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Kære Frivillig foreninger og Kultur grupper i Næstved, 
 
Onsdag d. 18. September står 250 grundskole elever på Herlufsholm klar til at lave 2-3 timers 
frivilligt arbejde hver!  Det kan blive til over 500 timers arbejde. Eleverne er 12-15 år gamle og er i 
grupper af ca 20 hvor de er blandet på årgangene.  De har tid fra ca kl. 11-14, og har madpakkerne 
klar.  
 
Årsagen er at det er 10 år siden Herlufsholm trådte ind i det verdensomspændende 
skolesamarbejde kaldet Round Square – et samarbejde af over 200 skoler på verdensplan som alle 
arbejder for at unge mennesker skal udvikle sig til ansvarlige og gode verdensborgere der tager 
ansvar for vores klode.  Således er det en del af vores bestræbelser at alle elever flere gange i 
deres skoleforløb møder civilsamfundet i form af det frivillige engagement.  
 
Hvis jeres forening kan gøre brug af et af vores hold på cirka 20 personer d. 18.9 – så send straks 
en mail til Julia Gieseler 17jugi@herlufsholm.dk og Ann Hansen akh@herlufsholm.dk eller ring til 
Ann på 55 75 35 46.  
 
De unge mennesker er klar til alt fra hjælp med de Sociale Medier, til at producere video eller 
materiale. FX 

• Vi kan hjælpe med produktion af præsentationsvideo (tænk over hvordan det rent praktisk 
lader sig gøre med indhentning af billedmateriale, informationer mv. – eleverne kan det 
med redigering mm!) 

• Vi kan hjælpe med pakkeopgaver, udpaknings- og sorteringsopgaver og lignende (husk at 
gøre opmærksom på, at det skal være en opgave, der kan udføres på Herlufsholm, så 
materialerne skal transporteres) 

• Vi kan hjælpe med at producere artikler om, hvad der er attraktivt for unge at deltage i i 
foreningslivet (ud fra egne erfaringer og tanker). Vi kan også tilbyde at hjælpe dem (videre) 
med at bruge sociale medier i forhold til foreningen ved at skrive vejledninger. 

Har I andre bud – er vi klar. Vi kan også gå op i byen og hjælpe til der alle 20 i en time eller 
halvanden! 

Byd ind! Herlufsholm står klar. 

God Weekend ønskes I af Julia og Ann  
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