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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 eneste skandinaviske skole repræsenteret  
i netværket, der på verdensplan tæller omkring 



200 skoler, hvoraf vi har et tættere samarbejde 
med en snes skoler.

UDVEKSLING OG STUDIEREJSER
På Herlufsholm tager eleverne afsted 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. 
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, en-
treprenørskab og omverdensforståelse. Stu-
dieturen indgår derudover som et element i 
skolens arbejde med internationalisering og 
adventure. For eleverne i 2.i 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 høj-
niveauholdene, 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.
Herlufsholm har et omfattende udvekslings-
program, primært rettet mod elever fra 15 
års alderen. Vores udvekslingsprogrammer 
indeholder både individuelle og gruppe-
udvekslinger. 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, vores egne elever en unik 
mulighed for at møde folk fra andre kulturer, 
at orientere sig ud mod verden samt udvikle 
en global forståelse. 

KONFERENCER
Et helt særligt tilbud er muligheden for at 
tage på konference gennem Round Square 
i både 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.

SERVICEARBEJDE
Udover et solidt akademisk grundlag ønsker 
vi på Herlufsholm, at eleverne gennemgår 
en personlig udvikling og lærer at blive an-
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svarlige mennesker. Derfor støtter vi alle 
elever i at udføre frivilligt servicearbejde, der 
gør en forskel for andre mennesker. Frivilligt 
arbejde skaber mulighed for nærhed og 
samtale mellem mennesker, 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 SOS-Børnebyerne. En lang række elever i 
gymnasiet samt alle elever i 9. klasse deltager 
i The Duke of Edinburgh’s 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. Vi hylder vi dem, der giver noget 
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. Det kan
også være at deltage i Herlufsholms eget 
serviceprojekt i Grønland, som har fokus 
på både klima, medmenneskelighed og 
adventure.


