
Handlingsplan 
for øget trivsel og 

skoleudvikling
Herlufsholm Skole og Kostskole

2022

Om handlingsplanen

Handlingsplanen beskriver de initiativer, der vil 
være bærende for udviklingen af Herlufsholm 
Skole og Kostskole over de næste år. 

Målet er at gøre Herlufsholm til en skole, der 
er nyskabende i sin tilgang med unges trivsel, 
og som konstant ligger over landsgennemsnit-
tet på alle trivselsindikatorer. 

Handlingsplanen er baseret på initiativer, 
diskussioner og ønsker formuleret af elever, 
forældre, medarbejdere, ledelse og bestyrel-
se. Det er et dynamisk dokument, der løbende 
vil blive tilpasset, i takt med at skolens fælles-
skaber fornys. 

Ambition

Herlufsholm Skole skal være et godt sted at 
være og lære for alle elever både i relation til 
den faglige, den sociale og den personlige ud-
vikling. Ambitionen er, at Herlufsholm ikke bare 
er blandt landets bedste skoler, når det angår 
faglighed, men også når det angår elevernes 
trivsel og hverdag på skolen.



Motivation og 
trivsel

Fysiske 
rammer

4. Fra regler til normer 
Udvalgsarbejde med deltagelse af elever, forældre 
og medarbejdere 

5. Gennemskrivning af politikker, processer mv. 
Pædagogisk gennemskrivning af Skolehåndbogen, 
politikker, retningslinjer og procedurer

6. Orientering og dialoger om indarbejdelse af  
’De syv samfundsløfter’ 
Forankring af Privatskoleforeningens kodeks i 
lærerstaben

7. Styrkelse af arbejdsglæde 
Nedsættelse af medarbejdertrivselsudvalg

8. ”Vi skaber trivsel sammen” 
Kursus for alle elever om trivsel, mobning, alkohol, 
sex & samtykke

9. Kønsstereotyper og sexisme eller ligestilling  
og mangfoldighed 
Introduktion til bias, normer og blinde vinkler  
fra Kvinfo

10. Gentænkning af introforløb 
Ved studiestart og start af studieretningsforløb  
i samarbejde med elevrådene

11. Fastholdelsesforløb med 2.g 
Brobygningsprojekt på tværs af klassetrin

12. Styrkelse af elevdemokrati 
Ansvarlig- og myndiggørelse af eleverne generelt

13. Fra præfektordning til ? 
Gentænkning af præfektordning 2023

14. Nye traditioner – nye fællesskaber 
Gennemgang af de gamle traditioner, forslag  
til nye aktiviteter

15. Pædagogisk indsats i grupper med mistrivsel 
Forebyggelse før sanktioner

16. Forbedret kommunikation mellem forældre  
og skole 
Styrkelse af forældresamarbejdet

17. Nyindretning af ”Hylen” 
Et attraktivt rum på skolen til dageleverne

18. Bedre mulighed for fysisk aktivitet 
Plads til bedre og flere udendørs aktiviteter

19. Indretning af fællesrum på særligt 
Skygningen og Museumsbygningen 
Etablering af attraktive fællesrum

Pædagogik og 
kompetencer

1. Styrkelse af den pædagogiske indsats på 
elevgårdene 
Tilførsel af ekstra ressourcer, nye funktions-
beskrivelser, etablering af trivselsteam, ansæt-
telse af trivselsleder, nye mødestrukturer

2. Kompetenceudvikling på skolen  
Udviklingsforløb for alle personalegrupper

3. Styrkelse af den daglige organisering af trivsel-
sindsatser, herunder ansættelse af psykolog 
Mulighed for psykologfaglig sparring og faglig 
udvikling for alle involveret i trivselsarbejdet

Struktur og 
kommunikation 

Regler og 
normer 
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