki-
tektur og design C eller dramatik C.

I 3.g vælges enten fysik eller kemi på A-ni-
veau. Elever, der har spansk som begyn-
dersprog på A-niveau, får derved 5 fag på 
A-niveau, mens øvrige elever kan vælge en-
gelsk på A-niveau som 5. A-niveau fag, hvis 
de ønsker det. Alternativt vælges et af sko-
lens udbudte valgfag på C- eller B-niveau: 
samfundsfag B, idræt B, filosofi C, psykologi 
C, erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst 
C, informatik C, arkitektur og design C eller 
dramatik C.

Studieretningens opbygning
I Teknologi-studieretningen indgår foruden 
kernestoffet i de obligatoriske fag samt stu-
dieretningsfagene matematik A, fysik B og 
kemi B flere tværfaglige forløb, som illustre-
rer naturvidenskabernes rolle og muligheder  
såvel forskningsmæssigt og industrielt i en  

verden, som bliver mere og mere drevet og 
afhængig af naturvidenskabens evne til at 
finde løsninger på komplicerede problemer.

Planer for studieretningen
• Samarbejde med universitetsverdenen 

om robotteknologi
• Samarbejde med lokale og internationale 

virksomheder
• Fokus på grundforskning såvel som 

anvendelses-aspekter
• Gæsteforelæsninger, workshops og mas-

terclasses på og uden for skolen
• Virksomhedsbesøg, studieture og univer-

sitetsbesøg med fokus på naturvidenskab
• Deltagelse i talentprogrammer



Musik & Formidling
Musik A - Engelsk A

Introduktion
I denne kunstneriske studieretning er der 
fokus på kreativ formidling med fagene mu-
sik og engelsk i centrum. I musik-, engelsk- 
og danskfaget udforskes samspillet mellem 
sprog, litteratur, samfund og musik, idet der 
i studieretningen arbejdes med den gensi-
dige påvirkning, der foregår og historisk har 
foregået mellem musik i dens forskellige 
udtryksformer og det omgivende samfund. 
I engelskfaget arbejdes der med formidling 
inden for mange genrer, herunder musicals, 
creative writing, journalistik og debating. 
Igennem arbejdet i studieretningsfagene 
musik og engelsk opøves således kompe-
tencer inden for områder som kommunika-
tion, samarbejde, innovation og performan-
ce, samt evnen til at ’stå frem’, at ’være på’ 
og at skulle aflevere et produkt udvikles.

Valgfag
Elever, der ønsker denne studieretning, skal 
vælge musik som kunstfag i 1.g.

I 2.g vælges et C-fag fra skolens udbudte 
fagrække: Erhvervsøkonomi C, psykologi C, 
filosofi C, billedkunst C, informatik C, arki-
tektur og design C eller dramatik C.

I 3.g er der mulighed for at løfte 2. frem-
medsprog eller matematik til A-niveau og 
derved få 5 fag på A-niveau. Alternativt 
vælges yderligere et af ovenstående fag på 
C-niveau eller idræt eller samfundsfag på 
B-niveau. Derudover skal ét af fagene bio-
logi, fysik eller kemi i 3.g løftes til B-niveau.

Studieretningens opbygning 
Musik er et af de fag i gymnasiet, hvor både 
praksis og teori er i centrum. I den teoreti-
ske del af faget arbejdes med både klas-
sisk og rytmisk musik, der skal analyseres 
i forhold til rytme, harmonik, melodik, form 
m.m. Der indgår også en skriftlig dimensi-
on i musikfaget, i hvilken der med diverse 
computer- og nodeskrivningsprogramer 
opøves færdigheder i at arrangere og kom-
ponere musik. 



Der vil i studieretningen også blive arbej-
det med musikproduktion, hvilket som ud-
gangspunkt vil foregå i skolens eget studie, 
men også i samarbejde med danske studier 
og musikproducenter.

I den praktiske del af faget arbejdes med 
sammenspil og sammensang, og skolens 
forskellige arrangementer som caféaftener, 
Forårsbal og andre begivenheder er oplagte 
muligheder for at prøve evnerne af. Udover 
selv at spille og fremføre musik vil der også 
blive tale om koncertoplevelser uden for hu-
set af både klassisk og rytmisk karakter. Der 
arbejdes tematiseret med forskellige emner 
og perioder inden for musikken og litteratu-
ren, fx Reggae og Rastafari, 1960’ernes Soul

eller Hip-Hop-kulturen. De værker, emner og 
perioder, der bearbejdes, udvælges i samar-
bejde mellem undervisere og elever og ko-
ordineres mellem fagene, hvor det er muligt.

Planer for studieretningen
• Studieture til fx London, Amsterdam, 

Hamborg, Berlin, Leipzig eller Wien
• Koncertture til fx København
• Besøg hos musikproducere og studier
• Besøg på konservatorierne og Musik-

videnskabeligt Institut i København
• Journalistisk skrivning med Berlingske 

Media
• Hyttetur - hvor vi spiller og synger
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