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Herlufsholm, den 20. maj 2016 
 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

 

Ny rektor på Herlufsholm Skole.  
 
Herlufsholm Skoles bestyrelse har valgt kostskolechef og lektor Flemming Zachari-
asen til ny rektor på Herlufsholm.  
 
Flemming Zachariasen tiltræder den 6. september 2016, hvor han afløser nuvæ-
rende rektor Klaus Eusebius Jakobsen.  
Flemming Zachariasen har omfattende undervisnings- og ledelseserfaring, dels 
fra militæret og fra en af Danmarks førende gymnasie- og IB skoler, Birkerød 
Gymnasium, hvor han har været kostskolechef i de sidste 10 år. Han har i denne 
periode stået i spidsen for en omfattende kulturforandring på kostafdelingen. 
Flemming Zachariasen har udviklet kostafdelingen ud fra en meget visionær, nu-
tidig og værdibaseret strategi og dermed skabt en kostafdeling, som tiltrækker 
både nationale som internationale elever. 
 
Forstander og formand for bestyrelsen på Herlufsholm Skole og Gods Jens Mo-
berg udtaler: ”I bestyrelsen ser vi frem til samarbejdet med Flemming Zachariasen 
omkring den fortsatte udvikling af Herlufsholm mod vores mål om at blive en 
dansk skole i verdensklasse. Jeg er overbevist om at Flemming med sine personlige 
egenskaber, sin uddannelse og sine erfaringer og tilgang til såvel ledelse som ar-
bejdet med børn og unge vil kunne tilføre meget til vores skole og blive en stærk 
leder for alle vores dygtige og engagerede medarbejdere”. 
 
Flemming Zachariasen glæder sig til den store og udfordrende opgave, det bliver at 
tiltræde som rektor på Herlufsholm Skole og udtaler: ”Jeg er ydmyg over for opga-
ven og taknemmelig for tilliden, der er vist mig til at føre Herlufsholm videre som en 
af Danmarks mest succesrige skoler. En succes som er effekten af både et engageret 
personale og en stærk elevindsats. Jeg vil lægge min energi i at videreføre Herlufs-
holm Skole i den retning med respekt for dets fortid og med mod på dets fremtid. Jeg 
ser med glæde frem til at møde elever, forældre og medarbejdere, samt det stærke 
netværk, der gør Herlufsholm til noget ganske særligt. ” 
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Den nye rektor flytter i løbet af efteråret med sin familie ind i rektorboligen over 
for Herlufsholm Kirke. 
 
Der vil være en velkomstreception den 6. september kl. 14.40 i skolens Festsal, 
hvor Flemming Zachariasen tiltræder. Her vil der ligeledes være mulighed for at 
hilse på Flemming Zachariasens hustru og hans to drenge, som er hhv. 11 og 13 
år. 
 
Fakta om Herlufsholm: Herlufsholm Skole og Gods rummer både grundskole, 
gymnasium og en international eksamen, International Baccalaureate (IB), samt 
selvfølgelig kostskole. Der er uddannelse fra 6. kl. til og med 3.g og af de godt 650 
elever på Herlufsholm er de 290 kostelever. Godset omfatter blandt andet 920 ha 
skov samt 135 ha landbrug. I alt beskæftiger Herlufsholm 180 medarbejdere.  
 
Foto af kommende rektor Flemming Zachariasen er vedhæftet til fri redaktionel anvendelse 
 

 

 

Såfremt der måtte være spørgsmål eller behov for supplerende oplysninger, kontaktes forstander, 

formand for bestyrelsen Jens Moberg - tlf. 40 90 41 05 eller Flemming Zachariasen -  

tlf. 45 16 82 35 

 

 

 

Til fri redaktionel anvendelse: 

 

 
 

Kommende rektor på Herlufsholm Skole, Flemming Zachariasen 


