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Velkommen

Herlufsholm Sommerskole tilbyder to uger fyldt med læring, sjov og 
spændende aktiviteter på Herlufsholm Skole, der er kendt for sit fagligt 
høje niveau, smukke historiske omgivelser og stærke traditioner.

Herlufsholm Sommerskole er primært for børn og unge fra hele verden 
i alderen 12-16 år, som enten ønsker at lære dansk og finde ud af mere 
om det danske samfund, kultur og historie eller danske børn, der har 
lyst til at prøve kræfter med et internationalt miljø og derved få trænet 
deres engelske. At leve to uger i et miljø sammen med andre børn, der 
næsten udelukkende taler engelsk, er en enestående mulighed for hur-
tigt at opnå et væsentligt forbedret sprog.

Alle deltagere har hver dag 4 undervisningstimer, hvoraf 3 af dem 
fokuserer på læse- og skrivekundskaber efter den enkeltes niveau. Vi 
deler eleverne ind i grupper baseret på deres nuværende danskkund-
skaber med det formål at skabe rammerne for læring, selvtillid og for-
bedring af de sproglige kundskaber. 

Når de udenlandske elever har danskundervisning, vil de danske ele-
ver lave et engelsk projekt. 

Det er samtidig en sommerskole for aktive unge med mod og lyst til 
adventure og her er rig mulighed for at udfordre sig selv og samtidigt 
skabe et socialt netværk med andre unge fra hele verden.

Kom og vær med til to fantastiske uger!
Manfred Christiansen
Head of Herlufsholm

Summer School

Trine Lohse Røntorp
Head of Herlufsholm 

Summer School
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Fagligt program
Målet med sprogundervisningen er at forbedre den enkeltes 
mundtlige forståelse samt hans/hendes læse-, tale- og 
skrivekundskaber.

I undervisningstimerne er eleverne niveauopdelt og bliver 
undervist af veluddannede og erfarene sproglærere.

Aktivitetsprogram
Herlufsholm Sommerskole tilbyder et spændende 
aktivitetsprogram med udgangspunkt i sportslige, sociale og 
kreative aktiviteter.

Vi udfordrer eleverne til at forbedre deres evner og dygtiggøre 
sig - efter eget valg - inden for forskellige sportsgrene og 
kreative aktiviteter, som fx musik, drama og billedkunst.

Udover disse aktiviteter, byder programmet også på mange 
sociale aktiviteter, fx bowling, dans, BBQ & Disco-aften. 

Vi prioriterer venskaberne højt og starter derfor sommerskolen 
med en weekend, hvor icebreakers og team-building ryster de 
unge godt sammen.

Vi har også planlagt to ekskursioner, hvoraf den ene går til 
København. I København udforsker vi byens kulturelle tilbud,  
tager en shoppetur på Strøget og slutter ekskursionen af med en 
tur i Tivoli.

Hvad tilbyder vi? 
• Vores sommerskole løber over to fulde uger, hvor deltagerne 
 bor på skolens sovesale og oplever kostskolens stemning 

• Erfarent og veluddannet personale underviser, instruerer og  
 tager sig af deltagerne under hele opholdet 

 
 
• Deltagerantallet holdes under 40 for at deltagere og voksne  
 kommer til at kende hinanden rigtig godt

• En bid af dansk historie og kultur på Danmarks ældste og  
 største kostskole

• Et sommerskoleprogram, der balancerer lærdom, sjov, fritid 
 og sociale aktiviteter

• Sunde måltider og snacks lavet af vores eget køkken

• Et omsorgsfuldt og støttende miljø med dygtige sovesals- 
 lærere, der overnatter på skolen sammen med eleverne.

Priser
Prisen for deltagelse på årets sommerskole er 21.000 kr.

Dette inkluderer: Undervisning, forplejning og overnat-
ning på skolens sovesale, voksne tilstede hele døgnet, alle 
aktiviteter og ekskursioner.

Inkluderet i prisen er et ikke-refunderbart indskrivningsgebyr 
på 2.500 kr. pr. deltager.

Vær venligst opmærksom på, at deltagerbetalingen ikke dækker 
transport til og fra sommerskolen samt lommepenge. 

Find os på Facebook under navnet ”Herlufsholm 
Sommerskole” for at se billeder fra sidste års sommerskole og 
læse de seneste nyheder.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

7:30 Vækning Vækning Vækning Vækning Vækning

08:00-08:30 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

08:30-08:45 Samling Samling Samling Samling Samling

08:45-10:30 Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk

10:30-10:45 Snack/pause Snack/pause Snack/pause Snack/pause Snack/pause

10:45-11:30 Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk Dansk/engelsk

11:30-11:45 Omklædning Omklædning Omklædning Omklædning Omklædning

11:45-12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

12:30-13:30 Fælles aktivitet Fælles aktivitet Fælles aktivitet Fælles aktivitet Fælles aktivitet

13:30-15:15 Kreafag Kreafag Kreafag Kreafag Kreafag

15:15-15:30 Femmad Femmad Femmad Femmad Femmad

15:30-17:00 Sport Sport Sport Sport Sport
17:15-18:00 Fritid Fritid Fritid Fritid Fritid

18:00-19:00 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19:00-22:00 Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet Aftenaktivitet

22:00-22:30 Sengning Sengning Sengning Sengning Sengning

Ugeprogram - Uge 1 & 2
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FOLKETINGET

Herlufsholm Skole blev grundlagt 
i 1565 af søhelten Herluf Trolle og 
hans hustru Birgitte Gøye.

På Herlufsholm går lærdom, hjem 
og kostskole op i en højere enhed. 
Atmosfæren er præget af åbenhed og 
respekt elever imellem og mellem 
elever og lærere, hvilket også ses i 
undervisningen.

Herlufsholm Skole ligger ved 
Næstved, ca. 100 km. syd for 
København

Vi har ca. 600 elever på skolen - 
ca.300 af dem er kostelever.

Herlufsholm Skole tilbyder både 
dansk grundskole 6. - 10. klasse, 
dansk studentereksamen (STX), 
Pre-IB  og IB.
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Tag på en 
virtuel 

rundtur


