Gymnasiet
Herlufsholms gymnasiums eksamensgennemsnit i sommeren 2021 var på 9,0, hvilket er det højeste
gennemsnit, en dimitterende årgang fra Herlufsholm har opnået. Herlufsholm Skole rangerer i 2021 på en
delt andenplads 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 én skriftlig eksamen og tre mundtlige eksaminer – med SRP som den ene. Selvom der var tale om
flere eksaminer end i 2020, har det igen i år medført store udsving i ranglisteplaceringerne.
Eksamensgennemsnittet for skolens studenter afviger med 0,9 sammenlignet med de sidste års resultat. Der
er således tale om et stort udsving, og det må forventes, at snittet vil nå et lavere leje, når forholdene
normaliseres. Det bemærkes, at gennemsnittet ved såvel mundtlig som skriftlig eksamen er fulgt med op.
Dette ligger henholdsvis 0,1 over årskaraktersnittet for mundtlige eksaminer og 0,2 under for skriftlige
eksaminer. Skolen er tilfreds med, at lærerne har vurderet elevernes årskarakterer på et fagligt korrekt
niveau, hvor gennemsnittet er blevet bekræftet af den eksterne censur.
Life Science-studieretningen er, trods udfordringer med nedlukningsperioder, fortsat en succes, og den første
årgang med denne studieretning dimittererede sommeren 2021. For elever, der begyndte sommeren 2021,
er studieretningen yderligere udbygget ved at indføre faget bioteknologi på A-niveau. Samarbejdet om
studieretningen med BMS og Fonden for Entreprenørskab genoptages i 2021 – nu med Syddansk Universitet
som partner. Som ny samarbejdspartner introduceres desuden medicinalkoncernen Merck.
De gode erfaringer med Business- og Life Science-studieretningerne har inspireret skolen til at skabe
markante profiler for alle gymnasiets studieretninger. Politik og Journalistik fortsætter samarbejdet med
Berlingske Media samt rådgivningsfirmaet Szpirt & Company. For kommende 1.g udbydes studieretningen
Sprog og Business. Studieretningen indeholder to sprogfag på A-niveau samt faget markedskommunikation.
Elever med engelsk A i nuværende 3.g har i efteråret været på studietur; der er planlagt studieture for
samtlige elever i 3.g.
Den nationale trivselsundersøgelse i 2021 vidnede om god trivsel hos gymnasiets elever; på enkelte
parametre oplevedes en tilbagegang i forhold til 2020. På den samlende indikator ”Jeg er glad for at gå i
skole” ligger skolen 0,1 over landsgennemsnittet. Dykker vi længere ned i tallene, ligger skolens STX-elevers
svar på trivselsindikatorerne ”faglig trivsel”, ”social trivsel” og ”læringsmiljø” alle lidt over
landsgennemsnittet, mens svarerne på ”pres og bekymringer” samt ”mobning” ligger tilsvarende lidt under
landsgennemsnittet. Dette vil blive fulgt op i samarbejde med elevråd og skolens trivselsteam. Skolen
iværksætter desuden en kulturundersøgelse i foråret 2022, og resultaterne heraf vil blive anvendt som en
del af grundlaget for det videre trivselsarbejde. Endelig forventes en positiv effekt af den ny
trivselsambassadørordning, der implementeres i indeværende skoleår.
I skoleåret 2020/2021 startede vi indfasningen af skolens nye mentorordning i 1.g, som i 2021/22 er udfoldet
til 2.g. Konceptet medfører, at hver klasse har en klassementor og hver elev en personlig mentor. For
nuværende 2. og 3.g har vi desuden afviklet trivselsarrangementer i juni måned 2021, og 1.g-klasserne har i
efteråret været på introtur for grundforløbsklasserne samt trivselsdag for stamklasserne.
Som et supplement til undervisningen i de enkelte fag kan der, takket være donationer modtaget i 2018,
fortsat afvikles Masterclass som et treårigt forløb. Corona-situationen har i indeværende skoleår begrænset
antallet af Masterclass-forløb, men det er lykkedes at påbegynde de planlagte sproglige Masterclasses.

