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VIL DU SÆTTE 
DIG SPOR?

F orestil dig en skole, hvor 
det ikke bare er okay at 
være god, men hvor det 

er okay at være en af de aller- 
bedste. En skole, hvor der er ro i 
klassen, hvor du har kammerater, 
der alle er ambitiøse og vil det 
samme som dig, som alle har 
lyst til at lære, at blive dygtigere 
– meget dygtigere. Og hvor  
alle er med, alle bidrager, alle 
tager ansvar.

Forestil dig en skole med 
engagerede lærere, der ser lige 
netop dig, hvad du er god til, 
hvordan du bedst kan udvikle 
dig og blive bedre. Hvor du får 
venner for livet, ikke bare fra 
lige nede ad vejen, men fra hele 
Danmark. Og hele verden.

Forestil dig en skole, hvor du 
ikke kun har almindelige 
skolefag, men hvor du også 
lærer at udvikle dig personligt, 

får en tro på dig selv, lærer at 
begå dig – uanset om det er til 
en fin fest eller nede på grillen, 
som studerende på ét af 
verdens bedste universiteter, 
eller hvis du skal holde en tale, 
f.eks. i FN.

Forestil dig en skole, der har 
uddannet alt fra Treasure 
Hunters til læger og sygeplejer-
sker i Læger uden Grænser, 
skuespillere i Game of Thrones, 
marinebiologer og rumingeniører, 
statsministerens bodyguards – 
og alle mulige andre der vil 
gøre en forskel. I deres eget liv.  
I andres liv.

Læg dertil et skoleskema, hvor 
du kan få alt fra crossfit til politisk 
rollespil, rugby, solosang, 
hjælpearbejde, internationale 
programmer i personlig udvikling 
– bl.a. afsluttet med en ’Alene i 
vildmarken’-agtig ekspedition!

Men hvorfor egentlig nøjes med 
at forestille dig? Hvorfor ikke 
komme og være med? På en 
skole med helt ekstraordinære 
rammer. Og helt ekstraordinære 
muligheder – hvor det faglige 
niveau og de engagerede 
lærere giver dig mere viden, 
hvor den personlig udvikling 
giver dig mere kunnen, og hvor 
kombinationen, helheden af 
faglighed og personlig udvikling, 
sætter dig i stand til at gøre mere 
– for dig selv, for andre, for den 
verden, vi alle er en del af.

Har du lysten, og har du viljen? 
Og tør dine forældre give slip? 
Vi er klar!
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Herlufsholm er en skole med masser af historier. Vi har f.eks. hele tre 
forskellige historiske samlinger. Billedet her er fra den naturhistoriske.
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Undervisningen på Herlufsholm foregår i moderne rammer. F.eks. med  
Smartboards og mange forskellige hjælpemidler, der gør undervisningen mere levende.
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FAG-
LIGHED

Du lærer en masse. Lærerne er virkelig 
engagerede, og dine klassekammerater 
vil det samme som dig.

"
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E t højt fagligt niveau  
er selve kernen på  
Herlufsholm. Tager du 

din studentereksamen hos os, 
er du forberedt til at blive 
optaget og klare dig godt på 
verdens bedste universiteter, 
både i Danmark og udlandet  
– hvis det er dét, du vil.

Vil du noget helt andet, har  
det høje faglige niveau lært dig 
disciplin og fokus. Vi stiller høje 
krav, og vi er ambitiøse sammen. 
På den måde bliver det sjovt at 
lære og stræbe højt.

Niveauet sikrer vi gennem lave 
klassekvotienter og lærere, der 
er højt fagligt kvalificerede, og 
som alle virkelig brænder for 
deres fag. I grundskolen under- 

viser vores lærere udelukkende 
i dét, der interesserer dem mest, 
nemlig deres linjefag.

Er du særligt dygtig eller  
fagligt interesseret, får du på 
Herlufsholm ekstra muligheder 
for at udfordre dig selv og dit 
talent. Det sker gennem en 
række forskellige danske og 
internationale talentprogrammer 
og særlige initiativer, f.eks. 
Masterclass, Public Speaking 
Competition, Sciencetalent  
og fagolympiader.

På Herlufsholm kan du desuden 
tage den særligt krævende inter- 
nationale studentereksamen, IB 
Diploma – hvor al undervisning 
foregår på engelsk.
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PERSONLIG 
UDVIKLING

Det er slet ikke sådan noget med kæft, trit 
og retning. Det er noget med oplevelser,  
at udfordre sig selv, rykke sine egne grænser. 

"
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Personlig udvikling er også sportsdag på en helt 
ny måde, f.eks. med Color Run.

Fra socialt hjælpearbejde i udlandet til 
Trollebal i festsalen. Du udvikler dig på rigtig 

mange forskellige måder på Herlufsholm.
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H erlufsholm er mere 
end en skole. Hos os 
bliver du ikke bare 

fagligt dygtig – én af de bedste 
– du vil også opleve en markant 
personlig udvikling; du bliver 
mere moden, du får mere 
selvtillid og selvværd. 

Du lærer f.eks. at give håndtryk 
og se folk i øjnene, at turde tale 
med folk. Også folk, du ikke 
kender. Men især lærer du 
noget om dig selv. At kunne 
mere, end du troede, at få mere 
ud af den, du er.

Den personlige udvikling sker 
allerede i kraft af det høje 
faglige niveau. Men den sker i 
høj grad også i kraft af det, vi 

kalder det Ekstraskolære 
program. Programmet består af 
en bred vifte af aktiviteter, der 
alle er med til at udvikle dig – 
fra fysisk aktivitet til kreative og 
intellektuelle færdigheder.

Du lærer at være vedholdende, 
at sætte dig mål og fuldføre 
dem. Og du lærer at møde det 
anderledes og fremmede. Med 
åbent sind.

Og så lærer du at tage ansvar – 
hvad enten det er ansvaret for dit 
eget værelse, hummeret, som vi 
kalder det, hvis du er kostelev, 
eller den gode, rare stemning i 
klassen, i spisesalen eller til 
aktiviteterne efter skoletid.
Er du kostelev, kan du desuden 

blive præfekt i 3.g. Det betyder, 
at du er med til at sørge for, at 
dine kammerater trives og har 
det godt. Det er utroligt ud-
viklende at skulle tage ansvar 
for andre på den måde.

Og så er der vores mange rejser, 
traditioner og fester. De er også 
med til at udvikle dig – uanset 
om vi er på frivilligt arbejde i 
Brasilien eller går i procession 
en mørk januar morgen på 
Herluf Trolles fødselsdag forbi 
gravmælet ovre i kirken, mens 
orglet bruser, og rummet kun er 
oplyst af levende lys.



8

Du finder venner og fælleskab i både undervisningen, aktiviteterne 
efter skole, på sovesalene og til alt det andet, vi laver sammen.
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FÆLLES-
SKABET

Jeg kom fra udlandet af. 
Mine forældre havde 
undervist mig hjemme. 
Pludselig stod jeg mellem 
600 andre. Det var skræm-
mende! Men jeg fik venner 
fra dag ét.

"

VIDE MERE KUNNE MERE GØRE MERE

S pørg vores elever – dine 
kommende kammerater 
– hvad der er det særlige 

ved at gå på Herlufsholm, og du 
vil garanteret få svaret: fælles- 
skabet.

Men hvad er det, der skaber 
fællesskabet? Det er der meget, 
der gør. Tøjet, historierne, 
bygningerne, stedet – i sig selv 
fuldt af historier – traditionerne, 
festerne, ansvaret for hinanden 
og den fælles ambition ikke 
mindst, dét, at vi alle vil vide 
mere, kunne mere – hele tiden. 
Alt sammen er det med til at 
skabe en helt særlig stemning, 
et helt særligt fællesskab.

Er du kostelev, får du oven i 
købet dine venner lige omkring 
dig. I værelset inde ved siden af. 
Eller på sovesalen i sengen ved 
siden af. Det giver sammenhold 
og kammeratskab, en undoms- 
kultur, som de fleste kun kan 
drømme om.

Og så er der venskaberne! På 
Herlufsholm kan du slet ikke 
undgå at blive tømret rigtig godt 
sammen med dine kammerater. 
I er tæt sammen, og I løser og 
deler ting sammen – krævende 
opgaver, udfordringer og 
oplevelser. Det giver venner for 
livet. Og det giver netværk for 
livet. Du vil opleve, at der altid 
er nogle ’derude i verden’, du 
kan tage fat i. Nogle, der er 
villige til at hjælpe dig – selv 
mange år efter, at I har gået på 
Herlufsholm sammen.
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V ar der nogen, der 
sagde Hogwarts? Det 
er der næsten altid. Og 

ja, du lærer utrolig meget på 
Herlufsholm. Men vi har hverken 
Flyvning eller Magiske Dyrs Pleje 
på skoleskemaet …

Til gengæld er det fuldstændig 
korrekt, at Herlufsholm er en 
skole fuld af spændende 
historier og steder. ’Samlingen’ 
f.eks., vores eget museum med 
udstoppede hajer, sværdfisk og 
et helt elefantkranium – gaver 
fra gamle elever, der er blevet 
bragt hjem til skolen gennem 
vores lange historie.

Det giver en særlig stemning at 
bo og gå i skole sådan et sted. 
Men endnu vigtigere end  
historien er måske traditionerne. 
Herlufsholm har rigtig mange af 
dem – traditioner, der er med til 
at gøre året og skoledagen 
endnu mere spændende, 
afvekslende og sjov. Det kan  
f.eks. give perspektiv at tænke 
på, at nogle på ens egen alder 

har stået på akkurat det samme 
sted og været med til akkurat 
de samme ting, bare i en helt 
anden tid.

Tag også navnene på nogle af 
vores mange traditioner du vil 
komme til at opleve og blive en 
del af: Fugleskydningen, Trolle- 
morgenen, Børkampen. Navne 
fyldt med mystik og historie. Det 
samme gælder festerne: Blebal, 
Gøyebal, Maskeballet til faste- 
lavn. Og så er der alt det andet; 
skolekomedien og 3.g’ernes 
Hueprøve, og dagen, hvor vi alle 
prøver at smide 3.g’erne i søen i 
én af vores haver – og meget, 
meget mere.

Historien og de mange traditioner 
er en helt afgørende del af den 
sociale lim på Herlufsholm. De 
er med til at gøre din tid på 
skolen til noget helt særligt. Du 
kan være sikker på, at der vil 
være en hel del historier at 
fortælle derhjemme, både til 
vennerne og familien.

”MAGISKE 
DYRS PLEJE

Trolledag, fødselsdagen for den ene af skolens stiftere, 
Herluf Trolle, er en helt speciel, stemningsfuld dag 

– med både fest, sport, processioner og meget andet.
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TRYGHED 
& TRIVSEL
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HERLOVIANER-
SPROGET

Herlufsholm har sit helt eget sprog. 
Men bare rolig, der er ingen svær 
grammatik! I tidens løb har der 
udviklet sig en række mere eller 
mindre specielle ord. Heis betyder 
f.eks. rektor, Frime er fritime, og 
Mausen er middagspausen.  
Og der er mange flere – du lærer 
dem hurtigt!

I ngen læring uden trivsel, 
ingen personlig udvikling 
uden tryghed! Herlufsholm 

er et rart sted at være. Det 
sørger både dine kammerater, 
dine lærere og alle de mange 
andre medarbejdere for. 
Omsorg – det er noget, vi alle 
går op i.

F.eks. har alle elever på  
Herlufsholm en voksen mentor. 
Det gælder uanset, hvilken 
årgang du er på. Din mentor har 
fokus på lige netop din trivsel 
og udvikling.

Bor du på skolen, har du desuden 
din sovesalslærer. Det er hans 
eller hendes vigtigste opgave at 
være den, du altid kan gå til. Det 
samme gælder dine præfekter. 
En præfekt er en kammerat fra 
3.g, der er tilknyttet din sovesal, 
og som er specielt udvalgt, fordi 
han eller hun er god til at passe 
godt på alle.

Herlufsholm er i det hele taget 
en tryg skole. Vi prioriterer både 
voksenkontakt og gode, 
hjemlige forhold.

Du får lækker mad – der er sund 
og nærende – dit tøj bliver 
vasket, og der bliver gjort rent 
på dit værelse. 

Det giver overskud til den 
personlige og faglige udvikling. 
Vi har endda vores eget lille 
’sygehus’ med en sygeplejerske, 
der passer godt på dig, hvis du 
er blevet syg.

Og så er både Herlufsholm og 
Næstved steder, hvor du trygt 
og frit kan bevæge dig rundt. 
Kommer du fra udlandet, vil du  
i det hele taget opleve, at 
Danmark er et utroligt nemt og 
sikkert sted at være ung.
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HELE 
PALETTEN
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Uden mad og drikke … Der bliver sørget rigtig  
godt for dig på skolen. F.eks. med sund og varieret 

frokostbuffet i den flotte, historiske spisesal.
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H erlufsholms særlige evne til at løfte dig 
både fagligt og personligt kan du udnytte 
allerede fra 6. klasse. Vi tilbyder grund- 

skole inkl. 10. klasse, gymnasium og internationalt 
gymnasium – både som kost- og dagelev.

HERLUFSHOLMS SKOLEPROGRAM:

• Grundskole fra 6. til 9. klasse, 
 kostskole fra 7. klasse

• 10. klasse – der gør dig endnu bedre  
 forberedt til gymnasiet

•  Gymnasium med en række forskellige  
og spændende studieretninger

•  Den 1-årige engelsksprogede Pre-IB, 
som forberedelse til den eftertragtede 
internationale studentereksamen IB 
Diploma

•  IB Diploma, den 2-årige engelsksprogede 
studentereksamen, anerkendt af universi-
teter verden over

GRUNDSKOLEN

Grundskolen på Herlufsholm er en faglig 
stærk skole. Og allerede her arbejder vi med 
personlig udvikling – i gode, trygge rammer 
med fokus på den enkelte elevs evner og 
muligheder. Grundskolen ligger karaktermæssigt 
markant over landsgennemsnittet.

GYMNASIET

Herlufsholm hører til blandt de bedste 
gymnasier i Danmark, vores studenter får 
nogle af landets højeste gennemsnit. 

Du kan vælge mellem en lang række  
ambitiøse og spændende studieretninger 
indenfor både samfundsvidenskab,  
naturvidenskab, kunst og sprog.
 
Alle retninger inkluderer op til flere studie- 
rejser, Masterclasses, gæsteforelæsninger  
og samarbejder med virksomheder,  
organisationer og videregående uddan- 
nelsesinstitutioner, herunder universiteter, 
højskoler og konservatorier – både  
herhjemme og i udlandet.

INTERNATIONALT 
GYMNASIUM – 
INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE (IB)

Herlufsholm tilbyder både den 1-årige Pre-IB  
og den 2-årige IB Diploma Programme.

Pre-IB er det perfekte springbræt til den 
krævende IB Diploma. Du udvikler dine 
studiekompetencer og vænner dig til  
undervisning på engelsk.

IB Diploma er en international studenter- 
eksamen på et højt akademisk niveau. Al 
undervisning foregår på engelsk, og både 
pensum og prøver fastsættes internationalt. 
Uddannelsen er globalt anerkendt og åbner 
døre til universiteter verden over.
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THE AWARD

The Duke of Edinburgh’s Interna-
tional Award, også kaldet The 
Award, er et program af aktiviteter, 
der inspirerer dig til at prøve  
kræfter med dig selv. Du vælger 
selv aktiviteterne – inden for en  
lang række forskellige områder,  
fra sport til hjælpearbejde.  
Undervejs i forløbet reflekterer  
du over din udvikling, bl.a. ved at 
skrive digital logbog. 

The Award stammer oprindeligt  
fra England og findes i dag i mere 
end 140 lande verden over. Program-
met styrker dine personlige færdig- 
heder og giver dig mulighed for at 
udvikle nye. Til slut i forløbet indgår 
der bl.a. en flerdages ekspedition, 
kaldet The Adventurous Journey.  
Herlufsholm er Danmarks eneste 
The Award-certificerede kostskole.

Herlufsholmudmærkelsen er et 
2-årigt program med udfordringer  
til dig, der går i gymnasiet.  
Programmet er individuelt, tilpasset 
dine evner og interesser – og den 
personlige udvikling, du har brug for. 
Du lærer at sætte dig mål og arbejde 
vedholdende og engageret. 
Gennemførelsen er i sig selv en 
bedrift – som du vil kunne se tilbage 
på med stolthed.

Crossfit E-sport Fodbold
Fægtning Golf  Hockey 
Løbehold Gymnastik Ten-
nis Ultimate Volleyball 
Basketball Badminton  
Billedkunst Friformning 
Musikundervisning Kor-
sang  Solosang  Jagttegn  
Kørekort  SocialMedia- 
gruppen Politisk rollespil   
Debating  Society  Finansi-
elforståelse Ekstrasprog- 
undervisning Personlige 
udviklingsprogrammer 14

FRITID MED 
INDHOLD
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D u kan vælge mellem rigtig mange forskel-
lige aktiviteter efter skole på Herlufsholm. 
Og det er der en mening med!

For det første, fordi de mange muligheder gør det 
nemt og sjovt at finde noget, der passer lige netop 
dig. For det andet, fordi det giver en utrolig stærk 
fællesskabsfølelse at gøre ting sammen. Og sidst, 
men ikke mindst: Aktiviteterne udvikler dig både
fysisk, kreativt og intellektuelt. Og du lærer en 
masse om at samarbejde og lede.

De fleste af aktiviteterne findes endda direkte på 
skolen. Vi har f.eks. vores egen skaterbane, 
e-sportlokale, fitnessrum, lydstudie, teatersal, 
golfbane, tennisbaner og parkouranlæg samt 
Suseåen med mulighed for kano- og kajaksejlads 
lige uden for døren – plus en svømmehal ca. 500 
meter nede ad vejen …

Herlufsholms store aktivitetsprogram giver dig 
spændende muligheder inden for både sport, 
kreativ udfoldelse og intellektuelle færdigheder. 
Vælg mellem alt fra mindfulness til rugby, fra 
kørekort til kor og debatkonkurrencer, billedkunst, 
kodning, musik eller finansiel forståelse. Eller var 
det måske noget at blive ekstra god til sprog?  
Eller at være med til at styre og lave indhold til 
vores sociale medier?

Med det store udbud kan du måske ligefrem få 
helt nye interesser. Eller måske opdager du, at du 
er god til noget, du slet ikke anede!

Ud over aktiviteterne efter skoletid er der naturligvis 
også plads til fritid på Herlufsholm. Du kan være 
helt sikker på, at du kommer til at lære både tanken 
oppe på hjørnet og caféerne og biograferne i cen- 
trum af Næstved at kende. Og du vil stadig have tid 
til både musik, spil og det på Netflix, alle taler om 
lige nu – eller hvad du i øvrigt interesserer dig for.

På Herlufsholm får du ganske enkelt mere af det 
hele. Vi hjælper dig til at få meget mere ud af din tid.

HERLUFSHOLM-
UDMÆRKELSEN
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Sammenhold 
Udfordringer

Oplev-
elser

Udvik-
ling
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På Herlufsholm bliver du for alvor global! Du møder det nye, spændende og
anderledes i både undervisningen, og når vi rejser ud i verden.
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V ær nysgerrig, se dig 
omkring i verden! 
Herlufsholm er en 

skole for nysgerrige, for dig, der 
vil udvide din horisont. Det 
kommer du til på flere måder! 
F.eks. vil du opleve, at dine 
kammerater ikke kun kommer 
fra ét sted i Danmark, men fra 
hele Danmark. Og hele verden! 
Flere har forældre, der bor og 
arbejder i udlandet.

De mange forskellige baggrunde, 
og stederne vi kommer fra, er 
med til at give skolen en helt 
særlig åbenhed og dynamik. Du 
vil møde andre måder at leve på 
og gøre tingene på, end du 
måske er vant til. Dét lærer dig 
nysgerrighed og respekt for det, 
der er anderledes. Det er en 
utrolig vigtig egenskab i en 
globaliseret verden. 

Åbenheden og respekten 
udvikler vi både på skolen og 
udenfor skolen. Uanset om vi er 
sammen om at male vores egne 
udflugtshytter i Kalbyrisskoven, 
eller når du f.eks. laver frivilligt 
arbejde i forbindelse med The 
Award. Det kan også være, at  

du er med til at rense en park i 
Næstved for plastik. Eller gøre 
rent på en strand i Sydamerika. På 
Herlufsholm tager vi nemlig ud i 
verden. Det sker bl.a. via vores 
Round Square-netværk, hvor vi 
samarbejder med mere end 180 
skoler verden over – i øvrigt som 
den eneste skole i Skandinavien.

Round Square samarbejdet 
giver dig mulighed for at blive 

udvalgt til f.eks. udveksling, 
konferencer eller internationalt 
hjælpearbejde. Eller måske er 
du med, når nogle af vores 
elever hvert år deltager i det 
politiske rollespil Model United 
Nations, f.eks. i Dubai, Barcelona 
eller et helt tredje sted!

Udsynet på Herlufsholm er med 
til at give dig kulturelle kompe-
tencer og et interkulturelt net- 
værk. Vi forbereder dig på at blive 
borger i en global verden – global 
citizen. Så sørg for at have 
rygsækken og kufferten parat!

UDSYN & 
ÅBENHEDÅBENHED
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MODERNE 
NORDISK 
KOSTSKOLE
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VISION

MISSION
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Vi vil være Nordens bedste skole 
til at uddanne unge mennesker 
til at gå foran og tage ansvar – for 
sig selv, for hinanden og for det 
fællesskab, vi alle er en del af.

Vi skaber ekstraordinære  
rammer for ekstraordinær faglig 
og personlig udvikling.

S om international kost-
skole har Herlufsholm 
noget helt unikt at 

tilbyde: vores danske baggrund! 
Du kan finde gode skoler mange 
steder i verden. Du kan endda 
finde andre gode skoler, der også 
har stærkt fokus på høj faglighed 
og personlig udvikling.

Men ønsker du at kende dine 
rødder, at gøre brug af din 
særlige danske baggrund, f.eks. 
at udnytte evnen til at løfte i flok, 
at tro på at det altid er den 
bedste idé og det bedste 
argument, der vinder – ikke 

hierarkiet eller det formelle – så 
skal du overveje Herlufsholm.
Og tror du, ligesom vi gør, at 
evnen til sammen at udvikle nye, 
stærke løsninger er en helt 
afgørende succesfaktor i en 
flydende, global verden? Ja, så 
skal du også overveje Herlufsholm.

Vi er overbeviste om, at forank- 
ringen i de stabile, nordiske 
demokratier, med en mere end 
1000-årig tradition for inddrag- 
else og fællesskab, er præcis dét, 
der er brug for i en verden fuld af 
forandring og udfordringer.
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Hvordan kan en 450 år gammel 
dansk skole være én af verdens 
mest moderne og mest frem-
synede skoler?

Det kan vi, fordi vi har holdt fast. 
Da Herluf Trolle og Birgitte Gøye 
grundlagde skolen i 1565, var 
det, fordi de havde set, at 
verden var i hastig forandring. 
Og at den forandring krævede 
nye initiativer.

De skabte en skole for ’rigets 
dygtigste unge mænd’, ikke 
bygget på herkomst eller titler, 
men på viden og personlig 
udvikling. En ambitiøs, dansk 
kostskole i en allerede dengang 
global verden.

Det er den arv, der den dag  
i dag driver Herlufsholm. Vi er 
konstant i udvikling, på vej mod 
det næste nye. Hvorfor? Fordi vi 
hele tiden holder fast – i kernen 
af det, vi altid har været.

Det bedste bevis på den 
modernitet og fremsynethed, 
Herlufsholm har med sig fra sin 
grundlæggelse, er måske 
historien om det, der sker lige 
efter Herluf Trolles død. Da Trolle 
under et søslag mod svenskerne 
får en kugle gennem rustningen 
og dør, muligvis fordi han 
nægter at få lægehjælp, før 
hans mandskab har fået det, 
tager hans hustru, Birgitte Gøye, 
over. Hun bliver skolens første 
leder. En kvinde?  I 1565? 
Nærmest utænkeligt. Men ikke 
på Herlufsholm. Med den rette 
vilje er alt muligt.
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