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Herlufsholm Skole blev grundlagt i 1565 - og fremstårpå den måde som den ældste kostskole i Danmark.

De mange hundrede år på bagen sætter nogle gange skolen i omgivelsernes lys, som en af de mest konservative skoler 
i Danmark - dette bliverjo ikke overraskende forstærket af de mange ret så gamle traditioner, som lever videre på 
skolen i hverdag og i fest, af sovesalskonceptet og beklædningsreglementet. Man kunne sikkert også hertilføje det 
særlige befolkningssegment, der trods alt stadig er det dominerende blandtforældrene, og som forstærker det indtryk. 
Intet nævnt, intet glemt.

Den succesrige TV-dokumentar serie om skolen for et par år siden og ikke mindst den meget positive måling af 
tilfredshed/ utilfredshed, skolen foretog blandtforældre iforåret 2005, kunne meget let bidrage til, at denne opfattelse 
af den tilfredse, konservative skole, som vi bar nu, kunne bringe os et godt stykke ind og videre i det 21. århundrede, 
uden i øvrigt at gøre ret meget mere.

Men intet er mere forkert: Succes er som den sne derfaldt sidste år: væk sammen med den tid, der langsomt skrider 
fremad.

Dette forår lærte os det - hvis vi da skulle have glemt denne meget enkle livsvisdom. På få minutter var skolen kastet 
ud i en krise, der vist ikke er set så stor siden begyndelsen af 90 ’erne - og selv om selve sagen kunne siges kun 
at have betydning (i sig selv nok så alvorlig) for de involverede, så viste virkeligheden noget helt andet. Ud over de 
voldsomme medieangreb på skolen, især i den lokale presse og iformiddagsbladene (BT og Ekstrabladet), somjo 
var vanskelige nok i sig selv at tie overfor, så blev skolen (lærere, elever, forældre og ledelse) lynhurtigt stillet overfor 
nogle nye krav ogforventninger til atforstå, acceptere og især implementere svar på de udfordringer det gav. Og det 
gav anledning til at konstatere, at denne skole ikke er en “død” konservativ skole, men en absolut levende organisme, 
der oven i købet har den indbyggede dynamik der skal til, når en organisation udsættes for “farer og angreb". Og her 
tænker jeg på både selve organisationen, men sandelig også på den aktive, positive, men også kritiske forældregruppe. 
Dette nye udviklingsarbejde er slet ikke færdigt endnu - og vi taler her bl.a. om det arbejde, der skal tilfor at tilpasse 
mellemweekends, for at finde de rette måder at analysere de unges omgangsformer på - og sikkert også atfå skabt 
en bedre og mere tilrettet platform for det nødvendige samarbejde, der ska! være mellem skole og forældre -på alle 
områder.

Bemærk, at i alle disse forhold tænkerjeg ikke i baner med at bryde ned og så bygge op, men i virkeligheden på nød
vendigheden af, meget inspireret af den gamle konservative tænker Edmund Burke, at det nye skal bygges og forstås 
på det gamle fundament.

Jeg serfrem til et givende, dynamisk og konstruktivt arbejde i dette forårforfortsat at udvikle skolen.

Bigtiggod sommer

rektor
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Et skoleår
Status. Året 2005-2006 blev et år i forandringens tegn samt et år, der viser at 
skolen kan tage mod stød, opfange dem og leve godt videre.

Af Klaus Eusebius 
Jakobsen

Det findes helt naturligt her ved slutningen af 
skoleåret at gøre status.

Og der er mange ting at gøre status på 
- for det har været et meget begivenhedsrigt 
år for Herlufsholm Skole.

Et par af de forhold, der blev peget på i 
den undersøgelse, som vi gennemførte sidste 
forår, af forældrenes tilfredshed med skolen, 
var afviklingen af Fugleskydningen og sko
lens rygepolitik.

Bl.a. derfor - men også fordi Fugleskyd
ningen har været et fokusområde i en lang 
række år, hvor mange små og store ændringer 
har fundet sted, var det lidt overraskende sta
dig at finde en del kritiske bemærkninger til 
gennemførelsen af årets første store arrange
ment. Min opfattelse var, og er, at hovedpar
ten af forældre, elever og gamle elever elsker 
Fugleskydningen, fordi det er så anderledes 
et arrangement, der har rødder hundreder 
af år tilbage i tiden. Og jeg holder også selv 
meget af denne lange, stærke dag, hvor solen 
skinner, og mennesker mødes - og Fuglen 
til sidste bliver skudt ned. Jeg har også godt 
kunnet se, at der var nogle lidt ubehagelige 
knaster, som vi egentlig ikke kunne være be
kendt. Men at ændre en så gammel tradition 
- selv om mange af knasterne var ganske nye 
- er på Herlufsholm ikke noget man foretager 
natten over — og det vidste vi.

De store ændringsforslag blev da også 
modtaget derefter. Egentlig var der opbak
ning til en radikal indskrænkning i de ældste 
elevers ret til at nyde øl på den eftermid
dag. Der var også forståelse for, at de hverv, 
der kun havde en udstillende ondskabsfuld 
drejning måtte falde - MEN hvorfor 3g-tel
tet skulle fjernes eller ændres, fik jeg aldrig 
forståelse for.

Set i eftertidens ulideligt klare spejl var det 
nok lige dér, den fik for meget. I år til august 
vil jeg derfor sammen med den kommende 
3g, forsøge at finde nogle mellemveje netop 
vedrørende 3gs telt, og det tror jeg på, at vi 
kan - så finder Fugleskydningen nok igen sit 
leje.

For 3g syntes det var så uretfærdigt, at 

netop deres årgang skulle lide - men alle 
årgange giver deres skærv til ændringer og 
forbedringer - og når nu 3g året er helt slut, 
tror jeg at de fleste 3g’ere vil sige, at det var et 
rigtig godt år — trods alt.

Rygepolitikken har vi også gennem en år
række arbejdet på efter salami-metoden: (flere 
og flere forbudssteder og påbudssteder), og 
nu tager vi så skridtet helt ud. Pr. 1. august i 
år er det ikke længere tilladt at ryge indendørs 
på Herlufsholm Skole - der hvor det kommer 
til at betyde mest, er på humrene. Her har 
det indtil nu, været betragtet som en ret man 
havde, til at gøre hvad man ville på sit private 
domæne; men mange ikke-rygere har måttet 
lide med at røg siver ud fra ryger-humre, så at 
hele området får en tobaksaroma omkring sig 
- og det kan vi ikke byde hinanden. En min
dre og hurtigt slukket brand i Skolebygningen 
i februar måned tror jeg gav det sidste stød 
til denne forståelse blandt diplene. Der er nu 
to steder udendørs, hvor der er “rygesteder” 
- bag ved Gymnasiegangen og foran Galen.

Men mest radikalt er skolen blevet ændret 
ved den store gymnasiereform, der trådte i 
kraft pr. 1. august 2005.1 artikler i Det sker 
på Herlufsholm, Kontakt - også dette num
mer- og ved masser af møder og informa
tionsmaterialer, har vi, med stort mands
mod og iver, givet os i kast med den man
geartede ændring af gymnasiets indhold. Jeg 
skal ikke her komme nærmere ind på alle de 
justeringer, det har betydet for skolen og for 
vores daglige praksis, men vil hellere pege på, 
hvor store ressourcer det har betydet, at der 
skulle investeres fra lærerside i dette arbejde. 
Det er mig en glæde her at kunne konkludere, 
at mere end det nødvendige er blevet lagt for 
dagen - jeg synes at vi er kommet godt fra 
start - og de fejl vi har set, har vi allerede kun
net få rettet inden næste årgang - det tror jeg 
vil ske i en årrække endnu.

Søgetallet til vores skole er stort og hel
digvis stabilt - i løbet af de sidste tre-fire år 
er Herlufsholm Skole vokset - på den gode 
måde - til at blive landets største private 
gymnasium, når man ser på antallet af gym
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nasieelever; samtidig med at vi suverænt har 
den største videreførelsesprocent af elever til 
gymnasiet fra vores egen grundskoles 9. og 
10. klasse. IB-linien er tilsvarende meget stabil 
i sit søgetal - dette år søger omkring 28 elever 
pre-IB-linien - det største tal indtil videre.

Siden maj 2005 hvor Trollehallen (sports
hallen) blev indviet, har arbejdet på skolens 
udbygningsprojekt primært koncentreret 
sig om at få udarbejdet en Masterplan. Med 
støtte (2 mio. kr.) fra Realdania har tegnestuen 
Erik Møllers Tegnestue med Kgl. bygningsin
spektør Jens Fredslund i spidsen, i samarbej
de med skolens ledelse (direktør og rektor), 
arbejdet på en både historisk redegørelse og 
en plan for fremtiden. Det er denne plan, der 
skal danne det endelige grundlag for skolen 
videreudbygningsplan - og efter flere runder 
i bestyrelsen fremlægges planen til endelig 
vedtagelse på et bestyrelsesmøde i slutningen 
af maj. Den økonomiske realisering af planen 
- når Trollehallen er fratrukket - vil formo
dendig ende omkring 160 mio. kr. - så der 
vil fortsat være behov for at anvende mange 
kræfter på fundraising, både blandt fonde 
og erhvervsvirksomheder, blandt Gammel- 
herlovianere, men også blandt nye og gamle 
forældre. Fra skolens side er dette arbejde fra 
Godskontoret varetaget af direktør Ole Jung, 
regnskabschef Steen Christensen og sekretær 
Inge-Lise Sørensen og fra skolens side af 
overlærer Vibeke Dehlie og rektor. Tidligere 
elever er også koblet til dette projekt: direk
tør Peter Christgau (’59), Poul Østergaard 
(’86) og Edward Bæk (’86). Overordnet er 
det naturligvis forstanderen, der er leder af 
fundraising med ansvar over for bestyrelsen 
(se hjemmeside for foreløbigt resultat www. 
herlufsholm.dk).

Den triste sag fra februar måned, hvor 
en dreng blev anklaget for voldtægt af en 
af sine klassekammerater (sagen endte 
med frifindelse), medfører i det kommende 
skoleår en række radikale ændringer i dip- 
lenes weekend liv. Efter en heftig diskus
sionsfase i april (hvor der kom rigtig mange 
gode argumenter for IKKE at ændre noget i 

årsplanen), besluttede jeg, at der IKKE skulle 
ske nogle ændringer — med andre ord: den 
kommende årsplan er som den altid har 
været. Men det der hedder “byture” for Ig 
og 2g bliver ikke mere muligt i de weekender, 
hvor det tidligere var muligt (det vil sige alle 
de weekender hvor skolen ikke har fester 
m.m.) - og det betyder, at der skal ændres 
en del i det koncept vi p.t. har. Anderledes 
og med måske større pres på weekender på 
selve skolen, men med gode muligheder for 
at opgradere selve campus-livet og dermed 
den side af skolen, vi ikke må svigte at holde i 
hævd: kostskolelivet.

Dette var hovedlinerne, og så har der som 
sædvanligt været så meget som holder os i 
gang: grundskolen er i gang med en såkaldt 
revitaliseringsproces af Juniorprogrammet, 
forskerspireprojektet blomstrer - igen i år 
med en vinder, studieture til nær og fjern, 
mange nye og gode, unge kolleger, osv. osv. 
- med andre et år der både bød på godt og 
ondt - men frem for alt: et år, der viser at 
skolen kan tage mod stød, opfange dem og 
leve godt videre.
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Året 2005-2006 i gymnasiet
Gymnasiereformen. Et af kendetegnene ved gymnasiereformen er at 
meget skal fastlægges lokalt, dvs. på skolerne. På Herlufsholm har dette været 
(og er stadig et ganske omfattende stykke arbejde. Resultaterne af arbejdet 
kan løbende følges på skolens hjemmeside under punktet 'Gymnasiet'.

Af Jakob Stubgaard, 
gymnasiekoordinator

Skoleåret 2005-2006 har i gymnasiet stået i 
forandringernes tegn. Vigtigst af alt har vi på 
en lang række områder arbejdet med imple
menteringen af gymnasiereformen og i den 
sammenhæng har gymnasiet også fået et nyt 
administrationssystem (Lectio).

Endelig har vi ikke glemt at 2/3 af vores 
elever stadig hører under ’den gamle gym
nasielov’. Derfor har vi også haft et særligt 
ansvar for at især de nuværende 2g’ere får en 
eksamen der giver dem de samme muligheder 
som tidligere årgange. Dette har kunnet ses 
ved at skolen har oprettet lige så mange valg
hold i det kommende skoleår som vi plejer at 
gøre, selvom antallet af elever til fag på mel
lemniveau nu kun er halvt så stort.

Grundforløbet 2005
En stor del af forberedelserne til gymnasie
reformen har bestået i arbejdet med de nye 
tværgående fag, almen studieforberedelse, 
almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt 
grundforløb. Og de nye forløb har også fyldt 
rigtig meget i elevernes skolegang i grund
forløbet, idet de har udgjort mere end 1/3 af 
elevernes undervisningstid. I sidste nummer 
af Kontakt er indholdet af disse nye ’fag’ 
beskrevet, så det skal ikke gentages her.

Gymnasiet er nu opdelt i et grundforløb 
på V2 år og et efterfølgende studieretnings
forløb på 272 år. Evalueringen af dette års 
grundforløb har vist at lærere og elever 
grundlæggende er godt tilfredse med den 
måde tingene er forløbet på, men selvfølgelig 
vil der skulle foretages enkelte justeringer.

Vi lægger op til at alle Idasser nu får mulig
hed for at lave forskellige emneforløb i almen 
studieforberedelse i grundforløbet. Således 
kan emneforløbene bedre tilrettelægges efter 
de enkelte klassers ønsker og behov.

Desuden vil almen sprogforståelse næste 

år optræde som et selvstændigt fag på skema
et for at markere fagets status endnu tydelige
re. Endelig har ministeriet også foretaget visse 
ændringer, der har betydning for den måde vi 
kan placere fagene på i hhv. Ig, 2g eller 3g.

Den største ændring bliver dog at skolen 
til næste år udbyder en helt ny studieretning 
med samfundsfag på A-niveau og matematik 
på B-niveau. Dette gør vi dels for at imø
dekomme de ændrede adgangskrav til især 
de samfundsfaglige og erhvervsøkonomiske 
universitetsuddannelser, men også på bag
grund af den store interesse for samfundsfag 
og matematik blandt vores nuværende Ig’ere.

I skrivende stund har studieretnings-forlø
bene været i gang i ca. 3 måneder. For de fle
ste elever har det betydet nye fag og dermed 
også nye lærere. Det virker som om eleverne 
gennem undervisningen i grundforløbet er 
blevet vænnet til at gå i gymnasiet. En del læ
rere har i hvert fald kommenteret at de synes 
eleverne virker mere parate og motiverede 
til at ’køre hårdt på’ end de har været vant 
til, når de startede med nye hold i ’det gamle 
gymnasium’.

Ellers har opstarten i studieretningsforlø
bet været præget af at der nu er mere ro og 
tid til at komme i gang med arbejdet i fagene. 
Det betyder også at de fleste elever har fået 
mere skriftligt arbejde end de havde i grund
forløbet, så arbejdsbelastningen for eleverne 
er ganske givet blevet større.

Decentralisering
Et af kendetegnene ved gymnasiereformen 
er at meget skal fasdægges lokalt, dvs. på 
skolerne.

Som eksempler kan nævnes planer for ele
vernes kompetenceudvikling, en evaluerings
plan for skolen og et system til kvalitetsud
vikling og resultatvurdering af skolen. Dette
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Efter tre års aktiv ind
sats når man omsider 
frem til 3.g's sidste 
skoledag. Den dag 
fejres bl.a. med et lille 
"grill-party" i rektors 
have. Derefter starter 
det hårde eksamensslid, 
som gerne skulle føre 
til, at bør og stråhat 
kan skiftes ud med den 
hvide hue.

har været (og er stadig) et ganske omfattende 
stykke arbejde, der til stadighed skal diskute
res og justeres. Resultaterne af arbejdet kan 
løbende følges på skolens hjemmeside under 
punktet ‘Gymnasiet’.

Lectio
Samtidig med indførelsen af gymnasiereform
en har gymnasiet også fået et nyt administra
tionsværktøj, Lectio. Systemet kan håndtere 
elevers og læreres skema, fravær, karaktergiv
ning og forældrekonsultationer. Systemet gi
ver kort sag mulighed for på en helt ny måde 
at følge med i hvad der sker på skolen.

Det har også betydet at eleverne har 
skullet vænne sig til at der kan forekomme 
skemaændringer med relativ kort varsel hvis 
deres lærer er fraværende.

Men derudover kan systemet også an
vendes til at udarbejde studieplaner for alle 
klasser. Studieplanen (som er et krav fra mi
nisteriet) omfatter arbejdet i alle fag, skriftlige 
opgaver osv. og det er f.eks. her at elever (og 
eventuelle censorer) kan finde eksamenspen
sum (undervisningsbeskrivelser), som erstat
ter de traditionelle pensum-indberetninger til 
ministeriet.

På skolens hjemmeside er der link til 
Lectio.

Næste år
Skoleåret 2006-2007 byder dels på en ny 
årgang Ig’ere, der, med de justeringer der er 
skitseret ovenfor, skal gennemføre et grund
forløb. I den forbindelse kan vi glæde os over 
at skolen igen i 2006 har haft særdeles flotte 
søgetal.

For de kommende 2g’ere byder skole
året på flere nyskabelser. Eleverne skal dels 
udarbejde en studieretningsopgave. Dette er 
tænkt som en fordybelsesopgave i elevens 
studieretningsfag, der skal illustrere fagenes 
naturlige samarbejdsområder. Derudover skal 
eleverne udarbejde en opgave i dansk og/eller 
historie. Året byder også på en studietur. Som 
en nyskabelse vil turen blive en integreret del 
af et forløb i almen studieforberedelse.

Afslutningsvis skal eleverne i 2g til en 
prøveeksamen i almen studieforberedelse. 
Her skal eleverne under vejledning udarbejde 
en synopsis, der efterfølgende skal fremlæg
ges/forsvares mundtligt.

Endelig skal vi tage afsked med ’den gamle 
ordning’ idet de kommende 3g’ere vil være 
sidste årgang under denne bekendtgørelse.

Ligesom i år vil der altså også i det kom
mende skoleår være masser af spændende 
opgaver at tage fat på i gymnasiet for både 
elever og lærere.
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Eleven skal erkende 
sit ansvar for eget 
velbefindende og 
for det fysiske og 

psykiske miljø.

Revitalisering af grundskolens 
undervisningsprogram
Grundskolens undervisningsprogram er for tiden genstand for en kritisk gen
nemgang, baseret på en grundlæggende tilfredshed med programmet.

Af Morten Fries, 
grundskolekoordinator

For snart 9 år siden fandt en revidering af 
Grundskolens undervisningsprogram sted. 
Såvel metoder som indhold blev synligt 
forandret, og programmet fik navnet Junior
programmet. Programmet var i nogen grad 
inspireret af det internationale Middle Years 
Programme, idet vi her havde fundet nye veje, 
der styrkede såvel den personlige som den 
faglige udvikling af eleven. Vi har været glade 
for Juniorprogrammet, og mange forældre 
har også de sidste år udtrykt tilfredshed med 
undervisningen i Grundskolen.

Alligevel fandt vi, i starten af det skoleår, 
at tiden var inde til en kritisk gennemgang af 
vores undervisning i Grundskolen. Vi kalder 
det en revitalisering af programmet, da alle 
medarbejdere egentlig er glade for grundide
en og de store linier i indholdet af det eksiste
rende program.

Revitaliseringen ledes af undertegnede, 
og en større arbejdsgruppe har meldt sig til 
arbejdet. I gruppen sidder både erfarne og 
nye medarbejdere. Tidsplanen for arbejdet 
kan groft skitseres således:
• efterår 2005, arbejdet påbegyndt
• primo februar 2006, faglig målsætning 

med deraf afledt progression inden for 
fagene sendes i faggrupperne

• primo marts 2006, målsætning og struktur 
færdig til godkendelse i delrådet

• resten af foråret 2006, arbejdes i RV- 
gruppen med temalæsning, tværfaglighed, 
store opgaver m.m.

• efterår 2006, arbejdet fortsætter
• julen 2006, arbejdet overordnet færdigt og 

tiltrådt af enigt delråd
• januar 2007, det nye materiale til brochurer 

og orienteringsaftener udarbejdes
• forår 2007, den nye mappe fremstilles
• august 2007, det nye program startes i 6.

Idas se

Arbejdsformen er tilrettelagt således, at 
RV — gruppen på delrådsmøder løbende in
formerer delrådet og henter inspiration til det 
videre arbejde. Vi ønsker hermed at skabe et 
voksende medejerskab undervejs i processen.

I skrivende stund er det en glæde at kon
statere, at arbejdet skrider planmæssigt frem. 
Nogle delelementer er færdiggjort og behand
let i delrådet, mens andre stadig befinder sig 
på forskellige stadier på arbejdsbordet. Imid- 
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lertid er vi her inden sommerferien i stand til 
at løfte sløret for den nye målsætning og den 
dertilhørende undervisningsmæssige ramme 
samt den afledte kompetenceudvikling:

Mål
• At eleven opnår kompetencer af faglig, 

personlig og social karakter
• At eleven ansvarsfuldt deltager i at skabe 

et godt skolemiljø
• At eleven udvikler forståelse for og accept 

af egen og fremmede kulturer
• At eleven engageres i samfundet og dets 

udvikling
• At eleven gennem sin levevis opnår størst 

mulig livskvalitet

Om undervisningen
Undervisningen på Herlufsholm tager sit 
udgangspunkt i hele individet: dets forudsæt
ninger og følelser, viden, kreativitet og fysisk 
udfoldelse.

Eleven skal ved at gennemføre forløbet 
6. — 9. klasse på Herlufsholm tilegne sig bred 
faglig viden og erhverve færdigheder, der 
kvalificerer og forbereder eleven på fremti
den. Eleven skal ikke blot have faktuel viden 
inden for de enkelte fag, men også udvilde 
forståelse for fagets principper og metoder og 
en evne til at overføre disse til forberedelse 
til ny læring. Vi ønsker, at eleverne progres
sivt udforsker fagene med voksende dybde 
og lærer at se, hvorledes fagene er knyttet 
til hinanden og derved udgør en helhed. I 
skoleforløbet anvendes forskellige lære — og 
undervisningsmetoder. Det er af betydning, 
at eleven herved erkender hvilken metodik, 
der fremmer en given læreproces. Sammen
hængen mellem bedømmelse og evaluering 
vægtes i ønsket om, at eleven får mulighed 
for at vise sin formåen med hensyn til videns 
— og tankeprocesser. Vurderingsformen falder 
i tre faser:
1. Tal, bogstav og kommentar
2. Respons, personlig såvel som i klasserum

met. Ledet af læreren
3. Selvevaluering

Skolen tillægger disciplineret arbejde med 
traditionelle fag stor betydning. Sammen
hængen mellem fagene udgør en yderligere 
dimension, som skal løfte elevens udbytte op 
på et højere niveau. Alle fag, uanset timetal og 
placering, har deres betydning og placering i 
undervisningsmodellen for Herlufsholm. Ele
ven skal indse forbindelsen mellem forskellige 
problemstillinger i den virkelige verden og 
viden inden for en bred fagrække. Tværfag

lighed skal være synlig, og den sikres gennem 
fælles planlægning. På klassetrinnene 8. og 
9. skal eleverne, hvor det muligt, inddrages i 
planlægningen.

Kompetencer
Holdninger, strategier og sociale færdigheder 
forbundet med faglig læring skal udvikles. 
Herved udvikles kritisk, sammenhængende 
og selvstændig tænkning. Den faglige kom
petence, der bl.a. indeholder fortolkning og 
anvendelse af viden, skal udvikles synligt. 
Skolen forventer, at eleven deltager aktivt i 
skolemiljøet, såvel inden for som uden for 
skoletiden. Herved udvikles ansvarsfølelse og 
et medejerskab til skolen. Dette forbereder 
elevens holdning til et videre liv som voksen.

Eleven skal erkende sit ansvar for eget 
velbefindende og for det fysiske og psykiske 
miljø. Vores afhængighed af hinanden og 
samspil med omgivelserne er en forudsætning 
for, at eleven opfatter sig selv som betyd
ningsfuld for bevarelsen af miljøet. Eleven 
skal udvikle et miljømæssigt engagement.

Eleven skal udvikle evnen til at se forbin
delsen mellem videnskab, æstetik, teknologi 
og etik. Herved vil eleven lære at kunne vur
dere menneskets påvirkning af samfundet og 
senere aktivt deltage i en gunstig påvirkning 
af udviklingen.

Ved afslutningen af skoleforløbet 6. — 9. 
klasse skal eleven være bevidst om og skrift
ligt være i stand til at udtrykke denne udvik
ling og dermed forandringen, som læringen 
har medført.

Det er vores håb, at enkelte dele af det 
nye program så småt kan implementeres i 
skoleåret 2006 / 2007.1 min præsentation 
på introduktionsaftenerne for nye forældre i 
februar i år tog jeg højde for denne mulighed.

Eleven skal ved at 
gennemføre  forløbet 
6. — 9. klasse på Her
lufsholm tilegne sig 
bred faglig viden og 
erh verve færdigheder, 
der kvalificerer og 
forbereder eleven på 
fremtiden.
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Årsskrift maj 2006
Bestyrelsen for
Herlufsholm Skole og Gods
Forstander, kammerherre, oberst Jens Greve
Advokat Axel Kierkegaard
Adm. Direktør Fie Hansen-Hoeck
Managing Director Andreas Lehmann
Godsejer, hofjægermester Christian baron Wedell-Neergaard (indtil
februar 2006) Derefter:
Kammerherre, hofjægermester Mogens lensbaron Hoick
Arkitekt Arne Jespersen
Int. Finans Direktør Per Birk-Sørensen

I 2005 ændredes bestyrelsens sammensætning:
Direktør Fie Hansen-Hoeck afløste direktør Lars Kann-Rasmussen 
som repræsentant for gammelherlovianere.
Direktør Andreas Lehmann afløste direktør Lars Thuesen som 
erhvervskyndigt medlem.
Direktør Per Birk-Sørensen indtrådte som forældrevalgt medlem i 
stedet for journalist John Kreiner.

Valgte forældrerepræsentanter 
skoleåret 2005/2006
6.a Kirsten Quist Moltke
6.b Claus W. Glådesdal
7.a Anne Boisen-Thøgersen
7.b Morten Schou
8.a Lisbet Engbo Hansen
8.b Jørgen Søhuus
8.C Liss de Renouard
9.a Christian Gislinge
9.b Arne Jespersen
9.c Martin Harill Nielsen
9.d Anne Sophie Gamborg
Præp Per Birk-Sørensen
La Trine Johansen
l.c Kirstine Stricker Hestbech
1 .x Henrik V. Hedegaard
l.z Kåre Sørensen
1 IB Niels Düring Pedersen
2.a Tinna Tillisch
2.bx Mette Adler-Nissen
2.V Anne-Marie Macdonald
2.y Henrik Witt
2IB Susanne Jespersen
3ax Henny Riber Schifter
3.by Inger Stelzig
3.V Torben Gertz
3.Z Pia Bossing
3.IB Jessica Gress-Wright

Pædagogisk Råd
Lærer Charlotte Fausing er formand for Pædagogisk Helråd og for 
pædagogisk råd i gymnasiet. Lærer Jakob Hartmann er formand for 
pædagogisk råd i grundskolen.

Telefonliste
Skolens kontor (kl. 7.45 - 15.00) .................................... (+45) 55 75 35 00
Fax (+45) 55 75 35 14
e-mail: rektorkontor@herlufsholm.dk

Rektor Klaus Eusebius Jakobsen
(privat 55 75 35 25, mobiltlf. 40 27 60 97, fax 55 75 35 26
e-mail: eusebius@herlufsholm.dk)

Lektor Jens Krogh-Madsen, ledende inspektor 
(privat 55 72 61 18, e-mail: jkm@herlufsholm.dk)

Lektor Jørgen Hvidtfelt, økonomiinspektør
(privat 55 73 06 50, fax 55 75 18 50, e-mail: jhn@herlufsholm.dk

Lektor Niels Koefoed, ledende kostinspektør 
(privat 55 72 32 66, e-mail: nck@herlufsholm.dk)

IB-koordinator, lektor Cecilia Karlström
(privat 32 25 66 37, e-mail: cka@herlufsholm.dk)

Pædagogiske koordinatorer for gymnasiet
Lektor Suzanne Strange
(privat df. 55751315, e-mail sst@herlufsholm.dk)
Adjukt Mikkel Kjellberg
(privat 55764094, e-mail mke@herlufsholm.dk)
Adjunkt Jakob Stubgaard
(privat 39661664, e-mail jjs@herlufsholm.dk)

Pædagogisk koordinator for grundskolen
Morten Fries
(privat 55 72 76 13, e-mail mof@herlufsholm.dk)

Overlærer Jan Jensen, afdelingsinspektor, grundskolen
(privat 55 77 58 25, e-mail: jbj@herlufsholm.dk)

Sekretær Eva Bardram
(privat 55 72 91 05, e-mail eb@herlufsholm.dk)

Sekretær Bente Holm
(privat 55 72 10 50, e-mail bh@herlufsholm.dk)

Direktionskontoret
(Godskontor) (kl. 09.00 - 15.00) .................................... (+ 45) 55 75 35 01
Fax (+ 45) 55753511 (alle henvendelser vedrørende økonomi) 
e-mail: godskontor@herlufsholm.dk

Direktør Ole Jung ...........................................................(privat 55 75 35 35)
Regnskabschef Steen Christensen.............................. (privat 55 72 13 92)
Bogholder Birgit Hansen
Assistent Ina Nicolaisen
Assistent Ingelise Sørensen
Personalefuldmægtig Britt Horst Nielsen
Teknisk chef Michael Pilemand .... (privat 55752028, mobil 40545759)
Teknisk Assistent Ewa Krzaczkowski

Skolens øvrige telefoner
Bibliotekar:
Lars Bardram . 
Benny Njor....  
Eva Bardram .. 
Lone Hvidtfelt

(privat 55 72 91 05)
(privat 55 54 78 58)
(privat 55 72 91 05)
(privat 55 75 35 45)
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Studievejlederkontoret: ...............................................................55 75 35 48
(Studievejledere: Martin Arvedlund, Charlotte Fausing og Suzanne 
Strange)

Lone Dyrløv Madsen..........................................................................55726118
Charlotte Fausing................................................................................ 55762662
Dorte Fries............................................................................................55727613
Morten Fries.........................................................................................55727613

Datavejlederkontoret: Susanne Geisler................................................................................... 55720130
IT-chef Pierre Damgaard Rømer..............................................55 75 35 52
og datavejleder Niels Rasmussen...............................................55 75 35 54

Erik Resdal Gimm.............................................................................. 29638525
Mogens Hall Jensen............................................................................55545330
Ann Hansen..........................................................................................55778979

Sygehus: ........................................................................................... 55 75 35 80
Sygeplejerske Anne-Marie Sehested og Gurli Kaagaard (fratrådt pr. 
28/2 2006)

Louise Holst Hansen..................................................... 56725543/20218559
Jakob Hartmann.................................................................................. 55771872
Josephine Hartmann...........................................................................55771872
Henrik Helm-Erichsen......................................................................57647242

Køkken: ............................................................................................ 55 75 35 82
Økonoma Susanne Andersen

Jørgen Hvidtfelt................................................................................... 55730650
Jens Høg................................................................................................ 55762668
Klaus Eusebius Jakobsen.................................................................. 55753525

Vaskeri:.............................................................................................. 55 75 35 83
Oldfrue Margot Jensen

Brit Hovgaard Jensen.........................................................................35364535
Jan Jensen..............................................................................................55775825
Liselotte Nymark Jensen................................................................... 22587851

Varmecentral og værksted: ......................................................... 55 75 35 85 Susanne Juel..................................................................... 55721646/54721319
Nanna Juul.............................................................................................29729103
Cecilia Karlström................................................................................ 33256637

Sovesalene
Vuen: ............................................................................... ????????

Jacob Keller...........................................................................................39203672
Jakob Kildehave Jørgensen.............................................................. 66124007
Mikkel Kjellberg.................................................................................. 55764034

Overlærer Jacob Normann og Lotte Stourup 
e-mail: jno@herlufsholm.dk

Lykke Winther Kjer............................................................................55773700
Niels Koefoed.......................................................................................55723266
Eilif Kristensen....................................................................................55720378

Egmontgården: ............................................................. 55 72 03 71
Lærer Lykke Winther Kjer
e-mail: lwk@herlufsholm.dk

Jens Krogh-Madsen............................................................................ 55726118
Mette Krogsøe......................................................................................86827882
Bent Laursen.........................................................................................55720416
Elisabeth LaZebnik............................................................................. 55526562

Skolebygningen, Vest: ................................................... 55 72 76 13
Overlærer Morten Fries og overlærer Dorte Fries 
e-mail: mof@herlufsholm.dk og dfr@herlufsholm.dk

Bjarne Levin..........................................................................................58191446
Heidi Løwe...........................................................................................25139944
Jørgen Løwe..........................................................................................55442143
Kenny Macrae.......................................................................................55385489

Skolebygningen, Øst: ....................................................55 72 00 20
Adjunkt Karsten Nielsen og lektor Trine Bie-Olsen 
e-mail: kni@herlufsholm.dk

Mogens Melchiorsen..........................................................................55735836
Erik Anker Nielsen.............................................................................57651060
Karsten Nielsen................................................................................... 55720020
Louis Nielsen........................................................................................55735435

Lassengården, piger og drenge: ...................................55 72 04 30
Lektor Anne Marie Pless og Peter Galle
e-mail: amp@herlufsholm.dk og pga@herlufsholm.dk

Martin Nielsen......................................................................................25667844
Benny Njor............................................................................................55547858
Lenette Nielsen.....................................................................................55730665
Pia Møller Nielsen............................................................................... 86201097

Museumsbygningen, l.sal: .......................................... 55 72 32 66
Lektor Niels Koefoed 
e-mail: nck@herlufsholm.dk

Jacob Normann................................................................................... 55721098
Lene Odefey..........................................................................................55731963
Inge Olhoff-Jakobsen.........................................................................55753525
Marianne Olsen....................................................................................55726232

Birgitte Gøyegården: .....................................................55 72 26 13
Lektor Nils Aarsø og Elsebeth Aarsø 
e-mail: naa@herlufsholm.dk og eaa@herlufsholm.dk

Toni Florn Olsen................................................................................. 55731396
Jocelyn C. Pedersen.............................................................................56714217
Elisabeth Plaschke............................................................................... 55774015
Anne-Marie Pless................................................................................ 55720430

Pernille Gøyegården: .....................................................55 72 01 30
Lektor Susanne Geisler og Peder Pedersen
e-mail: sge@herlufsholm.dk

Aase Helveg Povlsen...........................................................................58858099
Ole Esbjerg Povlsen...........................................................................55727412
Arndis Rasmussen............................................................................... 32540153
Niels Rasmussen.................................................................................. 55446650
Ingrid Sinding.......................................................................................55819283

Lærernes privattelefoner
Imad Abou-Hayt................................................................................. 36463441
Martin Horst Arvedlund................................................................... 44448049
Lars Bardram........................................................................................55729105
Hans-Jørn Bentzen.............................................................................58194118
Trine Bie-Olsen................................................................................... 55720020
Birgitte Bæk...........................................................................................39203033
Jesper Bæk.............................................................................................39203033
Mogens Callesen.................................................................................. 55739743
Bjørn Christensen............................................................................... 55738465
Signe Flyckt Damkjær....................................................................33 79 03 88
Jens Christian Dehlendorff..............................................................43521843
Vibeke Dehlie.......................................................................................55770946

Jakob Stubgaard................................................................................... 39661664
Suzanne Strange.................................................................................. 55751315
Thomas Tauris......................................................................................48242928
Niels Ulrichsen.....................................................................................55725055
Christian Videnkjær....................................................... 55370046/29611577
Gunnar Værge................................................................39277885/29437385
Lisa Walsh..............................................................................................35389940
Nils Aarsø..............................................................................................55722613

Mønttelefoner
Vuen ...............................................................................................55 72 06 45
Egmontgården...................................................................................55 72 46 22
Skolebygningen, Øst........................................................................ 55 73 53 87
Skolebygningen, Vest....................................................................... 55 72 09 46
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Mygningen..........................................................................................55 72 66 30
Lassengården, drenge......................................................................55 72 63 47
Lassengården, piger.........................................................................55 77 61 35
Birgitte Gøyegården.........................................................................55 77 00 36
Pernille Gøyegården........................................................................55 72 00 96
SUS ...............................................................................................55 77 02 40

Bordinspektionen
har været varetaget af følgende lærere:
Morgenbordet i Nye Spisesal: Jan Jensen og Lone Dyrløv 
Morgenbordet i Gamle Spisesal: Mette Krogsøe, Jens Krogh Madsen, 
Ole Povlsen og Niels Ulrichsen.

Middagsbord i Nye Spisesal: Aase Helveg Poulsen, Henrik Helm- 
Erichsen, Elisabeth LaZebnik, Jakob Hartmann, Lykke Winther Kjer, 
Jocelyn Petersen, Louise Holst Hansen, Toni Horn Olsen, Vibeke 
Dehlie, Bjarne Njor, Lenette Nielsen, Benny Njor, Christian Videnkjær, 
Jacob Keller, Lene Odefey og Morten Fries.
Middagsbord i Gamle Spisesal: Ingrid Sinding, Mikkel Kjellberg, 
Martin Arvedlund, Jacob Stubgaard, Charlotte Fausing, Niels Ulrich
sen, Thomas Tauris, Jens Dehlendorff og Suzanne Strange.
Aftenborden i Nye Spisesal: Karsten Nielsen, Morten Fries, Lykke 
Kjer, Peter Galle, Jacob Normann.
Aftensbordet i Gamle Spisesal: Nils Aarsø, Niels Koefoed, Susanne 
Geisler, Anne-Marie Pless og Peter Galle.

Skolens læge
Leif Sehested foretager rutinemæssige undersøgelser og fører tilsynet 
med forskellige sundhedsmæssige forhold vedrørende skolelokaler og 
er samtidig skolens huslæge.

Tilsyn med Fysiksamlingen
Lektor Bjørn Christensen og adjunkt Ole Povlsen

Tilsyn med Fysisk museum
Lektor Louis Nielsen

Tilsyn med Naturfags samlingen 
og Naturhistorisk museum
Lektor Mogens Hall og overlærer Christian Videnkjær (sommerfuglesa
mlingen).

Bibliotekarer
Lars Bardram, Benny Njor, Eva Bardram og Lone Hvidtfelt.

Boginspektor
Adjunkt Ole Povlsen (gymnasiet)
Overlærer Bjarne Levin (grundskolen)

Eksamener 2005
Sproglig studentereksamen blev bestået af 22 elever.
Matematisk studentereksamen blev bestået af 41 elever.
International Baccalaureate (IB) blev bestået af 15 elever.
23 elever aflagde Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve (FS10).
58 elever aflagde Folkeskolens Afgangsprøve (FSA).

Stipendier og præmier
Skolen råder over nedennævnte stipendier for gammelherlovianere: 
Stiftelsens Universitetsstipendium og Det grevelige Moltkeske Univer
sitetsstipendium; tildeles uden ansøgning.
Nic. H. Knudtzons Rejsestipendielegat for Herlovianere og Ge
heimeråd Halls Mindelegat; dideles efter ansøgning, sulet til forstand
eren og indsendt til rektor inden 15. december.

Ved skoleårets start uddeltes Kammeratskabsstagernef’Kagerne”) til
Rebecca Stelzig og Ellipsen til Randi Nøhr Møller.

Carl Johan von Rosen fik ved dimissionen en bogpræmie ved aflever
ingen af “Kagerne” og Katja Reventlow-Grinling fik en broche ved 
aflevering af Ellipsen

2005:
Carlsen-Langes Boglegat: 
Den gamle rektors Legat: 
Hastrups Rejselegat: .......  
Nordea-legat: ....................

......................Nina Hoffmann 

.......... Thomas Gress-Wright 
Jacob Christiansen Pedersen 
......................Karen Jespersen

De Meyerske eksamenspræmier: ..............................Michael Holst Olsen
og Simon Ellersgaard Nielsen

Asbæk Wilhelm Freddies mindelegat:...............Thea Stærmose Petersen

Følgende pengelegater er uddelt til elever ved skolens 
juleafslutning 2005:
Det grevelige Moltkeske legat: ...................................Julia Buus Florentine

Catharina Gress-Wright
Anna Maria Reenberg
og Randi Nøhr Møller

O.P. Siecks legat: ..................................................................... Rebecca Stelzig
B.M. Kyndes legat: .......................................................Carina Birk-Sørensen
P.N. Rosenørns legat: ......................................................Julie Riber Schifter
A.M. Brorsons legat: .........................................................Genki Rasmussen
M.B. Melchiors legat: ............................ Johan Philip Flach de Neergaard
Provst H. Lunds legat: .............................................................Jacob Arnum
Halls mindelegat: .....................................................Lisbeth Tangaa Nielsen

Modtagne gaver og donationer i 
skoleåret 2005/2006
Skolens resultat påvirkes væsentligt af tilskud fra fonde, som alene 
har til formål at støtte skolens virksomhed. Disse fonde udgør således 
sammen med stiftelsens egen formue en afgørende del af fundamentet 
for skolens fremtidige virke.

Fra fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget tilskud til 
skolens aktiviteter, herunder moderationer (beløb i t.kr.): Herbert 
Rouenville og Hustrus Legat (10), Overkammerherre W.T.v. Oxholm 
og Hustrus Fond (4), Professor J.A.P. Lunds Legat (75), Lennart Ko
now (1), Herlovianersamfundets Jubilæumslegat (40), Vibedehusfon- 
den (23), og Herlufsholm-Fonden (650). Nogle donationer periodiseres 
over flere regnskabsår, og nogle er modregnet anskaffelser af anlæg
saktiver.

Udover ovenstående diskud har skolen i alt modtaget 14,9 mio. kr. i 
tilskud til Trollehallen, hvoraf de 3 største tilskudsgivere er Augustinus 
Fonden (7,5 mio. kr.), A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond (5,0 mio. kr.) og Oticon Fonden (2,0 mio. kr.). Efter de 
respektive byggeriers afslutning bringes i skolens årsskrift en oversigt 
over alle bidragydere.

Disciplene
Skolen havde pr. 31. december 2005 526 disciple: 254 kostelever og 
272 dagelever, 302 gymnasie- og IB-elever og 224 grundskoleelever.

I den følgende fortegnelse er disciplene anført klassevis i alfabetisk 
rækkefølge.
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Elevliste for skoleåret 2005-2006
IA
Andersen, Anders Grosen 
Andersen, Rikke
Boserup, Caroline Charlotte 
Boserup, Christian Jacob 
Christensen, Orlando Brandi 
Cox, Emma Louise
Jensen, Anders Enné
Jensen, Christine Kongsted 
Persson, Carina Jadwiga 
Raben-Levetzau, Alexandra 
Rasmussen, Nicoline Koch 
Schliemann, Johann

Alexander Wibholm
Sindahl, Sabrina Michelle de Beets
Tellefsen, Christian
Tiemroth, Markus Haslund
Tiemroth, Tobias Haslund

Næstved 
Fakse 

Karise 
Karise

Slagelse 
Bogø By 
Esbjerg 

Karrebæksminde
Gelsted

England 
Sakskøbing

Bøvlingbjerg

I IB
Andersen, Caroline Oiling 
Dalby, Jackie Karina 
Deloughery, Claire Eileen 
Estø, Oliver Piet

Næstved 
Holmegaard 

København K 
Kirke Saaby

Geelan, Sebastian Peter Rosenvold Estland
Hansen, Katrine Lykke Elfrom Portugal
LaZebnik, David Jens Næstved

Olsen, Anders
Christian Mechta Mayland Næstved 

Pedersen, Camilla Suhr Næstved
Sauerberg, Christian Hasle Tappernøje
Sehested, Peter Andreas Næstved
Steiness, Mads Westberg Nykøbing F
Sørensen, Philip Don Cato Meelby Hellerup
Thomsen, Maria Sigrid Birkebæk Gelsted

Tappemøje
Virum 

Mexico City 
Mexico City

IC
Boel, Charlotte Morning 
Dahrup, Maria Freja 
Følsgaard, Therese 
Gamborg, Alexander Stig 
Grønhøj Jensen, Frederick Emil 
Hansen, Pernille Holm 
Henriksen, Tobias Philip Jelsdorf 
Hestbech, Sigrid Camilla Stricker 
Jacobsen, Marie Emilie Elkjær 
Jensen, Mads Nygaard 
Jørgensen, Sofie 
Korch, Michael
Lange, Katrine
Larsen, Emma SofieTorndahl 
Lüttichau, Catherina Christiane 
Milling, Kristoffer Hauschildt 
Mortensen, Andreas Juncker 
Nielsen, Brit Henriette 
Nyrop-Larsen, Emilie Vibeke 
Poulsen, Kathrine 
Riis-Carstensen, Thomas 
Schimmell, Rie 
Thorup, Laura Juul

Næstved 
Næstved 
Birkerød 

Rønde 
Præstø 

Sandved 
Tureby 

Rønnede 
Haderslev 

Næstved 
Frederiksberg 

Assens 
Næstved 

Herlufmagle 
Tjele 

Næstved
København 0 

Holmegaard 
Hvalsø 

Herlufmagle 
Hellerup 

Præstø 
Birkerød

Ledere, Sasha Danker Tyskland
Lillelund, Hans Christian Düring Værløse
Müller, Mathias Korea
Møller, Caroline Gundorph Texas, USA 
Origen, Justin Sapiens Nairobi, Kenya
Pedersen, Stephanie Brande
Ryan-Christensen, Aoife Erica Hornbæk
Scavo, Daniel Holland
Schmidt Martinez, Niels Mexico DF
Steenstrup, Stephanie Resen California, USA 
Timm, Patricia Bibi Ospedaletti IM, Italien

IX
Al-Nawas, Sara
Biede, Marco Alexander 
Dithmer, Philip Alexander 
Friis, Troels
Grochalski, Thomas Thaisen
Hansen, Connie
Holst, Svend Martin
Jørgensen, Mikkel Jedig
Ly, Henry
Madsen, Johan Kristoffer 
Moltke, Joachim Godske 
Prip, Christian Morten 
Rasmussen, Luna Hedengran 
Thisted, Peter

FrederikAhrenkiel
Trangbæk, Marie

IY
Hedegaard, Thomas Alexander 
Kristensen, Anders Bagnegaard 
La Cour, Carl Frederik 
Lubinus, Johann-Georg-Philipp 
Nørgaard, Marie Brøns 
Okholm, Andreas Bruun

Næstved 
Vordingborg

Vedbæk 
Holmegaard

Næstved 
Næstved

Vrå 
Næstved 
Rønnede 

Fakse 
Fakse 

Næstved 
Slagelse

Klampenborg 
Herlufmagle

Fakse 
Næstved 
Havndal 
Tyskland 

Fredensborg 
Næstved

Backhaus, Liv Louise Victoria Præstø
Bahnsen, Philip Peder Næstved
Bangshøi, Johanne Sabine Normann Præstø
Bastian, Alexander Struve Næstved
Fitzner, Rasmus
Hansen, Hans

Næstved

Magnus Donatzsky Nice, Frankrig
Hanson, Stine Halby
Jensen, Christina

Haslev

Nyenstad Willemoes Helsingør
Jørgensen, Louise Højlund Herlufmagle
Kjærgaard, Maria Karlslunde
Nielsen, Kenia Line Vordingborg
Nygaard, Christian Rugbjerg Næstved
Salim, Osama Næstved
Tetzlaff, Peter Michael Bækmarksbro
Willumsen, Line Møller Næstved
Zeeberg, Simon Haslev
Aamodt, Camilla Ingemann Næstved

2A
Bagger, Natasha Finlov Næstved
Christensen, Joan Næstved
Christensen, Sofia Blak Næstved
Grønhøj Jensen, Renee-Josephine Præstø
Halberg, Lee-Emilie Grøsfjeld Svendborg
Jensen, Julie Nørskov Næstved
Langkjær, Josefine Glasdam Karrebæksminde
Lauridsen, Kristine Næstved
Lundholm-Andersen, Anna Lykke Silkeborg
Mikkelsen, Camilla Hagen Holme-Olstrup
Myllerup, Michelle Rønnede
Nielsen, Maria Kiær Næstved
PopikB, Simon Daugaard Kolding
Tillisch, Cecilie Oxholm Vordingborg
Wael, Sandie Polen
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2BX
Adler-Nissen, Signe 
Arvid, Erik Asbjørn 
Bethien, Alexandra

Gentofte
Dar Es Salaam, Tanzania

Søfelt, Andreas Severin Lück 
Wang, Wai Le Willi 
Zangenberg, Malene

Nærum
København N 

Fakse

Boe, Lars Kristian Andersen 
Frimand, Emily Lise 
Hansen, Cecilie Søgren 
Hansen, Christel Lærkholm 
Hoang, Lisa
Jensen, Diana de Souza Leäo 
Larsen, Philip Danhøj 
Lund, Denys Khrusch 
Nielsen, Eva Lynge

Klampenborg 
Odense Al

Klampenborg 
Karrebæksminde 

Næstved 
Holmegård

Klampenborg 
Næstved 

Karrebæksminde
Tappernøje

2IB
Andersen, Christina

Ehrenreich Rejsenhus
Burden, Kane William Stanley 
Dambæk, Phillip Christopher Sem 
de Fine Skibsted, Sofie Charlotte

England 
England 
Schweiz 
Letland

Nymann, Kristine Elisabeth Nørup Nimtofte
Olhoff-Jakobsen, Emil Eusebius
Olsen, Stine Gerd 
Pibulsakkul, Pitchapa 
Pontoppidan, Sophie Amalie 
Rasmussen, Cecilie Laura

Næstved
Næstved

Karrebæksminde
Charlottenlund

Næstved
Rasmussen, Troels Emil Højlund Charlottenlund
Raveendran, Thirushanthini
Reinholdt, Camilla 
Schjønning, Caroline

Næstved 
Klampenborg 

Nivå

Fabricius, Adam Juel
Fabricius, Sarah Frederikke 
Franck, Stephanie Linnea 
Goddik, Hans Jacob Kuhlmann 
Hansen, Hans Murillo 
Hansen, Thomas Klint 
Hollesen, Frederick Moldrup 
Holm, Signe Elisabeth 
Hunner, Benjamin Aske 
Jakobsen, Anne Ingwar 
Jespersen, Marie
Koliada, Nikolay 
Madsen, Laetizia

England 
England 
Frankrig 

Sorø
Costa Rica

Schweiz
København 0 

Singapore 
Gudhjem

USA
Odder 
Dubai

Diantha Chandra Shari Tokyo,Japan
Nielsen, Christian Dines Århus C
Nielsen, Hans Christian Bencard Panama
Nielsen, Jonas Folsø Sindal
Nielsen, Nicky Haslev
Pedersen, Camilla Carlslund Togo
Samsing, Henrik Belgien
Steinrücke, Marie Helene Tyskland
Sturich-Andersen, Cecilie Næstved
Sørensen, Christina Marie P.R.China
Thorhauge, Alexander Cameroun
Wernerfelt, Anne-Sophie Monaco
Witt, Birgitte Ruth Tyskland

2V
Bisgaard, Helene Nao Sophie Japan
Bro, Kresten Næstved
Dawood, Fadi Jalil Næstved
Gram, Mathias Lærkegård Næstved
Hansen, Steven Vildgaard Næstved
Høeg, Sara Kristine Riisbøll Karrebæksminde
Jensen, Simone Reneé Næstved
Jessen, Christopher Lomholt Næstved
Lønquist, Andreas Næstved
Macdonald, Naomi Berge Holmegaard
Schow, Annette Barbara Næstved
Steffensen, Rasmus Grynderup Hasselager
Stourup, Asbjørn Normann Næstved
Sønderup, Christina Roested Næstved
Aamodt, Anders Kristian Rønnede

2Y
Andersen, Jeanne Næstved
Ballegaard, Kit Lykke Jensen Næstved
Bay, Christian Præstø
Boberg-Ans, Linn Christina Charlottenlund
Buggeskov, Tobias Linnemann Holmegaard
Fisker, Christine Amalie Pagh Vejle
Hansen, Joachim Strøjer Ebberup
Hvas, Petrea Brinkmann Roslev
Jensen, Morten Skøtt Næstved
Jeyaratnam, Mary Dinovia Næstved
Jørgensen, Nadia Friis Kruså
Krzaczkowski, Sara Herlufmagle
La Cour, Poul Andreas Havndal
Larsen, Katrine Næstved
Lepianka, Pernille Næstved
Lyngkilde, Jennifer Kjær Næstved
Münter, Hans Erik
Sebastian Jarnelind København 0
Rasmussen, Kristian Stig Fakse
Senger, Josephine Malling
Simonsen, Martin Hjorth København K
Thøgersen, Casper Willadsen Tyskland
Witt, Magnus Halfdan Tyskland

3AX
Bangshøi, Cecilie Normann Præstø
Blinkenberg-Thrane, Nadine

Loris Charlottenlund
Brandt, Maria Kraase Næstved
Christensen-Dalsgaard, Niels Bjørn Tommerup
Hansen, Peter Søren Næstved
Harpsøe, Peter Møller Spanien
Hassing, Kirstine Mai Næstved
Jensen, Rasmus Kann Næstved
Jørgensen, Lars

Julius Normann Holme Dragør
Larsen, Louise Jørgine Næstved
Neergaard, Carl Frederik de Fuglebjerg
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Rasmussen, Christian Østen 
Rasmussen, Julie Kjerri 
Rosen, Jacob Xavier von 
Rossen, Nicolai

Frederik Bonnen
Schifter, Julie Riber 
Schliemann, Camilla

Gabriele Wibholm
Winthereik, Niels Otto Stahl

3BY
Andersen, Christian

Emil Bach Busk 
Andersen, Morten 
Arnum, Jacob 
Birk-Sørensen, Carina 
Christiansen, Andreas Rolner 
Hansen, Mark Alexander Broe 
Holm-Rasmussen, William

Kjartan Gaasedal 
luel, Louise Elisabeth 
Jacobsen, Simone Søgaard 
Jespersen, Andreas Funch 
Kristensen, Rina Irene 
Lüttichau, Benedicte Theresia 
Neergaard, Johan Philip Flach de 
Ploug, UrdThejl 
Reenberg, Anna Maria 
Scholz, Christian Frithjof Preben 
Stelzig, Rebecca
Thomsen, Peter Christian Kofoed

Christensen, Bo Malling
Christoffersen, Maria
Gertz, Nikolaj Tyge
Hansen, Ditte Julie Beyer Kjær
Hansen, Michael Møller
Hansen, Nikolai Holst
Hastrup, Desirée Ballegaard Kjær Fuglebjerg
Jensen, Jens Fjordgård Grindsted
Lorentzen, Sandra Harwich Rungsted
Pedersen, Sophie-EmilieVase 
Popp, Christoffer
Richter, Louise Dalberg 
Sjøqvist, Julie Elizabeth 
Suhr, Henrik Benjamin

3IB
Andersson, Carina Snelling 
Bangert, Elise Margrethe 
Boehm, Kevin James Gladen 
Bruun, Jonas 
Dalby, Sandy Louise 
Daniali, Mohammad Hosein 
Eriksen, Alexander 
Florentine, Julia Buus 
Frausig, Jesper 
Gress-Wright, Catharina Elise 
Grundahl, Mikel 
Hobe-Gelting, Friedrich M.von 
Holm, Nicholas Edvard 
Johnsen, Rikke Heyn 
Lønne, Mari

Snekkersten 
England 

USA
Holte 

Holmegård 
København 0 

Australien
USA 

Næstved
Stege 

Spanien 
Tyskland 
Malaysia 

Ghana 
Norge

Madsen, Felicia Dewi Asmara Cornelia Japan

Fakse
Giesborg 

Dannemare

Frederiksberg
Nærum

Bøvlingbjerg
Næstved

Tappernøje 
Næstved

København K 
Næstved 
Tyskland 
Græsted

Viborg
Præstø

Næstved 
Næstved 

Tappemøje
Tjele

Fuglebjerg 
Vordingborg 

Hvidovre
Fakse 

Herlufmagle 
Torrig L

6A

3V

3Z
Adams, Elizabeth Karen Haslev
Bossing, Alice Sif Næstved
Bruun de Neergaard, Ove Henri Næstved
Butzbacker, Mia-Marie Lykke Haslev
Carlsson, Inge Nadia KrogagerKarrebæksminde 
Hansen, Regitze Soiling Næstved
Hygom, PhilipVidebæk Holte
Johannesen, Dimitri Eystberg Næstved
Møller, Randi Nøhr Borup
Nedergaard, Frederik Torp Næstved
Nielsen, Kirsten Tangaa Aarup
Nielsen, Lisbeth Tangaa Aarup
Olsen, Chanda Sonne Bøgh Rønnede
Pedersen, Andreas Skjold Haslev
Søndergaard-Gudmandsen, Frejdie Fuglebjerg
Thomsen, Cathrine Berg Haslev
Truelsen, Anne-Sophie Norge
Tøndevold-Linnet, Torsten August Bogø By 
Van Slyck, Britt Helsinge
Wachtmeister, Hilla Charlotte

Margareta Fredriksdotter Sverige

Holmegaard
Næstved

Klampenborg 
Næstved 
Næstved 
Rønnede

Sverige 
Klampenborg 

Næstved 
Hvidovre

Rungsted Kyst

Madsen, Michael Amdi South Africa
Nielsen, Emil England
Rasmussen, Genki Nicolai Maeda Japan
Schultz-Lloyd, Alexander England
Steenstrup, Per Johannes Resen USA

Al-Nawas, Susan Næstved
Elmshøj, Line Hye Sun Næstved
Hansen, Martin Råe
Hastrup, Andreas-Christopher

Næstved

Severin Kjær Fuglebjerg
Herrig, Marie Christiane Kjær Haslev
Hougaard, Kirstine Erreboe Næstved
Jensen, Rasmus Tjørneskov Holmegaard
Madsen, Camilla Kimmie Fakse Ladeplads
Moltke, Gustav Otto Robert Haslev
Nalepa, Sofie Næstved
Olhoff-Jakobsen, Mathilde Næstved
Olsen, Mie Lykke Haslev
Petersen, Christina Næstved
Rasmussen, Daniel Laura Næstved
Simonsen, Sofie Voight Næstved
Thorborg, Peter Dencker Næstved
Vigh, Line Emilie Haslev

6B
Bastian, Frederik Emil Struve Næstved
Danielsen, Anne Katrine Næstved
Gislinge, Mathilde Næstved
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Glädesdahl, Anne Dehlie Næstved
Hartz, Jakob Timm Næstved
Hebo, Stine Jee Næstved
Henriksen, Christina Hartvig 
Hess, Camilla

Næstved

Engelstoft
Hoick, Peter

Herlufmagle

Christian Eiler Wilhelm H-R Glumsø
Hölzler, Jonathan Hørsholm
Johansen, Sophie Elene Næstved
Løwe, Cirkeline Beyer Næstved
Mortensen, Lasse Emil Næstved
Olsen, Magnus Julius Lundtorp Næstved
Røn, Christoffer Oliver Næstved
Schmidt, Camilla Urbak Wester Haslev

7A
Andersen, Nanna Bo Næstved
Blom, Nichlas Fakse
Boisen-Thøgersen, Alexander Rønnede
Christensen, Josefine Bak Herlufmagle
Jørgensen, Rasmus Frederiksberg
Kerler, Pernille Kasperek Næstved
Mortensen, Peter Andreas Næstved
Møller, Pauline Mølgaard Næstved
Petersen, Olivia Horn Næstved
Rasmussen, Pernille Østen Fakse
Rasmussen, Simon Østen Fakse
Rørbye, Carolina Louise Rixen København K
Skifter, Philip André Ålkjær Hesselager
Sundoo, Sabrina Gudhjem
Sundoo, Suzanna Gudhjem
Wolff-Sneedorff, Julie Lolk Tappernøje
Zobel, Alexander Hermann Tappernøje
Aaberg, Mathias Næstved

7B
Agersted, Mie Irgens Næstved
Andersen, Mathias Skovgaard Funder Næstved 
Bagger, Mette Lynghøj Fakse Ladeplads 
Geisler, Hans Peter Næstved
Grønlund, Sophia Næstved
Halbye, August Mern
Hassing, Kristoffer Mathias Næstved

Jebsen, Marie Sidonie 
Jensen, Julie Kongsted 
Kjer, Cilia Klara Winther 
Krag, Christian Hedeager 
Pedersen, Sarah Bogø 
Prager, Martha Luisa

Hong Kong 
Karrebæksminde 

Næstved 
Næstved
Slagelse 

Tyskland
Riecke, Sebastian Tom Bang Hjardemål Tyskland 
Schou, Nicolai Stilling Næstved
Wolff-Sneedorff, Cathrine Colstrup Næstved 
Østerkjerhuus, Trine Næstved
Aamodt, Caroline Manon Rønnede

8A
Andersen, Marcus Oiling
Galle, Katrine Pless 
Galle, Kirsten Pless 
Halbye, Stine 
Hansen, Frederik Qvist 
Hansen, Michelle Maya Simone 
Jonasen, Anne Engbo 
Kaptain, Signe 
Larsen, Bo Jølst 
Larsen, Kristoffer 
LaZebnik, Marie Louise 
Pedersen, Lærke Ackrey 
Rasmussen, Sebastian Østen 
Stanchev, Stanislav Hristov 
Steenstrup, Hans Christian Resen 
Stilling, Thor Stensballe 
Svendstorp, Josias 
Thalund, Amalie Nebel 
Westerholt, Marc

Næstved 
Næstved 
Næstved

Mern 
Næstved 
Næstved 
Næstved 
Næstved

Gedser 
Næstved 
Næstved 
Tanzania

Fakse 
Næstved

USA 
Næstved

Glumsø 
Frankrig 
Næstved

8B
Al-Shiekhly, Jamil
Bakkedal, Nanna
Bruhns, Frantz Alexander
Gotthard, Michelle Rosenberg
Hadsbjerg, Kristian
Henriksen, Christian Hartvig
Jebsen, Caspar
Jensen, Andreas Dahl
Kjær, Thomas Rejnhold
Lange, Frederik
Lech, Laura Victoria Moesgaard
Moltke, Frederik Christian Adam
Nicolajsen, Josephine Sejr

Satchithananthan, Sinthuja 
Sauerberg, Christoffer Hasle 
Svennesen, Caroline Clante 
Søhuus, Louise Bøving 
Sørensen, Mette Karlshøj

8C
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Erik 
Bernhoft, Nicolas Christian 
Blinkenberg-Thrane, Maurice 
Burgaard, Ditte-Emilie Carlsen 
de Renouard, Cecilie Persson 
Dideriksen, William Brogaard

Gentofte
Gudbjerg

Charlottenlund

Ebbensgaard, Nina Victoria Laing 
Fantini, Søren Francois 
Frederiksen, Aksel Kuhlmann 
Gotfredsen, Louis Simon 
Kattrup, Philip Frisenberg 
Knorr, Caroline Qvade 
Larsen, Tine Graakjær
Løwe, Frederik 
Nielsen, Kristian
Petersen, Mark Selch 
Prager, Anna Eva 
Simonsen, Clara Oxholm 
Sohnemann, René 
Thomsen, Erik Lund

Næstved 
Tappernøje

Næstved 
Holmegård 

Præstø

Roskilde
København 0 

Fakse 
Fakse 

Frankrig
Nyborg 
Dragør

Hørsholm 
Næstved

København K 
Næstved

Klampenborg 
Støvring 

Tyskland
Vordingborg 

Nærum 
Jelling

Næstved
Næstved

Stouby 
Rønnede 
Næstved 
Næstved

Hong Kong 
Næstved 
Næstved 
Næstved 
Næstved

Haslev
Næstved
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Andersen, Christopher Hird 
Andersen, Stephanie Jæger 
Blach, Andreas Vedel 
Christensen, Julie Liebmann 
Christensen, Sabrina Schnack 
Clarke, Stephanie

Maria Spangsberg
Følsgaard, Pernille
Gamborg, Christoffer Stig 
Ibsen, Anne Sophie
Korsbjerg, Nicoline Løcke Jepsen 
Kristensen, Ida Bagnegaard 
Lüttichau, Hans Helmuth 
Løhr, Anna

Victoria Bugstrup 
Mosgaard, Nicolas Jul 
Rasmussen, Tobias

Martin Højlund 
Støtt, Christian

Alexander Thomsen
Torres, Gigi Kristine
Witt, lan Christian

9A
Andersen, Bianca Jul 
Andresen, Nicolai Malik 
Bangert, Helene Merete 
Bro, Jonas
Burden, Mason Charles 
Dietz, Pernille Egebjerg 
Gislinge, Josefine
Glädesdahl, Christian Dehlie

Næstved 
Nicaragua

England 
Næstved 
England 

Karrebæksminde
Næstved 
Næstved

Idel, Nicolai Christian Næstved
Jebsen, Immanuel
Johansen, Melissa Mørkeberg 
Krag, Signe Hedeager 
Nielsen, Stefanie Stryhn 
Odefey, Julie
Pedersen, Kasper Møller 
Plaschke, Johan Frederik 
Schjelde, Victor Johan Kjølhede 
Stourup, Amanda Normann

Hong Kong 
Næstved 
Næstved

Herlufmagle 
Næstved 
Næstved 
Næstved 
Næstved 
Næstved

Folden, Louise
Hastrup, Alexander

Christopher Julianus Kjær 
Ibsen, Johanne Engelhardt 
Jeppesen, Frederik Klakk 
Kallesen, Martin Nystrup 
Lövenlund, Louise Emma

Grunnet
Mikkelsen, Casper Hagen 
Nielsen, Alexander Harrill 
Nielsen, Jonas Rosenkilde 
Nymann, Martin Nørup 
Olsen, Christian Gert 
Rolner, Anne-Sofie 
Wolff-Sneedorff, Christine Lolk 
Waagensen, Christian

9D
Aksoy, Emre

Hørsholm 
Rødovre 
Trustrup 

Haslev 
Holmegaard

Vedbæk 
Birkerød 

Rønde
Odense C 

Haslev
Næstved 

Tjele

Charlottenlund
Øster Ulslev

Charlottenlund

Charlottenlund
Charlottenlund

Tyskland

Saudi Arabia

Fuglebjerg 
Odense C 
Haderslev

Stege

Gentofte 
Holmegaard

Næstved
Næstved 
Nimtofte 
Næstved 
Tyskland 

Tappernøje
Spanien

Holmegaard

I 0 præp
Bakkedal, Rikke Næstved
Birk-Sørensen, Niels Christian Næstved
Clausen, Henrik Steen 
Fantini, Niels Ange 
Hegvald, Line Maria 
Hvass, Anne
Jacobsen, Svend Ydo 
Jensen, Signe Fardrup 
Kolacinski, Stephanie

Johanne Nøddelund 
Kristiansen, Juliana 
Lacoppidan, David 
Nielsen, Mia Ostergaard 
Nielsen, Simon

Næstved 
Frankrig 
Næstved

Thisted 
Faxe 

Espergærde

Karrebæksminde
Næstved 

Charlottenlund 
Middelfart

Næstved
Nilsson, Carsten
Nørgaard, Alexander
Polmer, Camilla
Rasmussen, Mads Folmer Richter

Jyllinge 
Frankrig 

Herlev 
Næstved

9B
Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Frederik Gentofte 
Andersen, Jeppe Bo Næstved
Brinth, Jacob Ramos Hanstholm
Christensen, Franziska Johanna Kludt Vedbæk 
Dreyer, Chris Halling Karrebæksminde 
Eriksen, Christian Martin Wibroe Kokkedal
Floridon, Michael 
Folden, Christian 
Hansen, Christina Råe 
Holm, Mette

Næstved
Saudi Arabia

Næstved
Næstved

Høeg, Sofie Cecilie Riisbøll Karrebæksminde 
Jacobsen, Ditte Ydo Fakse
Jespersen, Anders Odder
Lövenlund, Gustaf Nils Grunnet Gentofte
Nedergaard, Amalie Torp Næstved
Petersen, Frederik Berner Næstved
Petersen, Sofie Næstved
Rasmussen, Christian Næstved
Satchithananthan, Nirojan Næstved
Sørensen, Simone Lehto Næstved

9C
Al-Shiekhly, Neda Næstved
Barner, Charles Johnny København 0
Boisen-Thøgersen, Caroline Emma Rønnede 
Fitzner, Andreas Næstved
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Regnskab for
Herlufsholm 2005

A f Ole M. Jung
Stiftelsens samlede overskud i 2005 blev på 
knap 4,6 mio. kr. Heri indgår imidlertid store 
ekstraordinære indtægter. Resultatet før disse 
ekstraordinære poster er et underskud på 0,5 
mio. kr. i 2005.

Lærer- og elevtal
De senere års udvidelse af lærertimeforbrug 
skyldes naturligvis det stigende elevtal og flere 
klasser i både grundskole og gymnasium.

Fra 2001 til 2005 steg det samlede per
sonaleantal med 16,8 heltidsansatte til i alt 
130,9 heltidsansatte. Af denne stigning kan 
11,4 heltidsansatte henføres til det pædago
giske personale, mens personaleforbruget til 
skolens driftsfunktioner er steget med 5,4 
heltidsansatte. Stigningstakten i skolens sam
lede personaleforbrug har været lavere end 
elevtalsudviklingen.

På stiftelsens øvrige driftsområder er 
personaleforbruget ikke forøget.

Det samlede elevtal steg fra 499 i 2004 til 
537 i 2005.1 gymnasieafdelingen var stignin
gen på 25 elever til i alt 311, og i grundskolen 
var der en stigning på 13 elever til i alt 226. 
Skolens samlede kostelevantal udviser en stig
ning på 22 til i alt 259 elever, mens antal dage
lever er steget med 16 til 278.1 de seneste 5 
år er grundskolen forøget med 64 elever til i 
alt 226, mens stigningen i gymnasiet i samme 
periode har været 65 elever til i alt 311.

lavere). Elevfordeling på klassetrin pr. 5. sep
tember 2005 vises herunder:

Grundskolen Gymnasiet

Antal klasser 12 15
Antal elever 226 211
Kvotient 18,8 20,7

Fra gymnasieafdelingen er i alt dimitteret 
78 studenter mod 86 året før. Det første hold 
IB-studenter dimitterede i 1999, og i 2005 
dimitterede i alt 15 studenter fra denne linie.

Skolens økonomi
Skolens indtægter er stærkt afhængige af ele
vantallet, idet både statstilskud og forældrebe
taling stort set er proportionale med antallet 
af kost- og dagelever. Indtægterne fra statstil
skud og forældrebetaling var sammenlagt ca. 
5,3 mio. kr. større end i 2004.

Skolens moderationer, som finansieres 
af både offentlige midler og private fondstil- 
skud, udgjorde i alt 3,3 mio. kr. svarende til 13 
pct. af forældrebetalingen. Disse betydelige 
moderationer medfører, at egnede børn uden 
det fornødne økonomiske grundlag i familien 
alligevel kan optages på skolen.

Udgifterne til lærerlønninger efter mod
regning af modtagne refusioner var 34,3 mio. 
kr. Det svarer til 66.816 kr. pr. årselev, en 
stigning på 712 kr. fra foregående år.

Elevtal
5.9.2005

Grundskole Gymnasiet 1 alt

Dag- Kost- / alt Dag- Kost- 1 alt Dag- Kost- / alt
elever elever elever elever elever elever

2001 94 68 162 73 173 246 167 241 408
2002 130 67 197 70 172 242 200 239 439
2003 138 67 205 97 183 280 235 250 485
2004 147 66 213 115 171 286 262 237 499
2005 150 76 226 128 183 311 278 259 537

Det er skolens politik at have forholdsvis Andre undervisningsudgifter steg med 1,7
få elever i klasserne. I grundskolen er den mio. kr. Denne stigning skyldles især IT-ud-
gennemsnitlige klassekvotient således 18,8 og gifter, herunder forøgede afskrivninger efter
i gymnasiet 20,7 (efter grundforløbet blev der gennemførelsen af en omfattende renovering
i januar 2006 oprettet en. ekstra 11. G klasse, så af IT-systemet.
klassekvotienten fra januar faktisk er endnu Ejendomsudgifterne har i 2005 udgjort

16 Kontakt maj-juni 2006



14,7 mio. kr. Heraf udgør vedligeholdelse, for
sikring m.v. 7,4 mio. kr., mens øvrige udgifter 
vedrørende rengøring, energi og afskrivning af 
bygninger og anlæg beløber sig til 7,3 mio. kr. 
Kostforplejning (køkken, vaskeri og sygehus) 
beløb sig til 10,1 mio. kr.

Skolens overskud inkl. ekstraordinære 
indtægter var i 2005 på ca. 1,7 mio. kr. Skolens 
resultat påvirkes væsentligt af tilskud fra fonde, 
som alene har til formål at støtte skolens virk
somhed. Disse fonde udgør således sammen 
med stiftelsens egen formue en del af funda
mentet for skolens fremtidige virke.

Stiftelsens øvrige virksomhed
Stiftelsens øvrige virksomhed omfatter jord
bruget, kirke og kirkegård samt stiftelsens 
administration, kapitalforvaltning og prioritets
udgifter. Nettobidraget fra disse aktiviteter inkl. 
visse ekstraordinære indtægter var 2,9 mio. kr.

Jordbruget
Det samlede jordbrug - skov, gods og jagt - har 
bidraget med et overskud på 0,9 mio. kr. Det 
er 0,3 mio. kr. mere end foregående år, hvilket 
især skyldes et forbedret resultat af skovdrif
ten.

De økonomiske vilkår for skovdriften har 
i nogle år været vanskelige, og markedsudsig
terne for skovens hovedprodukter er fortsat 
alvorlige.

Indtægterne fra landbruget er forholdsvis 
stabile, men på et lavere niveau efter afhændel
sen af Tybjerggaard. Derfor er landbrugets re
sultat efter omstændighederne tilfredsstillende. 
Det gælder ligeledes indtægter fra udlejning af 
jagt, som er halveret efter salget af Tybjerg
gaard.

Salget af Tybjerggaard pr. 1. marts 2004 
har som anført medført en væsentlig reduktion 
af jordbrugets samlede bidrag til resultatet. Til 
gengæld giver det grundlag for et bedre kapital
afkast og bidrager til gennemførelse af skolens 
udviklingsplaner.

Kirke og kirkegård
Underskuddet fra drift af kirke og kirkegård 
udgjorde 163 t.kr. i 2005. For kirkegårdens 
vedkommende medfører en overenskomst 
med menighedsrådet, at underskuddet ved den 
offentlige anvendelse af kirkegården dækkes 
af menighedsrådet. Derimod afholder Herlufs
holm selv udgifterne til vedligeholdelse af den 
særlige mindelund for herlovianere.

Kapitalafkast og pengestrømme 
Kapitalafkastet udgjorde 3,7 mio. kr. i 2005.

Regnskab for Herlufsholm Skole og Gods
Beløb i mio. kr.: 2004 2005
Skolens indtægter

Statstilskud 37,8 40,6
Forældrebetaling 25,6 28,1
Andre indtægter 1,7 65,1 2,4 71,1

Skolens udgifter
Lærerløn og undervisningsudgifter 39,6 43,9
Vedligeholdelse, forsikring mv. 6,4 7,4
Energi, rengøring 6,7 7,3
Kostforplejning
(køkken, vask, SUS) 9,9 10,1
Kontor, adm., markedsføring 5,9 6,2
Renter 0,5 69,0 0,2 75,1

Skolens resultat før fondstilskud,
moderationer og indfrielse af statslån -3,9 -4,0

Kursgevinst indfrielse af statstilskud 0,0 4,5
Ydede moderationer -3,3 -3,3
Tilskud fra fonde 6,1 2,8 4,5 5,7

Skolens resultat -1,1 1,7
Andre aktiviteter (jordbrug,
kapitalafkast, kirke, adm. m.v.) 2,2 2,3

Overskud før ekstraordinære indtægter 1,1 4,0

Ekstraordinære poster -0,4 0,6

Overskud i alt 0,7 4,6

Det er nogenlunde som i 2004; men det 
faldende renteniveau må forventes at føre til 
et lavere direkte afkast af værdipapirbehold
ningerne. Stiftelsen har betydelige finansielle 
aktiver, som giver en væsentlig sikring for 
skolens drift.

Den samlede økonomi
I 2005 var stiftelsens samlede omsætning ca. 
87 mio. kr. inkl. kursgevinst ved indfrielse af 
statslån og andre ekstraordinære indtægter. 
Det resulterede i et overskud på ca. 4,6 mio. kr. 
Resultatet er bedre end budgetteret, og besty
relsen finder årets driftsresultat tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør 243 mio. kr. ud af den 
samlede balancesum på 272 mio. kr. Soliditets
graden er således 89 pct.

For 2006 udviser budgettet et underskud på 
2,9 mio. kr., hvor der bl.a. forventes et under
skud for skolen på 4,6 mio. kr. og et overskud 
af øvrige aktiviteter på 1,7 mio. kr. De nærmest 
følgende år budgetteres der med underskud, 
som dog aftager og forventes vendt til et 
overskud i 2010. Denne økonomiske udvikling 
er en følge af den omfattende investering i 
skolens udvikling, herunder både opførelse af 
nye bygninger og renovering/ombygning af 
eksisterende. Anlægsfinansieringen tilvejebrin
ges dels ved tilskud fra eksterne bidragydere, 
dels ved anvendelse af en del af provenuet fra 
salget af Tybjerggaard.
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Wien for de morgenfriske
“Man skal jo have noget ud af dagen ” var igennem hele ugen et 
meget brugt udtryk fra lærernes side.

Af Cecilie Tilliscb og 
Cee-Emilie Halberg

Klædt på til at gå ud!
Sådan kan 2. a også 

tage sig ud når de er på 
vej i operaen for at se 
Barberen fra Sevilla.

”Turen gik til Wien” — måske lidt for tidligt. 
Før f......og eleverne i 2.a, Frau Sinding og 
Martin Arvedlund fik sko på, mødtes vi så 
veloplagte som man nu kan være kl. 5:45 
foran Skygningen.

Hvad vi endnu ikke vidste, var, at vi ligeså 
godt allerede nu kunne vænne os til de tidlige 
vækninger!!

“Man skal jo have noget ud af dagen” 
var et meget brugt udtryk fra lærernes side 
igennem hele ugen. Straks efter indlogering 
på hotellet, som overgik vores forventninger, 
startede vores oplevelsesrige tur i Wien med 
en byrundtur.

Trods vores døsige tilstande, var vi fristet 
til konstant at kigge op og beundre de meget 
smukke bygninger og omgivelser overalt i 
Wien, som bringer minder frem om både krig 
og kejserrige. Disse to områder blev vi senere 
informeret grundigt om bl.a. ved vores besøg 
på et krigsmuseum, hvor der bl.a. er en meget 
omtalt bil med skudhuller fra den østrig-un- 
garske tronfølger Franz Ferdinands mord, der 
bevirkede udløsningen af 1. verdenskrig.

Vi fik dog også stiftet bekendtskab med 
den efterfølgende verdenskrigs grusomme 
forfærdeligheder ved vores besøg i koncen
trationslejren Mauthausen i Linz lidt uden for 
Wien. På busturen derud var der højt humør 
og fællessang, men besøget medførte en tryk
ket stemning, og vi var alle dybt berørte af 
oplevelsen på vejen hjem.

Senere på dagen fik vi desværre bekræftet, 
at der stadig findes folk, som er overbevist 
om, at de frygtelige ting, som nazisterne 
gjorde, er vejen frem.

Trods de ubehagelige omstændigheder 
formåede vi at holde humøret højt - der skal 
meget til at slå 2.a ud. Det var ikke kun de 
mørke sider af Østrigs historie, vi oplevede. 
Den forhenværende kejserfamilies boliger var 
årsag til stor beundring. Mængden af møbler, 
porcelæn, haveanlæg osv. fik næsten opbrugt 
vores energi på dette område.

I det hele taget var vi meget kulturelle, 
og vi besøgte flere museer, hvor vi kunne 
beundre både klassisk og moderne kunst 
skabt af Wiens kunstnere som Gustav Klimt, 
F. Hundertwasser og Egon Schiele m.fl. En 
meget storslået kulturoplevelse var vores tur 
i operaen, hvor vi mængede os med Wiens 
borgere. Den sene sengning aftenen før med
førte dog, at et par elever (og lærer!!!) tog en 
lille morfar under den imponerende forestil
ling Barberen fra Sevilla.

Herudover fik vi også rigeligt af Wiens 
specialiteter — mad som drikke! Dette med
førte hyggelige stunder, hvor især lærerne 
underholdt med sang og glade miner. Man 
kan roligt sige, at klassen blev rystet godt og 
grundigt sammen, og alle tog del i det gode 
sammenhold!

En aften besøgte klassens eneste dreng, 
Simon, og hans “harem” den berømte forly
stelsespark Prater, hvor der var rig mulighed 
for at skeje ud ved forskellige skrækindja
gende forlystelser. Der blev vendt op og ned
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på en hel del den aften, og mange mistede 
pusten.

For de mindre modige var “das Riesen
rad”, pariserhjulet, et godt alternativ til de 
vilde forlyster. Her fik man et godt panorama 
udsyn over Wien. Dette kunne vi senere bru
ge til at finde rundt i Wiens gader på mange 
shoppeture på egen hånd, som vi indledte os 
på, trods udmattede kroppe og hoveder.

Wien gav stor anledning til at få snakket 
en masse tysk, hvilket for de flestes vedkom
mende blev udnyttet i høj grad ved besøget 
på Tv-stationen ORF, der kunne impo
nere med en ekstravagant rundvisning — og 
rundviser. På tv-stationen blev der leget med 
mange tekniske detaljer, som gav anledning til 
megen sjov og latter.

På hjemrejsen var der rig mulighed for at 
drøfte ugens begivenhedsrige oplevelser. Alle 
var ærgerlige over at slutte den skønne tur 
allerede men var godt tilfredse med turens 
udbytte — både fagligt og socialt. Vi har virke
lig lært om masse om Wiens historie og har 
nydt godt af at opleve storbylivet, hvor vi har 
erfaret, at intet kan slå 2.a af pinden.

1 det hele taget var vi 
meget kulturelle, og vi 
besøgte flere museer, 
hvor vi kunne beun
dre både klassisk og 
moderne kunst.
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Scotland the Brave
- the Danes are coming!

Marie Jespersen
(2 IB)

Our lads and lassies 
'aving a wee bit of fun 
during the educational 

field trip.

Early Saturday morning 2 IB and three 
teachers left the school with gum boots, a lot 
of warm clothes and a very high spirit. After 
some bus hours (filled with songs, more or 
less out of tune) and two flights we arrived 
at our first destination, which was the Marine 
Research Station on the Isle of Cumbrae off 
Scotland’s west coast. It took us many hours 
before we finally got to Scotland, but morale 
was high and everybody were very excited 
about the whole thing, so it did not matter at 
all.

Sunday morning we spent on the beach 
where we collected all sorts of fauna and 
flora and took a lot of salinity measurements. 
We were assisted by Azra and Peter Meadows 
and Raymond Stoddart who are three highly 
respected biologists from Glasgow University. 
The afternoon was spent in the lab where all 
the collected samples and the measurements 
were analysed. It was a good and educational 
day where we realised that science does not 
have to be boring at all. It was also a very 
good experience to meet these dedicated 
biologists and get an opportunity to ask wha
tever questions one had in mind. After dinner 
we went to the trip’s first Scottish pub, and 
definitely not the last.

Next day we saw the Marine Station’s two 
boats. We were taken on a little trip on the 
small one when we saw quite a number of 
seals and had a look inside the big one, which 
was quite new and high tech; it was equip

ped with every sort of equipment you could 
possibly imagine could be used for marine 
biology research.

Uisge Beatha
Right after that we aimed for Auchentoshan 
Whisky Distillery just outside Glasgow, the 
only one where they triple-distil single malt 
whisky. After a guided tour of the plant we 
got to taste the Water of Life, Uisge Beatha 
in Gaelic. Whisky has a distinct taste, so a 
few of us could not help making weird faces 
when tasting it.

That night we saw an incredible perfor
mance of the theatre play “Inferno” based 
on the poem by Dante. It was very special in 
the way that the audience were walked on a 
journey through Hell, and found themselves 
in the middle of a lot of scary cripples who 
had ended their lives there. It created a lot 
of strong feelings and I am sure we all will 
remember this performance for a long time.

Tuesday was used mainly at Glasgow Uni
versity where they had a big open day for new 
students; this was quite fortunate because we 
then got to hear about the subjects we were 
interested in. We also met the Principal of the 
university, Sir Muir Russell. Glasgow Univer
sity, founded in 1451 and the fourth oldest in 
the UK, is known for its six Nobel laureates, 
and for the physicist Lord Kelvin with the 
absolute temperature scale, the economist 
Adam Smith who was the founder of econo
mic science, and the steam engine inventor 
James Watt, just to mention a very few. Her
lufsholm has at present 12 former students 
studying there, and we were able to meet up 
with some of them.

After this we were let out into Glasgow. 
We were all warned beforehand that we could 
have minor problems understanding some 
of the Scots, especially the taxi drivers and 
we had also got a little foretaste of the taxi 
drivers’ language nicely performed by Kenny 
which no one caught a single word of; but it 
was all great fun and of course we actually 
experienced one of these taxi drivers -1 must 
admit that we did not quite understand what 
he was trying to tell us. But the problems 
could have been worse; the Scots are very 
nice and patient. After having spent some



free hours in Glasgow we went to the King’s 
Theatre where we saw a performance of the 
much acclaimed “The Vagina Monologues”; 
this was a dialogue between three women, 
and I think the tide refers quite well to what 
they talked about.

Amazing Grace
Wednesday was a day in the south-west High
lands. We went by bus and saw a lot of beau
tiful and amazing scenery. The mountains 
were especially fascinating; there is a really big 
difference compared to Denmark’s small hills. 
We visited Glen Coe, a power station inside 
the mountain Ben Cruachan, a jail museum 
and a Seal Rescue Centre. At this Seal Cen
tre they took in motherless baby seals and 
brought them up so they could be set free 
later on. Here the class adopted a seal called 
Ping Pong.

Thursday was spent looking at different 
cultural places such as the Mackintosh Art 
School, the gothic Cathedral and Glasgow’s 
oldest house, Provand's Lordship built in 
1471 as a part of a hospital, now housing a 
museum.

After a day of sightseeing we saw the play 
“Sweeney Todd” at the Theatre Royal, based 
on a barber’s murder of a customer in Fleet

Street, London in 1785. This night some of 
the boys had decided to show their fast adap
tation to the country by wearing homemade 
kilts. This gained them some attention!

Friday we went to Edinburgh, which is a 
very beautiful and picturesque city and very 
different from Glasgow. Here we toured the 
small but intellectually challenging National 
Modern Art Gallery, saw the overwhelming

Sunday morning on 
the beach we were 
assisted by among 
others Raymond 
Stoddart, a highly 
respected biologists 
from Glasgow Uni
versity’.
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Here we are on the 
staircase of Glasgow 
University surround
ing the Principal of 

the University.

Castle with the Crown Jewels and visited the 
new Parliament Building where we had a very 
interesting talk with MSP Sarah Boyack who 
told us a lot about Scotland and what the 
government did. We got to ask many questi
ons and in a very short time we learned a lot 
about Scotland, its history and political condi
tions. We were also told about the architectu
re of the building, which is very special, and 
designed by Catalan architect Enric Miralles 
in 2004.

After yet another interesting day we had 
our last group meal at the Pakistani re
staurant, PJ’s; it was nice that some of the 
evenings, and especially the last one, we all ate 

together in the same restaurant; it was a good 
and relaxing way to end a day with a lot of 
experiences. This night was, like the previous 
ones, ended by going out and experiences the 
night-life of Glasgow. The fact that there are 
so many pubs and that they are all different 
gave a lot of opportunities to explore a new 
place every night. Especially the places with 
pool tables were well visited.

Saturday was the last day of our study 
tour. After a long day, much of it spent wai
ting in Stansted airport, we were once again 
back in Denmark, all with the feeling that this 
had been a once in a lifetime experience.

This study tour was made fantastic by the 
students as well as by the teachers and Glas
gow was indeed a good place to experience a 
study tour.

A great thanks to our teachers Mo
gens Callesen, Kenny Macrae and Suzanne 
Strange, who all gave us an unforgettable 
study tour with many cultural events, such as 
theatre performances, art and architecture, 
an insight into the world of science and the 
magnificent university, and great Nature 
experiences.

The fact that there are so many pubs 
and that they are all different gave a 
lot of opportunities to explore a new 
place every night.
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De personlige
sundhedsprofiler
Eleverne i 1 .g er nu alle registrerede i data
basen over “Sundhedsprofiler” og har fået 
deres personlige side med adgang til egne 
sundhedsdata, samt en række artikler og 
informationsmaterialer omkring sundhed. 
Idræts- og biologilærerne er for tiden i gang 
med at organisere forårets dataindsamling, 
så eleverne inden sommerferien kan se deres 
udvikling siden skolestart.

Der er adgang til det statistiske materiale 
fra de andre skoler der er tilmeldt projek
tet og herunder er samlet et udpluk af de 
vigtigste data vedrørende 1 .g-årgangen fra de 
deltagende skoler.

er på sin plads at være opmærksom på lige 
netop denne problematik, idet målingerne af 
konditionen og dermed kredsløbsfunktionen 
er nedslående. Her indplacerer eleverne sig 
i katogorien “Lav” for deres aldersgruppe 
— og afslører således med andre ord et stort 
“udviklingspotentiale”!

Af Jesper Bæk

l.g drenge årgang 2005. 
(1. måling efterår 2005)

Herlufsholm Gennemsnit 
andre skoler

Norm for 
aldersgruppe

BMI 22 22 20-25
Fedt % 15 14 10-20
Hvilepuls 73 70 55-60
Kondital 44 47 50-55

l.g piger årgang 2005.
(1. måling efterår 2005)

Herlufsholm

BMI 20
Fedt % 21
Hvilepuls 78
Kondital 34

Gennemsnit 
andre skoler

22
25
70
34

Norm for 
aldersgruppe

20-25
20-30
60-65
40-45

Fremtiden
Det er i børne- og ungdomsårene at gode 
motionsvaner skal etableres og da et lavt 
kondital ofte er forårsaget af et lavt fysisk 
aktivitetsniveau og man med rimelighed kan 
forvente at et vedvarende lavt fysisk aktivitets
niveau op gennem ungdoms- og voksenlivet 
på sigt vil kunne have en negativ effekt på 
andre sundhedsforhold er det oplagt at fokus 
for sundhedsprogrammet i de kommende 
perioder må være konditionsforbedring. Den 
pædagogiske bagtanke ved “Sundhedsprofil
er” er at skabe en øget bevidsthed om sund
hedsforhold og stimulere lysten til at gøre 
noget aktivt selv fordi man løbende kan følge 
sin udvikling, og det bliver spændende når 
resultaterne af forårets målinger foreligger at 
se om denne strategi har båret frugt. Fortsæt
telse følger......

Den gennemsnitlige 
1.g’erfra Herlufsholm 
er hverken mere eller 
mindre “sund” end 
andre 1. g’ere rundt 
omkring i landet.

De foreløbelige resultater
Som det fremgår er Herlufsholms 1 .g årgangs 
sundhedstilstand målt på væsentlige para
metre ganske god set i forhold til de øvrige 
skoler der er tilmeldt programmet — den 
gennemsnitlige 1 .g’er fra Herlufsholm er 
hverken mere eller mindre “sund” end andre 
1 .g’ere rundt omkring i landet. Det er opløf
tende at de overvægtstendenser der bliver 
tydeligere og tydeligere i samfundet ikke 
synes at afspejles blandt eleverne, i hvert fald 
er en eventuel uhensigsmæssig balance mel
lem energi i kostindtag og energiforbrænding 
ikke slået igennem (endnu!). Resultaterne 
giver måske alligevel et fingerpeg om at det
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Greaseri i Helenhallen
G øy eb al. Lørdag aften d. 18. marts indledtes 
årets Gøyebal med den traditionelle forestilling i 
ballen. Et talstærkt publikum var mødt op, og 
hallen var fyldt til sidste plads af et veloplagt og 
festklædt publikum.

Af Lone Dyrløv 
og Jens Krogh-Madsen

Præcis kl. 19 indledtes opførelsen af “Gre
ase” med et klip fra filmen på storskærm, 
hvorefter scenen blev overtaget af skuespil
lerne, sangerne og danserne. I en passende 
beskæring af originalen fulgte scene på scene, 
optrin på optrin, mange og få på scenen ad 

gangen, iørefaldende musik, iøjnefaldende 
dans; jo, det hele var der.

Historien i stykket er skæg og ballade, og 
de velinstruerede aktører (stor tak til Dortelil 
Fries!) formåede at skrue tiden 50 år tilbage, 
til 1950’ernes Californien, hvor livet på Rydell 
High er såre uskyldigt, selv om de hårde 
drenge (med baseball bats, blyrør og slange
bøsser) og de seje tøser (med skumbananer, 
smøger og kakaolikør) prøver at få livet til at 
virke råt og usødet. Instruktøren havde klogt 
valgt at give de mange bipersoner meget rå
derum uden at Amanda Normann og Martin 
Nymann som Sandy og Danny kom til at 
glide i baggrunden. Scenebillederne fremstod 
klare og overskuelige og understregede med 
de kun ganske få effekter - nogle borde, 
en bænk, et træ og en burger-bar -, at det 
handler om unge mennesker med unge men
neskers kærestesorger, deres små nederlag 
og store sejre i en blanding af fuld skrue og 
nedtonet sentimentalitet. Ideen med at lade 
skuespillerne synge et par linier inden sang
numrene gik over i husorkestrets regi (bravo, 
Hartmann!) fungerede kvikt. Danseoptrin
nene (super, Elsebeth!) vekslede elegant 
med dialogen, og der var fart over feltet, når 
skuespillere og dansere viste deres kunnen,
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både på forscenen for fuld udblæsning og på 
selve scenen som nænsom baggrundseffekt. 
Her var lys- og lydfolkene på pletten med 
passende doseringer af spotlights, følgespots 
og hel- og halvlys, så scenerne via lyssætnin
gen fik understreget hver deres karakter (tak, 
Koefoed!)

Kostumer, sminkning og frisørkunst gik 
op i en højere enhed. Det var fornøjeligt at 
se de unge folde deres forskellige talenter ud 
i mere eller mindre fantasifulde — ja, forklæd
ninger. Vi er glade for vores skoleuniform, 
men de unge gør sig nu også ganske godt, når 
de får lov til at tage tøj på efter deres egen 
smag.

Grease handler om 
unge menneskers små 
nederlag og store 
sejre i en blanding af 
fuld skrue og nedtonet 
mentalitet.

Og så ”The Greased Ligthning” — det fed
tede lyn, ærkesymbolet på amerikansk kultur, 
med alle overtonerne af frihed, bevægelse, 
fart, flotte linier — stod i skikkelse af en 
fornem britisk veteran-MG — rød, selvfølge
lig, med sorte skærme og lys i lygterne. En 
diskret punktering af bilen som symbol på 
amerikansk ungdomskultur? Lige meget, den 
virkede overraskende i sammenhængen, men 
tricket lykkedes, og Dannys og Sandys korte 
scene i bilen gik rent ind.
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Und der Haifisch, der ha
Af Nils Aarsø

Når årets skolekomedie i 2.g varetages af 
tysklærere og musiklærere i forskellige kom
binationer, kan det ikke undre at man giver 
sig i kast med Laser og pjalter, Brecht’s og 
Weil’s genistreg af musikalsk og litterært 
samarbejde. Især ikke når man har en række 
unge mennesker med både dramatisk og 
musikalsk talent, som bare venter på at folde 

sig ud. Har man så ydermere en pæn portion 
af aldersgruppens latente exhibitionisme og 
grænseoverskridende provokationslyst som 
medarbejdere, så er fundamentet lagt for en 
fascinerende og “anderledes” forestilling. Når 
man har oplevet Agamemnon tale om The
bens gyldne sletter fra en kulisse som lignede 
Rigshospitalets bagtrappe, så ved man, at 
behovet for, eller trangen til, modernisering 
lurer alle vegne. Brecht måtte også finde sig 
i den type tiltag, men i moderat, velovervejet 
og hensigtsmæssig form. Det småkriminelle 
miljø i the Docks var blevet til rockere med 
et heraldisk inspireret rygmærke, som nok 
kunne give Herluf Trolle noget at tænke over. 
Men derudover fulgte man stadig det vel
kendte handlingsskema som fortsat indehol
der en række elementer man ikke sådan umid
delbart kan sætte sig udover, eller som sagt 
på en anden måde, besidder evig aktualitet.
Mr. Beecham’s forretningsimperium er fortsat 
baseret på en hær af velinstruerede tiggere og 
Jack er fortsat lige dæmonisk og psykopatisk. 
Stykket giver de bedste muligheder for en 
interessant scenografi, her klaret med stor, 
men effektfuld enkelhed, og naturligvis med 
behørig brug af diverse verfremdungseffek-
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Zähne...
____________

ter, som eksempelvis de to tysklærere hentet 
lige ud af lærerværelset i kollegial dialog om 
de håbefulde unges totale håbløshed indenfor 
disciplinen tysk grammatik. Men synge og 
spille kunne de tilstedeværende repræsen
tanter for ungdomsårgangen så det var en 
lyst. Publikum blev budt velkommen af et 
mindre udvalg af posedamer, vagabonder og 
letpåklædte repræsentanter for gadens lettere 
kavaleri før selve forestillingen gik i gang og 
fastholdt publikums opmærksomhed gen
nem hele forløbet. Et udslag af enten faglig 
stolthed eller ditto kompromisløshed indebar 
at sangene blev foredraget på tysk, om end 
i forkortet version. Det var således stykkets 
litterære og kriminalistiske spænding, som var 
afgørende, men også musikalsk var der tale 
om et højt niveau.

Kan man acceptere genrebetegnelsen 
musical, og det er vel netop, hvad der er tale 
om, så er det imidlertid den fuldstændige 
symbiose mellem Brechts sociale kommentar 
og Weills dybt originale musik, som sikrer 
værkets levedygtighed og aktualitet. Brechts 
filosofi og ideologiske standpunkt udfordrer 
fortsat publikum, men hovedindtrykket for
bliver dog Weil und kein Ende.
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Hven tur
Den 20. september tog 57 elever fra 8. klasse og seks af vores 
lærere på en tur, som langt de fleste havde glædet sig utroligt meget 
til lejrskolen på den svenske o - Dven.

Af Stanislav Stanchev Forventningerne var store og stemningen høj 
da vi tog af sted med busserne den morgen. 
Stemningen igennem hele lejrskolen var ligeså 
god og fyldt med glæde resten af turen. De 
mange oplevelse vi hver især havde, var på 
samme måde både sjove og mindeværdige.

Selvom selve rejsen og oplevelserne star
tede den 20. september, så startede forbere
delserne til lejrskolen allerede første skoledag 
i 8.klasse. Vi blev hurtigt sat ind i sagerne 
og det viste sig, at meget mere end vi kunne 
forestille os, afhang af os — eleverne i 8. 
årgang. Vi fik fortalt, at det var eleverne som 
skulle forberede, planlægge og styre dagene 
på Hven. For nogle var det en lidt ubehagelig 
pligt, men andre blev hurtigt entusiastiske. 
Hver klasse stod for en enkelt dag (8.a styrede 
både første og sidste dag), og planlægningen 
og det hårde arbejde for at få en god lejrskole 
gik hurtigt i gang!

Både i busserne og på 
færgen havde vi det 

meget morsomt og det 
var en god start på 

lejrturen.

Nye (H)venskaber
Lejrskolens gang var følgende. Vi mødte på 
skolen, og uden meget spild af tid tog vi af 
sted med to busser. Busserne kørte os til 
København, hvorfra vi tog med en færge fra 

Nyhavn til vores mål — Hven.
Rejsen var virkelig fornøjelig for langt 

de fleste og der var snak, pjat og masser af 
musik, takket være de populære mp3-afspil- 
lere. Både i busserne og på færgen havde vi 
det meget morsomt og det var en god start 
på lejrturen. Nogle læste i blade, mens andre 
spillede kort og det var spændende at spille 
forskellige kortspil. Hele lejrskolen viste sig at 
skabe mange nye venskaber og især med de 
nybagte Herlufsholm-elever fra 8.c.

Da vi ankom til øen, spildte vi heller ikke 
meget tid, men gik straks i gang med at bære 
og slæbe på vores store mængde bagage. 
Denne tur fra havnen til campingpladsen var 
både længere og mere besværlig end planlagt 
og var, for mange, en ikke særlig god måde 
at starte turen på. Før eller senere ankom alle 
dog til campingpladsen.

Oplevelsernes ø
Mange var ligefrem skeptiske omkring selve 
øen. Den var lille og uden de helt store 
seværdigheder, men det blev alligevel en 
rigtig “oplevelsernes ø”. De tre klasser havde 
nemlig stablet nogle meget interessante akti
viteter op, for bare at nævne nogle få - 8.a’s 
natløb, 8.b’s “skattejagt” og 8.c’s tur om øen. 
De skabte nogle gode oplevelser for de fleste, 
men der var dog en del uheld ved natløbet 
som resulterede i at det ikke blev så godt som 
8.a havde håbet på. Poster blev gemt og vi 
kendte ikke øen godt nok, men alligevel var 
der nogle som fik noget ud af løbet. En ting 
som mange vil være enige med mig i, er, at 
det folk gjorde sammen med deres venner, 
og de nye venskaber som blev dannet, var de 
bedste oplevelser på turen.

Nat og dag
De 37z dage på Hven var virkelig gode. Der 
var mange oplevelser vi selv skabte, imens vi 
“havde fri”. Her pjattede, snakkede og spil-

28 Kontakt maj-juni 2006



lede vi bl.a. rugby og fodbold og der var altid 
noget man kunne lave. Der var dog også “ob
ligatoriske” ture på øen, som også var spæn
dende. Dag nummer 2 (8.b’s dag) besøgte vi 
øens største seværdigheder — Uranienborg 
og Tycho Brahe-museet. De fleste blev ret 
skuffede over selve “borgen”, da det ikke var 
andet end en stor have. Slet ingen borg eller 
selv ruiner som mange havde forventet. 8.b 
fortalte dog en del om Uranienborgs historie 
og vi fik alligevel noget ud af denne tur — rent 
historisk.

Den tredje dag, gik vi en lang gåtur på 
Hven. Vi fik set øens natur og dens “byer”, 
samt besøgt købmanden på øen (som var 
en af de største begivenheder for alle). Man 
kunne snakke sammen og have det sjovt og 
lave hvad man ville på turen.

Om aftenen var der også ægte lejr-hygge 
omkring det glødende lejrbål med masser af 
sang og spas.

Dagene og aftenerne var spændende og 
fulde af oplevelser, men nattetimerne var 
lenap så behagelige. Hovedparten af eleverne 
skulle sove 2 nætter i telt og 1 nat i hytte. 
Teltene var mildest sagt ynkelige og overnat
ningen i disse var den værste oplevelse for 
næsten alle elever. Vi overlevede dog, men jeg 
tror ikke, at der er mange som vil prøve den 
slags telte igen.

Der var en del elever, som startede dagene 
ved enten at tage en lille løbetur eller en 
morgendukkert i havet. Nogle syntes vandet 
var hundekoldt, men mange nød morgenbad
ningen.

Hjemrejsen
Efter de 3 hyggelige og oplevelsesrige dage 
var det tid til at drage hjemad. Nogle ville 
gerne være blevet et par dage endnu, men der 
var også mange som nu havde fået oplevelser 
nok og gerne ville hjem til Danmark.

Hjemrejsen var også fornøjelig og kortene, 
slidt efter meget spil på øen, blev brugt endnu 
en gang.

Busturen hjem var den sidste oplevelse og 
selvom lejrskolen havde været virkelig spæn
dende, oplevelses- og venskabsfyldt, så holder 
det gamle ordsprog stik — Nord, syd, øst, vest 
— ude er godt, men hjemme er bedst.

En ting er sikkert — denne lejrtur bliver 
husket af alle og det vigtigste udbytte er helt 
klart de nye (h)venskaber, rigtig mange fik. I 
det hele taget - en storslået oplevelse!

Der var mange oplev
elser vi selv skabte, 
imens vi “havdefri”. 
Vi pjattede, snakkede 
og spillede rugby og 
fodbold - der var altid 
noget man kunne lave.

Hver klasse stodfor 
en enkelt dag. For 
nogle var det en lidt 
ubehagelig pligt, men 
andre blev hurtigt 
entusiastiske.
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Udnævnelsen af 
Kirsten Tangaa til en 

af Årets Forskerspirer 
2005 af Minister for 

Videnskab, Teknologi 
og Udvikling, Helge 
Sander, skete under 

stor mediebevågenhed

Hædret for forskning i Bl2
Forskerspirer. Med et projekt med titlen “B12-vitamin i Bøde Blodlegemer 
— En ny Markørfor Bl 2-vitaminstatus” blev Kirsten Fangaa Miels en, Herlufs
holm Skole, en af de fire vindere i Projekt Fors ker spir er 2005.

Af lektor jens Høg, 
Koordinator.

I lang tid troede man, at B12-vitamin (coba
lamin) mangel var sjældent forekommende, 
men det har nu vist sig gennem en række 
undersøgelser, at omkring 10-20 % af den 
ældre befolkning (over 60 år) lider af denne 
mangelsygdom i større eller mindre grad. 
Bl2-vitamin mangel kan bl.a. føre til demens, 
uhelbredelige skader på nervesystemet, de
pressioner og blodmangel. Da B12-vitamin 
kun findes i animalske produkter, er vegetarer 
og veganere en særligt udsat gruppe. Hvis 
man får konstateret Bl2-vitamin mangel, og 
det ikke har noget med kostvaner at gøre, vil 
man skulle i behandling resten af sit liv. Det 
er derfor vigtigt at få stillet den rette diagnose 
med det samme, da længerevarende mangel 
kan give varige skader.

Kirsten Tangaa’s projekt handlede om et 
af de proteiner, haptocorrin, som Bl2-vita
min er bundet til under transport og opta
gelse i kroppen. Kirstens hypotese var,

’ At der hos personer med et normalt B12-vitamin 
niveau i kroppen er en stærk sammenhæng mel
lem haptocorrin/ haptocorrin-B12 i plasma og i 
de røde blodlegemer.

’ At haptocorrin-B 12 i de røde blodlegemer i højere 
grad end haptocorrin-B 12 i plasma afspejler 
ændringer i en persons B12-vitamin status.

Målinger af haptocorrin kan bruges til at 
bestemme Bl2 status i kroppen; men man 
er først for nylig blevet i stand til at måle på 
haptocorrin. Målingerne foretages nu kun 
i blodplasma, og målemetoderne er ikke 
følsomme nok. Men hvis Kirstens hypotese 
bliver bekræftet, vil det betyde at målinger 
af haptocorrin-B 12 i de røde blodlegemer, 
frem for målingerne i plasma, kan give et 
mere præcist resultat af en persons Bl2-vita
min status. Hvis dette er rigtigt, vil man ved 
analyse af Bl 2-vitamin på haptocorrin i de
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røde blodlegemer, lettere kunne bestemme, 
om der er tale om B12-vitamin mangel eller 
ej, og derved vil antallet af grænsetilfældene 
antageligt kunne begrænses mærkbart.

Kirsten foreslog en ny og forbedret må
lemetode på haptocorrin i de røde blodlege
mer, der vil kunne betyde en bedre mulighed 
for at få en præcis vurdering af B12-vitamin 
status i kroppen. Total haptocorrin vil blive 
målt med en allerede etableret ELISA. ELI
SA står for “enzyme-linkedimmunsorbent assay”, 
der tager udgangspunkt i, at man kobler et 
antistof til bunden af en brønd. Haptocorrin 
i prøven binder sig til dette antistof. Herefter 
tilsættes et mærket antistof, som kan måles 
i et Spektrofotometer. Jo mere haptocorrin, 
der er i prøven jo højere signal fås der.

Kirsten arbejdede under projektet sam
men med professor Ebba Nexø og Anne 
Louise Mørbak, Ph.D. Klinisk-Biokemisk 
Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Som 
en af vinderne i årets Forskerspireprojekt 
hun blev præmieret med 20 000.- kr. Beløbet 
vil Kirsten i sommerferien 2006 efter over
stået studentereksamen bruge til at afprøve 
den forslåede målemetode på prof. Nexøs 
laboratorium.

Det er værd at bemærke, at man på afde
lingen på Aarhus Universitetshospital havde 
besluttet, at selvom Kirsten ikke blev udpeget 
som vinder med sit projekt, så havde man be
sluttet at ville søge fondspenge til projektets 
gennemførelse!!!

Kirsten Tangaa og de tre andre vindere 
blev i december 2005 officielt udnævnt til 
Årets Forskerspirer 2005. Udnævnelsen og 
præmieoverrækkelsen blev foretaget af Mini
ster for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 
Helge Sander, ved en ceremoni på Carlsberg 
Akademi, Valby.

Kirsten Tangaa 
sammen med de tre 
øvrige vindere samlet 
omkring Minister for 
Videnskab, Teknologi 
og Udvikling, Helge 
Sander.

Læs mere om hele 
pro jektet på 
skolens hjemmeside 
www. herlufsholm. dk/ 
Forskerspireprojektet

Herlovianersamfundets 
Jubilæumslegat

Herlovianersamfundets Jubilæumslegat er 

oprettet i forbindelse med Herlovianersam

fundets 150-års jubilæum med baggrund i do

nationer fra en nu afdød gammelherlovianer 

bl.a. med det primære formål at yde støtte 

til kollegieværelser til brug for dimitterede 

fra Herlufsholm, samt udlodning af huslejele

gater til betaling af boliger, og her fortrinsvis 

kollegieværelser for uddannelsessøgende 

gammelherlovianere.

Legatets bestyrelse har bestemt, at legatet 

årligt uddeler 2-3 legatportioner, der skal 

bruges til betaling af indskud eller 

et depositum til et kollegieværelse for 2-3 

nyligt dimitterende disciple fra Herlufsholm. 

Ansøgning om en legatportion bedes senest 

den I. september hvert år sendt til Herlovia

nersamfundets Jubilæumslegat, c/o Advokat 

Jesper Rothe,Vognmagergade 7, I 120 Kø

benhavn K, tlf. 33 13 11 12.Ansøgningen skal 

bilægges kvittering for betaling af indskud 

eller kopi af opkrævning af indskud fra et 

kollegium.

Rektor vil gennemgå de indkomne ansøgnin

ger og herefter fremkomme med en priorite

ret indstilling til bestyrelsen.

Christian de Jonquiéres, 

Formand for Herlovianersamfundet 

og Herlovianersamfundets Jubilæumslegat



Nervepirrende 
matematikkonkurrence
Pres. Forestil dig 20 elever, i et rum med 8 udfordrende matematik opgaver.
Alle under stort pres, og med viljen til at ofre sig i kampen mod de øvrige nordiske 
lande. Med det tikkende ur på væggen og sine matematikredskaber ved hånden, 
knoklede alle med sved på panden.

Af Stine Ha/bye og 
]osias Svendstorp 8.a.

Optakten:
Hvert år har ottende Hasse en mulighed for 
at deltage i den store Skandinaviske matema
tik konkurrence Kappabel. Denne chance 
udnyttede 8.a og deres matematiHærer Lene i 
dette skoleår, og vi vil prøve at give et indblik 
i konkurrencens forløb.

Vi nåede desværre aldrig længere end 
den første runde, bestående af to omgange. 
Hver omgang tildeles Hassen 8 opgaver, der 

inden 100 minutter skal være løst, og besvaret 
via e-mail. Dette er ikke opgaver i stil med 8 
divideret med 4.

Selve konkurrencen:
Hver opgave kan sagtens tage lang tid at løse. 
Vi valgte at dele Hassen op i 7-8 grupper, så 
hver gruppe starter med en opgave. Efter 
man har fundet løsningen, kan man starte på 
en opgave der endnu ikke er blevet løst. Visse

Vi endte med 75 total- 
point, da der var en 

opgave vedrørende en 
pyramide bestående af 
pyramider, som ingen 
af de tre grupper, der 
forsøgte, kunne løse.
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Katrine Pless Galle: 
“Jeg synes det har været 
sjovt, og nydt at deltage 
i konkurrencen. Men 
jeg synes det var meget 
ærgerligt vi ikke gik vi
dere. Da vi kun fejlede i 
én opgave, viser det bare 
at det har man ikke råd 
til, når der er så mange 
andre 8. klasser med. ”

tekniske problemer har både givet fordele og 
ulemper for os. En ulempe har været, at op
gaverne i første omgang kun var tilgængelige 
på Norsk, hvilket trak tiden ud med en noget 
akavet oversættelsesproces.

I første omgang forekom der ligeledes fejl 
i en opgave, hvilket kostede mange grup
per kostbar tid, da nogle af dem kæmpede 
med denne opgave op til halvdelen af tiden. 
Dette kom os dog senere til gode, ved at alle 
klasser fik opgaven godkendt som korrekt på 
grund af fejlen, uanset hvilket svar de havde 
givet. Dette vil sige at det har været en mere 
dramatisk proces, end hvad man normalt ville 
forvente af en matematik konkurrence.

Dette har selvfølgelig også gjort det alt 
sammen mere spændende og nervepirrende 
end flere af os troede. At sidde og vente på at 
få at vide om vi kom videre til næste runde. 
Det, at vi ikke kom videre, er så en anden sag, 
men vi har dog fået udbytte af at være med i 
konkurrencen.

Som vi har lært siden første dag i sjette 
klasse, er matematik ren logik. Noget mate
matik indeholder selvfølgelig mere logik end 
anden, og de opgaver man bliver stillet i den
ne konkurrence er i kategorien med meget 
logik. Det træner en i en genre af matematik
ken som man til daglig ikke vil beskæftige sig 
særlig meget med. Man får derfor også stort 
fagligt udbytte af deltagelsen i konkurrencen.

Vi kan varmt anbefale konkurrencen til 
kommende ottende klasser, og selvfølgelig 
håbe på at de når længere end vi gjorde.

Point system:
For at uddybe hvad der egentlig gik galt, 
vil vi hurtigt forklare pointsystemet. Hver 
rigtig opgave giver 5 point, og man kan 
derfor få max. 40 point pr. omgang. Da 
der i første runde er 2 omgange giver det 
en mulighed for at få 80 point.

Vi endte med 75 totalpoint, da der i 
første omgang var en opgave vedrørende 
en pyramide bestående af pyramider, 
som ingen af de tre grupper, der for
søgte, kunne løse. Derfor bør man altid 
bevare roen, og ikke blive for overivrig 
efter at blive hurtigt færdig, og gå videre 
med andre opgaver.

Vi vil råde jer til, at I ikke fortsætter til 
en ny opgave, før I har tjekket opgaven 
igennem selv et par gange, og også har 
spurgt et par andre grupper om de synes 
svaret ser rigtigt ud. Ellers vil vi ønske jer 
held og lykke og sige, at vi håber I får det 
lige så sjovt med opgaven som vi gjorde.

Klassens egen mening:
Alle elever i 8.a syntes, at det var spæn
dende og anderledes at deltage i Kappa- 
bel konkurrencen. Vi har spurgt nogle af 
eleverne om deres egen mening.

Alt i alt, en konkurrence vi kun kan 
anbefale til kommende 8. klasser.

Marcus Oiling Ander
sen:
‘Jeg synes det har været 
spændende, og anderledes. 
Det har især været sjovt, 
fordi det er matematik på 
en ny måde. Man sidder 
ikke bare og kigger ned i 
en flere 100 siders bog og 
laver en masse opgaver. 
Men man laver matema
tik på en sjov måde, og 
man får noget ud af et 
godt resultat. ”
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Morten Skøtt, 
Josephine Senger, 
Christine Fisker, 

Petrea Pninkmann Hvas.

“Iceland Air welcomes You on board on this
Boeing 600...” lød det i 2.y's ører søndag 
eftermiddag. Som de sidste tilbageværende 
vikinger drog de gæve af sted fra camp Her
luf på vej mod nye ukendte horisonter — alias 
Islands barske landskab. Anført af høvdinge
ne Inge Olhoffsdottir og Ole Povlsson fulgte 
de menige trop til stedet, hvor floderne efter 
sigende skulle flyde med mælk og honning.

Vi kørte fra Keflavik, den tidligere kri

”Fager er Lien ” 
- men kraterne er 
nu heller ikke at 

kimse ad.

gerbase, til vores top tunede barak af et 
vandrerhjem, der lå down town Reykjavik. 
Vores crib tilbød både egen peanuts-automat 
og bordtennisbord i kælderen (- i tilfælde af 
at denne beretning har inspireret til besøg af 
de beskrevne steder medbring da eget net til 
nævnte bordtennisbord, da dette forekom 
lettere hærget)

Hjemmefra var diverse dages madmodre 
blevet udnævnt og kort efter, vi havde slået 
lejr blev disse sendt til markedet (Kronan 
— kostar minnar!) for at erhverve dagens føde 
til de hungrende. Med fut under kødgryderne 
blev vi brødfødte den første aften. Denne af
tens underholdning bestod af foredrag givet 
af de rejsende. Dybt inspirerede og opstemte 
valgte nogle at gå på opdagelse for at sondere 
terrænet i lokalområdet, andre valgte turen til 
Slumstup.

Mandag morgen blev de varme kilder 
fluks indviet af de morgenfriske. Efter et
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udsøgt hjemmekokkereret morgenmåltid 
drog vi eventyrlystne (!) af sted på togt i 
Reykjaviks afsidesliggende kroge og stræ
der. Resten af dagen gik med et oplysende 
foredrag på Reykjaviks universitet holdt af 
den danske ambassades kulturmed-arbejder, 
Michael Dal.

Den følgende dag drog vi på den be
rømte Golden Circle tur, hvor vi blandt an
det oplevede gejsernes fascinerende kræfter 
og Islands smukke og unikke natur.

Onsdag blev Reykjaviks turistattraktio
ner inspiceret med efterfølgende shopping i 
de islandske butikker.

Dagen efter sikrede vi os ømme lår 
og ondt i nummeren, da vi besteg en flok 
islandske heste — iført overdimensione
rede sparkedragter og styrthjelme gjorde 
vi guiderne usikre på rideturen rundt i den 
skønne islandske natur.

Vi tog afsked med Island med maner. 
Cruisende i en skinnede hvid limo ned gen
nem Reykjaviks gader indtog vi det pulse
rende natteliv. Dette resulterede dog i, at vi 
fredag forlod Island iført solbriller til skjul 
af burger-øjne og vanddunk til forhindring 
af en eventuel dehydrering dagen derpå.

På vegne af hele 2.y takker vi Ole og 
Inge for et stort engagement, der medvir
kede til en tur vi sent vil glemme.

Geysa er islandsk, 
og betyder at sætte i 
voldsom bevægelse

Floderne flyder ikke 
kun med mælk og 
honning, men med 
vand i ufattelige 
mængder og bruset 
er det bedste bud på 
sagatonen.
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Himmel og hav - på spansk
La Palma.
En hyggelig, lille 
og ikke specielt 
turistet ø omtrent 
på størrelse med 
Bornholm.

Af Sara Høeg

Studieturen startede for vores vedkommende 
umenneskeligt tidligt. Faktisk havde klokken 
kun lige slået 4 lørdag morgen, da vi, iført de 
obligatoriske studietrøjer, krøb ind i bussen, 
som skulle føre os mod lufthaven, Tenerife 
og til sidst - La Palma. Busturen varede knap 
en time, omtrent samme længde som en 
ganske almindelig lektion. Denne lektion ville 
havde gået over historien, i hvert fald hvis 
man tog klassens nyfundne ro i betragtning, - 
for som en søvnig 2.g pige udtalte det: “aldrig 
har 2.V været SÅ stille”. Trods bussens over
raskende ringe fart nåede vi alligevel frem til 
lufthaven, og da 2.v gik i luften, ombord på 
flyet vel og mærke, var stemningen betydeligt 
løftet. Vi var på vej.

Solen, varmen strømmende imod os, da 
vi nåede den altid velbesøgte ø, Tenerife. Her 
skulle vi tilbringe resten af dagen, for om 
aftenen at sejle rejsens sidste timer mod La 
Palma, - en hyggelig, lille og ikke specielt tu
ristet ø omtrent på størrelse med vores egen 
solskins ø, Bornholm.

Først skulle de otte timer vi havde på 
Tenerife dog bruges fornuftigt. 5 elever tog

Thomas Tauris’ udfordring op og gav sig i 
kast med Spaniens højeste punkt, vulkanen 
Pico del Teide, som med sine 3718 meter 
knejsede over øen. Alle fuldførte de til topka
rakterer. Resten af klassen ønskede at tilbrin
ge timerne i roligere omgivelser og begav sig 
derfor på tur med Trine, som havde fundet 
en lille plet på øen, hvor turisterne endnu ikke 
havde gjort deres entre. Derfor nød vi stran
den, restauranterne og lokalbefolkningen ved 
den charmerende fiskerby El Médano.

Sejlturen mod rejsens endelige mål indled
tes, på trods af de ellers trætte elever, med en 
stor selvtillid og overlegenhed mod Atlanter
havets brusende bølger. Dette skulle hurtigt 
vise sig, at være en fejl for elevernes side, der 
langsomt — én for én — bukkede under for 
havets magt, og blev omsluttet af søsygens 
kvalmende greb. Kun de stærkeste overle
vede, hvilket var et held, da de på overnaturlig 
vis fik slæbt den resterende del af klassen hen 
på det hotel, som skulle danne rammen for 
resten af vores tur.

Søndag morgen vågnede vi op friske og 
veludhvilede, (i hvert fald efter omstændig
hederne, - den stadig gruopvækkende sejltur) 
slog terrassedøren op for derefter at stå ansigt 
til ansigt med solen, palmerne og det nu 
uigenkendelige hav, der i morgenlyset havde 
taget en blid og vuggende form, som stod i 
evig kontrast til gårsdagens møde med det 
selv samme hav. Sikke en udsigt!

Vi blev udfordret allerede fra turens start, 
idet vi på førstedagen fandt vandrestøvlerne 
frem og begav os, med guide, mod nye høj
der. Europas eneste regnskov. Vandreturen, 
som varede omkring 4 timer, var en utrolig 
smuk (og opadgående!) oplevelse, og endte 
sine dage på en hyggelig restaurant, hvor vi 
nød et velfortjent og meget spansk inspireret 
måltid. Særlig var “Mojo’en”, som er en dres
sing bestående af: olie, eddike, grøn el. rød 
peber samt hvidløg og chili, en stor favorit 
klassen i mellem.

Mandag formiddag fortsatte vores videre 
uddannelse, da vi (med bange anelser) skulle
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møde øens ungdom på den lokale skole 
beliggende i Santa Cruz (øens største by med 
ca. 25.000 indbyggere). Da vi nåede frem, 
var modtagelsen overvældende. Rektor samt 
adskillige lærere flokkes om at vise og fortælle 
om deres skole, og samtidig var spanske ele
ver utrolig nysgerrige. Da vi forlod skolen et 
par timer senere, havde vi fået optil flere afta
ler og kunne nemt have fyldt resten af ugens 
kalender med aktiviteter og sammenkomster 
på skolen. Desværre er tid en mangelvare på 
sådan en studietur, så fredag blev dagen, hvor 
vi skulle lære vores nye spansktalende venner 
bedre at kende.

Samme aften skulle det, der måtte siges 
at være vores største mål på denne studietur, 
gennemføres. Vi kørte i fælles flok mod øens 
højeste punkt og endte i 2 en halv kilome
ters højde, hvor vi derefter kunne iagttage 
en solnedgang ud over det sædvanlige. På 
toppen af denne lille, men storslåede ø lå 
enorme teleskoper nærmest på rad og række. 
Faktisk var stort set hele Europa repræsente
ret, hvilket er ganske naturligt, når man tager 
det faktum, at La Palma er det bedste sted på 
den nordlige halvkugle at foretage sådanne 
astronomiske observationer, i betragtning. 
Vi havde fået det privilegium at låne NOT 
(Nordisk Optisk Teleskop) denne nat. Et 

privilegium, som ellers kun, under normale 
omstændigheder, er muligt for professionelle 
i dette fagområde. Klassen blev opdelt i grup
per af tre eller fire elever, hvor hver gruppe 
fik en time tildelt i det værdifulde teleskop til 
at foretage deres planlagte observationer, som 
viste sig at forløbe fantastisk godt. Det var en 
uforglemmelig og næsten overnaturlig ople
velse at kunne finde, fotografere og beundre 
universets galakser og stjerner, deriblandt 
planeten Saturn, kun ved hjælp af et kæmpe 
“maskineri”, som dog, og til vores held, inde
holdte et utroligt fintfølende kamera.

Onsdag gik turen til øens sydspids, som 
havde fået sit præg af de, stadig aktive (sidste 
udbrud i 1971!), vulkaner, som tronede på 
denne del af øen. Endnu engang var vandre- 
støvlerne vores vigtigste udstyr, da vi i samlet 
flok begav os ud på resterne af flere tusinde 
års vulkansk aktivitet. Solen stod brændende 
på himlen og gjorde sit til at udmatte de 
kæmpende 2.g’ere, der efter 4 timers vandre
tur på de størknede, men stadig lune rester af 
jordens indre, trætte vendte snuderne hjem 
mod hotellet, - mod poolen og havets kølige 
brise.

Torsdag blev dagen hvor 2.v inklusiv de 
respektive lærere for første gang på turen fik 
en tur i kedsomhedens karrusel. Havsafari.

De højereliggende 
dele af øen er 
karakteriseret ved et 
storslået, men goldt 
landskab. Heroppe, 
hvor betingelserne 
for astronomiske 
observationer er 
ideelle, har mange 
europæiske lande 
oprettet obser
vatorier.
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Det elektroniske ud
styr i forbindelse med 
teleskopet var lige 
så imponerende som 
observationerne er 
tankevækkende.

En tur vi alle, med forventninger om blandt 
andet havskildpadder, delfiner og hvaler, 
havde set frem til, men som desværre endte 
som en alt andet end uforglemmelig tur i 
intethedens omfattende jerngreb. Kun en en
som havskildpadde fik vi at se, - og dette efter 
5 timer med kvalme og stikkende solskin.

Heldigvis fik vi udnyttet sidste dagen på 
bedst mulig måde, idet vi tilbragte dagen — i 
skole. Endnu engang tog den lokale skole 
imod os med åbne arme, da de havde plan
lagt lektioner i kunsthistorie, musik samt en 
venskabskamp i foldbold mellem Danmark 
og Spanien (4-3!). Derudover skulle vi om af
tenen mødes med lærere og elever, der havde 
inviteret os til en vigtig basketballkamp med 
deres lokale stjerner.

Musiktimen var en fornøjelig oplevelse, 
specielt fordi vi, efter at have udvekslet og 
spillet henholdsvis dansk og spansk musik, 
blev fordelt på tværs af nationaliteter i klasse
værelset. I starten var stemningen trykket og 
ordene få, hvilket skyldtes vores relativt lille 
ordforråd på spansk og deres - endnu mindre 
- ordforråd på engelsk. Til sidst var det dog 
næsten umuligt at skelne dansk fra spansk, 
- støvniveauet i klasseværelset havde nået nye 
højder, og det var en utrolig positiv oplevelse 
faktisk at kunne kommunikere, grine med 
vores nye bekendte.

Dermed var studieturen nået til sin ende, 
og lørdag morgen skulle vi endnu engang be
væge os over det mindeværdige Atlanterhav og 

dets bølger, som tidligere havde forvoldt os så 
store helbredsmæssige problemer. Denne gang 
var klassen dog forberedt mod den snigende 
og ofte smittende søsyge, og turen foregik 
derfor forholdsvis smertefrit.

Ligeså gjorde den øvrige del af vores rejse, 
hvor vi kunne kigge tilbage på den foregående 
uge med stor tilfredshed, ny faglig viden og 
ikke mindst glæden ved en veloverstået tur i 
godt selskab, - 2.v...

Øen byder på store 
kontraster mellem 
de vidt forskellige 
biotoper. Bjergenes 
nedre skråninger er 
flere steder domineret 
af frodig skov til dels 
af laurbær.
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Astronomiske observationer
- udført af 2.V elever på La Pahna

Teleskopisk. Tt af hovedformålene med studieturen til Ta 
Palma var at foretage observationer med et nordisk teleskop bygget i 
halvfemserne på toppen af en 2400 m. høj vulkan.

Af Thomas Tauris
2.v har netop været på studietur til øen La 
Palma (150 km. ude i Atlanterhavet, vest for 
Tenerife).

Et af hovedformålene med denne stu
dietur var at foretage astronomiske obser
vationer med det Nordiske Optiske Teleskop 
(NOT). Denne store kikkert blev bygget i 
halvfemserne og benyttes til udforskning af 
verdensrummet af astronomer fra hele ver
den. Den er placeret på toppen af en 2400 m. 
høj vulkan i et klima, der sikrer ca. 300 skyfrie 
nætter om året.

Eleverne fra 2.v var inddelt i fire grup
per, der hver især foretog observationer af to 
objekter. Nogle af disse objekter er beskrevet 
nærmere nedenfor. Vi er meget taknemmelige 
overfor direktøren for NOT, Johannes An
dersen (NBI), der gav os denne enestående 
mulighed for et utraditionelt besøg. Det var 
en stor oplevelse for eleverne selv at styre te
leskopet - et videnskabeligt instrument til 75 
mio. kr. Dansk forskning har til gengæld har 
fået mange fremtidige skatteydere fra 2.v, der 
forstår nødvendigheden af og gerne støtter 
naturvidenskabelig grundforskning.

Spiralgalaksen NGC 2683 
Denne spiralgalakse vender således, at den 
ses fra siden set her fra Mælkevejen. Læg især 
mærke til de mørke støv- og molekylskyer, 
der blokerer det bagfrakommende stjernelys. 
Alange af de vigtige grundstoffer, som vi 
mennesker består af (H,C,N,O) findes i disse 
skyer og er oprindeligt skabt af fusionspro
cesser i stjerners indre. Disse grundstoffer 
blev siden hen spredt, når stjernerne ud
brændte og indgår således i en evig kosmisk 
cyklus. Vi er alle børn af stjernestøv!

Planeten Saturn
Den næststørste planet i vores Solsystem er 
gasplaneten Saturn. Afstanden fra Jorden er 
ca. 1,5 mia. km. (80 lysmin.). Alligevel kræver 
det kun en eksponeringstid på 0,2 sekunder 
for et stort teleskop at indsamle nok lys til 
dette billede. Saturns ringsystem består af små 
iskrystaller og sten. Planeten og ringsystemet 
udsender ikke lys men reflekterer solens lys. 
Ringsystemet er over 100.000 km. bredt men 
har en tykkelse på under 1 km! Cassini-divisio- 
nen, der opdeler ringsystemet, ses tydeligt.
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The IB Visual 
Arts Exhibition
Expressions. Again this year the classroom Mat.I was converted into 
a temporary picture gallery in connection with the exhibition of studio
work by the IB Visual Arts students. Unfortunately opening-hours tend 
to be too short to allow for a wider public, but class-mates andfriends 
found the time to drop in and express their opinion of the extremely 
varied range of expressions and media.
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Af Nils A ar sø “All You Need is Love”
Forårskoncerten og det dermed sammenhørende 
koncertbal spiller også efter gymnasiereformens 
indførelse en stor rolle, selvom konceptet har un
dergået enkelte forandringer. Med nye læseplaner 
er musikken ikke længere enerådende som kunst
nerisk fag i 1 .g, billedkunst og dramatik er også 
repræsenteret, og har dermed også fået en rolle i 
forbindelse med forårskoncerten. Musikken spiller 
dog fortsat første violin i arrangementet. Det blev 
i hvert fald endnu engang klart demonstreret, at 
musik og ungdom er sammenhængende størrelser, 
selvom repertoirevalget meget høfligt tog foræld
regenerationens musikalske ståsted i betragtning. 
Beades går som bekendt lige i folk, og de lidt 
støvede klassikere kan give rum til den nødven
dige distance og selvironi, hvis musikaliteten ikke 
helt lever op til de højeste standarder. Vi fik både 
Ticket to Ride og Tight Days a Week,. Alt sammen 
underordnet det overordnede budskab All You 
Need is Tove, selvom man dog også, i en lidt anden 
boldgade, blev mindet om “skolens mysterium” og 
derved også om de store talenter, som indiskuta- 
belt gemmer sig i elevmassen. Skulle “det virkelige 
liv” på en eller anden måde glide i baggrunden i 
forbindelse med den megen nostalgi, og musik
kens evne til at forlede publikum ind i drømmens 
univers, så er det dramatikkens opgave at minde 
om behovet for at forlige sig med den omgivende 
virkelighed. En opgave mange yngre danske 
dramatikere ikke kan lade være med at tage på sig. 
Dramaholdenes optræden var, på trods af deres 
meget fragmentariske karakter, en fin nyskabelse 
i denne sammenhæng. Det samme kan siges om 
pausens mulighed for at bese billedkunstelevernes 
forsøg udi det spontant abstrakte, og deres forsøg 
på at forlene den døde vinyl med nyt (musikalsk) 
liv. Faste indslag var - naturligvis - 3.g’s danseop
træden, som altid, og berettiget, nyder stor bevå
genhed hos publikum, og så naturligvis grund
skolens “sammenspil” og “de semiprofessionelle” 
(musik højniveau), som sørgede for både at signere 
og forsegle, og som også kunne levere varen. Bil
lederne på disse sider giver forhåbentlig et indtryk 
af denne fetlige aften.



A “Penny” for the Play
Shakespeare's own Globe Theatre in London in the early 1600’s lives on in Tests alen. 
Members of the audience stand as “groundlings”just as they did in Shakespeare’s 
day, when standing room cost “apenny”I

Jocelyn Chapman 
Pedersen

English House

In the spring term every year, English 
House pupils in each 7th Grade class 
practise and perform a short excerpt from 
one of'William Shakespeare's plays.

Prior to the play readings, a study is 
made in class of Shakespeare’s life and the 
times in which he lived. Theatre staging 
in the Elizabethan era is also compared to 
modern-day production.

English House productions aim to be as 
realistic as possible compared to a perfor
mance at Shakespeare’s own Globe Thea
tre in London in the early 1600’s. Our 
performances take place in the Festsal in 
daylight without microphones or modern 
lighting effects. Members of our audience 
stand as “groundlings” just as they did in 
Shakespeare’s day, when standing room 
cost “a penny”!

Pupils who took part last year have 
been asked to write their impressions. 
These are included below for the enjoy
ment of interested readers.

Ghosts-Macbeth 
beware..

A Midsummer Night’s Dream 
Last year our class played two scenes from 
tliis play by William Shakespeare.

Act 2 Scene 3
Titania (played by Caroline Clante) asks all 
the fairies to sing her to sleep after an ar
gument with Oberon (played by Frederik 
Lange). While she is fast asleep, Oberon puts 
a spell on her to make her fall in love with the 
first living thing she sees when she wakes up.

Act 3 Scene 1
Puck (played by Jamil Al-shiekly) decides to 
play a trick on one of the workmen, Bottom 
(played by Andreas Jensen).

The workmen are gathered in the woods 
to rehearse a play which they are to perform 
for the Duke of Athens at his wedding. First 
they argue about how to perform it. When 
Bottom goes off stage, Puck puts a spell on 
him which makes him look as if he has the 
head of an ass. Bottom does not notice this 
himself. When he returns, all the workmen 
flee from him in fright, much to his astonish
ment.

Confused, he walks around in the woods. 
Titania wakes up to see Bottom walking by. 
Gazing at him, she falls in love - with an ass!

Caspar Jebsen 8 b.

Being Macduff
I was very happy to receive such a great part 
as being Macduff. He had a lot of lines to say, 
and they were all quite challenging, which I 
liked.

Macduff himself loses his whole family 
because Macbeth orders them to be killed. 
This increases his hate for Macbeth.

Macduff has the chance to take the 
power himself, when he kills Macbeth in
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revenge and takes his crown. But instead of 
placing the crown on his own head, Macduff 
chooses to give the crown to Malcolm, son 
of the former and rightful king, Duncan.

I think this shows that he was not greedy.
My impression of Macduff is that he is 

brave, since he dares to stand up against the

Titania-Sing me now asleep

king and kill him. He is also clever, because 
he plans the attack on Macbeth, who is now 
the king. He arranges for his men to hide be
hind the trees and bushes of Birnham Wood, 
and then to attack Macbeth’s castle, Dunsi- 
nane, without being seen.

Tips for being Macduff are: remember 
to speak very loudly and clearly, because it is 
important that the audience understands what 
you are saying. I practised quite hard to be 
able to speak with a loud voice.

Marcus Oiling Andersen 8. A

Witches -For a charm 
ofpowerful troubl

Lady Macbeth
I played Lady Macbeth in our interpretation 
of Macbeth.

Lady Macbeth is a very ambitious, cruel 
and ruthless woman. She has power over her 
husband, Macbeth. She is the “man” in the 
relationship. She is able to make him do what 
she wants - she wants to be queen. She craves 
power over everyone else.

In our performance Lady Macbeth only 
appears at Dunsinane. During this scene she 
convinces her husband to kill Duncan, the 
king. When Macbeth’s worries become too 
great, he goes to his wife - in spite of being 
afraid of her.

Quince — oh, strange!
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Macduff-Hail King

Macduff-Yield thee, 
coward

Lady Macbeth is furious:
“WHY have you left the chamber?”
Macbeth’s conscience is still preventing 

him from doing the deed.
“If we should fail.”
Lady Macbeth convinces him with this 

one last sentence:
“We fail! Screw your courage to the stick

ing place and we will not fail.”
To play Lady Macbeth was quite chal

lenging. To capture her cruelty was very dif
ficult as I did not have many lines in which to 
portray her character. She required a certain 
tone to show Macbeth who was “master”.

Marie LaZebnik 8a.

Macbeth, by
William Shakespeare
In our play:
Macbeth and Banquo, two Scottish generals 
who are travelling home from battle, meet 
three witches. They predict that Macbeth will 
be Thane of Cawdor and King of Scotland, 
and that Banquo will be the father of kings. 
The witches disappear, leaving Macbeth with 
both joy and confusion.

Macbeth understands that if he is to 
become King of Scotland, the current King, 
Duncan, must be killed. Lady Macbeth provi
des her husband with the plan - when Dun
can arrives at Macbeth’s castle, Dunsinane, 
Macbeth shall murder him.

Macbeth is fearful of the consequences of 
murdering the King, but his wife persuades 
him to kill Duncan nevertheless. Macbeth is 
crowned as King of Scotland, as Duncan’s 

sons flee to England, fearing that they might 
be assassinated as well.

Macbeth arranges for the murder of 
Banquo and his son, but only the father is kil
led. The son manages to escape. The people 
of Scotland start to doubt Macbeth’s sanity 
and fearing the future, Macbeth decides to 
visit the witches once more — he wishes to 
know more. Ghosts tell him that he will only 
fall when Birnam Wood comes to Dunsinane 
Castle. Meanwhile, Malcolm, son of Duncan 
and Macduff, a noble of Scotland, prepare an 
army. They plan to kill Macbeth and return 
the throne to the rightful heir.

Macbeth arranges for the murder of Mac
duff’s wife and children. This gives Macduff 
desire for revenge!

Finally, Dunsinane Casde is attacked 
by Macduff and Malcolm’s army. Macduff 
duels with Macbeth and wins the battle, thus 
gaining victory for Scotland and revenge! 
He places the crown on the head of the true 
King of Scotland — Malcolm!

Stanislav Stanchev 8a.

Macbeth
The Process
The study of Shakespeare’s life and plays

During the last term of the year we spent 
our time in English House studying William 
Shakespeare. We learnt quite a lot about the 
theatres in his time, e.g. we learnt about how 
the plays were performed and about the dif
ferent theatres, e.g. The Globe Theatre. We 
also learnt about Shakespeare’s life, about his 
parents, his siblings, and a lot more about his 
family life as a boy.
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We learnt about how school was in his 
time and how he became one of the greatest 
writers in history.

The reading
Our English house teacher, Jocelyn, had 
chosen the play that our class was to perform 
on the last school day. It was to be Macbeth. 
She had brought the script, which we read in 
class to make sure that everyone understood 
the story and the different characters before 
the audition.

The audition
Jocelyn asked us all to choose the role we 
would like to play. Those who wanted to play 
the same role read a few of the lines of that 
character aloud in the class. The class, there
after, voted on who they thought was best for 
the role.

The Practices
Three weeks before the performance was 
due, we started practising in the Festsal every 
English house lesson and during the last 
week almost every day. For the last three days 
we practised with costumes.

The Dress Rehearsal
The day before the performance we had a 
dress rehearsal which the other class watched 
and we saw their play for the first time.

The Performance
An hour before the performance, we chan
ged into our costumes and got ready. All the 
students and parents from 6th and 7th grades

were invited to the Festsal. I remember that
I was quite nervous just before the perfor
mance, because I was one of the first people 
to speak. Before I had to go on, I thought 
of what Jocelyn had told us to remember 
- to speak loudly, clearly and slowly. I was the 
second narrator, so I didn’t have to act, but I 
had to be alone on the stage. It went fine and 
when I got off stage I was really relieved that 
it had gone well.

Thor Stensballe Stilling 8a.

Rehearsals
Every year in May and June, the 7th Grade 
rehearse part of a play by William Shake
speare. Last year, in 2005, the two plays were 
a Midsummer Night’s Dream and Macbeth.
In my class, we practised the details for our 
play, a Midsummer Night’s Dream, in our lessons 
each week. We were all very serious about 
doing weU, as everyone wanted the perfor
mance to be great on the day. Finally, we were 
ready to show the play for our parents and 
the sixth grade pupils and their parents in the 
Festsal. We all thought we did a good job, 
thanks to Jocelyn!

Michelle Gotthard 8b.

Titania-Thou shall 
remain here

Lady Macbeth-But 
screw your courage

Malcolm-our power is 
ready
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Studietur til Krakow
Af Kristine Aymann 

og Lars Boe

Krakows store udvalg 
af kulturelle mulig

heder byder både på 
spændende arkitektur, 
jazz og usædvanlige 

kulinariske oplevelser.

Det gik for sig således, at 2.bx lørdag morgen 
d. 18. marts tog bussen til Kastrup lufthavn.

Derfra gik turen til Wien, hvor der på 
mystisk vis forsvandt tre kvindelige studi
ner, som havde så frygteligt travlt med at gå 
i forretninger. Dette resulterede i en ca. 20 
minutters forsinket afrejse og de tre diple var 
sørgeligt skamfulde. Til alt held havde klassen 
to gode, mandlige lærere med sig, der hurtigt 
tilgav dem deres brøde. Da klassen så arrive
rede til Krakow lufthavn opstod der endnu en 
forsinkelse i form af en dipel med ukrainsk 
statsborgerskab, som blev stoppet i paskon
trollen.

Efter en bustur ankom klassen til hotel 
“Logos,” hvor man indlogerede sig på dob
beltværelser i udmærket stand. Samme dag 
tog lærerne, Ulrichsen og Hvidtfelt klassen 
med på en lille sightseeing i Krakow midtby. 
Det indebar en rundvisning på bl.a. markeds
pladsen, Mariakirken og den gamle byport. 
Om aftenen tog alle på en restaurant, der kun 
serverede polsk traditionel, tung føde. Det 
var efter Ulrichsens anvisning, og maden var 
udmærket, om end eleverne klagede over til
behøret til brødet, der bestod af hjemmelavet 
fedt og hytteost.

Dagen efter d. 19. marts tog klassen på en 
grundigere rundtur i Krakow, hvor vi blandt 
andet så kongeslottet Warwel, som beboedes 
af nazisten Hans Frank under 2. Verdenskrig. 
Derudover så vi også en privat samling, som 
havde været i hænderne på en polsk adelsfa
milie.

Samlingen lå undseeligt ved siden af en 
kirke, men indeholdt store skatte, der bl.a. 
indebar en antik græsk, romersk og egyptisk 
kollektion og mange malerier, deriblandt et 
Da Vinci maleriet “Dame med Hermelin” 
Dagen efter d. 20. marts tog vi bussen i to 
timer til Jasna Gora, som er et katolsk kloster, 
hvor man bl.a. finder “Den sorte madonna,” 
som i tidernes løb er blevet doneret store 
gaver i form af ædelstene, guld, smykker, 
porcelæn m.m. Det var selvfølgelig noget, 
pigerne var meget optagede af, da diamanter 
er pigens bedste ven.

D. 21. marts tog vi ud til den jødiske 
bydel, hvor man besøgte Schindlers emal
jefabrik, en jødisk gravplads og den bymur 
dannede rammen om den jødiske ghetto. 
Derefter så vi det gamle universitet, som var 
bygget omkring 1500-tallet og er kendt for 
Nicholas Kopernikus, da han som bekendt 
var fra Polen.

Dagen efter gik turen til Auschwitz, hvor 
den kære Hr. Ulrichsen havde planlagt dagen 
perfekt, idet vejret var gråt, vådt, koldt og 
trist. Vi var rundt og se de forskellige barak
ker i Birkenau, hvor vi fik en masse at vide af 
vores guide, som blev suppleret af Ulrichsens 
omfattende viden. Efter vi havde set det sid
ste krematorium, der var tilbage i Birkenau, 
kørte vi ud til den store lejr, der var blevet 
anvendt som udryddelseslejr af nazisterne 
under 2. verdenskrig. Der var ikke nogen, der 
morede sig, og det var tungt at opleve et sted, 
hvor der er sket så meget frygteligt.

Næste dag, torsdag, var vi ude og se Kra
kows saltminer, der gjorde byen meget rig i 
middelalderen, da salt var en dyrere ressource 
end det er i dag.

Fredag, tog vi hjemad, glade og tilfredse 
med den tur vi havde været på. Vi havde det 
rigtig sjovt og oplevede en masse ting i sel
skab med vores klassekammerater og vores to 
fantastiske lærere. Udover det, der var på pro
grammet, lavede vi også en masse andre ting. 
Blandt andet blev vi taget med på jazzklub af 
en stor jazz fan (Hvidtfelt), som vist i øvrigt 
fik sig en ny cd til samlingen. Vi spiste også 
sammen hver aften, og havde det fantastisk i 
hinandens selskab.

Krakow kan kun anbefales, både fordi 
priserne er stærkt favorable, men også fordi 
der er en herlig kultur.
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Dagen sluttede med et 
besøg i den samling 
af veteranbiler, der er 
etableret i tilknytning 
til teglværket.

Mursten og fuldblod
Martin Arvedlund

Lørdag d. 22. april drog erhvervsøkonomi
holdet til Vedstaarup teglværk ved Assens.

Direktør Jørgen Strøjer Hansen gav os 
en meget engageret og levende indføring i 
Teglværkets historie og moderne teglværks
drift. I forhold til erhvervsøkonomisk teori er 
der flere forhold, som gør et teglværk til en 
interessant virksomhed.

Omkostningerne til fremskaffelse af 
råmaterialet dvs. ler ligger på et meget lavt 
prisniveau, hvilket er usædvanligt indenfor 
moderne industriproduktion. Dertil kom
mer, at der er tale om et af de få råstoffer, 
vi har rigeligt af her i landet. Dette gør det 
muligt for et teglværk at være helt eller delvist 
selvforsynende med råstoffer. Et forhold der 
også er enestående i et land som Danmark.

De seneste år er mange danske teglværker 
blevet opkøbt af større virksomheder, man 
kan derfor argumentere for, at man har gået 

fra en situation med fri eller monopolistisk 
konkurrence til en markedssituation med 
nogle få dominerende aktører dvs. et oligo- 
pol.

Som så mange andre virksomheder er 
lønnen naturligvis en væsentlig del af om
kostningerne på et teglværk. Jørgen Strøjer 
Hansen forklarede under rundvisningen, 
hvordan man gennem nyinvesteringer og mo
derniseringer havde været i stand til at forøge 
produktionen gennem de seneste år uden, 
at man derfor havde været nødt til at forøge 
antallet af medarbejdere.

Dagens program sluttede med frokost og 
et besøg i den veteranbilsamling, der er etab
leret i tilknytning til teglværket. En impone
rende samling med indtil flere “James Bond” 
og tidligere konge biler. Alt i alt en vellykket 
dag ikke mindst takket være familien Strøjers 
gæstfrihed.

Valg af forældre repræsentanter

Der indkaldes hermed til valg af forældrerepræsentanter (og suppleanter).

Lørdag den 12. august 2006 kl. 10.00 (fugleskydningsdagen)

Valget vil foregå i anviste klasselokaler på Herlufsholm Skole. De nyvalgte forældrerepræ
sentanter indkaldes herefter til valgmøde af bestyrelsesmedlemmer jf. valgregulativ.

Samme dag indkaldes kl. I 1.00 i Helenhallen alle forældre bosiddende i udlandet til valg af 
2 repræsentanter (og 2 suppleanter).

Se nærmere herom i valgindbydelsesbrev, der sendes til alle forældre primo juli.

På bestyrelsens vegne
Klaus Eusebius Jakobsen
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Ny helhedsplan for
Herlufsholm Af direktør Ole M. Jung

I en årrække har der været arbejdet 
med planer for, hvorledes den frem
tidige udvidelse af skolens faciliteter 
bedst kunne gennemføres. Den 
første milepæl i denne udvikling er 
Trollehallen, der nu har været i brug 
et års tid — og som giver fremragende 
rammer for en række idrætsaktivite
ter, både i undervisning og fritid.

Forstander og bestyrelse beslut
tede sidste år at få udarbejdet en 
ny ”helhedsplan”. Hensigten med 
denne er at skabe et grundlag for 
bestyrelsens og den daglige ledelses 
beslutninger om større og mindre 
bygnings- og landskabsmæssige 
fornyelser. Udarbejdelsen af planen 
bekostes af Fonden Realdania, og 
den udarbejdes under ledelse af Kgl. 
Bygningsinspektør Jens Fredslund.

I skrivende stund er arbejdet med 
helhedsplanen ikke afsluttet, men 
skal præsenteres for bestyrelsen i 
maj måned 2006. Planen består af 
to hoveddele som dels beskriver de 
eksisterende forhold, dels en mulig 
udbygningsplan.

Behovet
Den eksisterende bygningsmasse 
dækker på flere væsentlige områder 
ikke skolens faglige og omsorgsmæs
sige krav. Når vi ønsker, at skolen 
skal være attraktiv og helt i front 
blandt de bedste skoler, skal vi na
turligvis have dygtige og engagerede 
medarbejdere; men rammerne skal 
også være i orden.

De umiddelbart påtrængende 
behov omfatter dels moderne under
visningsfaciliteter med IT-adgang, 
bibliotek og lærerarbejdspladser i 
tilslutning hertil, dels en elevbyg
ning (sovesal), hvor især de yngste 
elever kan opleve en solid og tryg 
voksenkontakt. Hertil kommer andre 
områder, som nærmere belyses i 
planen. Det er hensigten at tilveje

bringe løsningsforslag, som vil være 
inspirerende grundlag for en fysisk 
tilpasning af skolens rammer i en 
overskuelig fremtid.

Planens forslag
Der bliver tale om en langstidsplan, 
som omfatter både nybyggeri, æn
dring af eksisterende bygninger og 
lokaler samt terrænarbejder. Det er 
således et omfattende program for 
modernisering af skolen, og en reali
sering af planen vil naturligt strække 
sig over en længere årrække. Det er 
en selvfølge, at skolen skal kunne 
fungere i udbygningsperioden, også 
under selve byggearbejderne.

I planen indgår en række elemen
ter, som ikke skal beskrives detaljeret, 
før bestyrelsen endeligt har godkendt 
oplægget, der bl.a. omfatter:

• Opførelse af ny sovesalsbygning
• Ombygning af Helenhallen til 

en multifunktionel hal
• Opførelse af tilbygning til 

Helenhallen (ny klassefløj til gymna
siet)

• Ombygning af Skolebygningen
• Opgradering af nuværende 

biologilokaler
• Renovering/ombygning af 

humre i Egmontgården og Vuen
• Opførelse af ny grundskolebyg

ning på arealet, hvor Galen er belig
gende.

På oversigtstegningen er idéfor
slag til nye bygninger indtegnet. Der 
er ikke endnu tale om detailplanlagte 
byggerier. Blandt de meget spænden
de løsningsforslag skal dog nævnes 
forslaget til en ny elevbygning, som 
netop skal give mulighed for en 
fleksibel opdeling i mindre enheder 
i lyse og venlige rammer — og med 
mulighed for god voksenkontakt for 
især de yngste elever. Fleksibiliteten 
betyder imidlertid, at bygningen kan 
bruges til både de yngste og de ældste

elever.
Gymnasieafdelingen tænkes 

lokaliseret i en ny gymnasiebygning, 
som bygges sammen med Helenhal
len og dermed også forbundet med 
den nuværende gymnasiefløj, der 
moderniseres. Forslaget om ombyg
ning af Helenhallen til en multihal er 
utroligt spændende — indeholdende 
både plads til grupperum, bibliotek, 
læsepladser m.m. foruden åbent gulv
plads til brug for møder, eksamener, 
fester eller visse idrætsaktiviteter.

Til grundskolen foreslås opført 
et helt nyt bygningskompleks, som 
derved giver helt moderne, fleksible 
og tilpassede rammer for en moderne 
grundskoleundervisning. I Skolebyg
ningen (stueplan) kan der etableres 
naturfagslokaler til grundskolen, men 
denne bygning tænkes i øvrigt at 
undergå en hovedistandsættelse. Den 
væsentligste anvendelse vil herefter 
være til undervisning i mindre grup
per i gymnasiet, f. eks. IB.

Der indgår mange detailforslag 
i planen, men også mere generelle 
anvisninger på fremtidige udvidelses
muligheder. Det gælder eksempelvis 
forslag til udvidelse af spisefacilite- 
terne, så bespisning af skolen kan 
foregå samtidigt. En mere detaljeret 
planlægning heraf, som også vil invol
vere en række myndigheder, indgår 
således ikke i denne plan.

På modstående side en oversigtstegning 
over Herlufsholm med idéforslag til de 

nye bygninger indtegnet.
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