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Dette hæfte er især tænkt som en håndsrækning til dig og dine forældre i de første 
dage på din nye skole. Hæftet indeholder blandt andet et program for den første 
uge og en række praktiske oplysninger om hverdagen på Aalborg Katedralskole, 
som både du og dine forældre kan være interesserede i.
Hvis der er andre forhold, end de her nævnte, du gerne vil vide noget om, kan du 
altid spørge din tutor eller dine lærere.
Desuden vil vi gerne pointere, at forældre altid er velkomne på skolen og velkom-
ne til at ringe eller skrive efter oplysninger. I kan også få en aftale med rektor eller 
studievejlederen, hvis det drejer sig om jeres datters eller søns skolegang. Skolens 
hjemmeside: www.katedralskolen.dk er også en god informationskilde.
Vi håber, at du og dine forældre kan bruge skriftet både her i den første tid og 
senere som opslagsværk.

Velkommen til Aalborg Katedralskole.

Velkommen til

Aalborg Katedralskole
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Kort over skolen
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Velkommen til Aalborg Katedralskole. I 
skal nu i gang med et nyt kapitel i jeres 
liv. De næste to eller tre år er Aalborg 
Katedralskole rammen om jeres uddan-
nelse. I kommer til et levende studie-
miljø, hvor I forhåbentligt kan udvikle 
jer både fagligt, personligt og socialt, 
og jeg håber I får nogle år med en lang 
række spændende oplevelser.

Aalborg Katedralskole er en stor og 
aktiv skole med mange spændende 
traditioner og aktiviteter. De kommen-
de år er det jer, der skal være med til at 
videreudvikle skolen og skolens aktivi-
teter. Skolearbejdet består af arbejde i 
fagene og på tværs af fagene, af lektier 
og opgaver, men også af elevrådsarbej-
de, udvalgsarbejde og frivillige aktivi-
teter som kor og idræt og meget mere. 
I bliver en del af faglige fællesskaber, 
fællesskaber på tværs af klasser, i klas-
sen, i elevrådet, på fodboldholdet, i Big 
Bandet og andre steder. Og jeg håber, I 
vil være med til at videreudvikle skolens 
fællesskaber og skabe nye initiativer og 
aktiviteter.

Jeg håber, I hurtigt finder jer til rette på 
Aalborg Katedralskole, så I kan komme 
i gang med et udbytterigt og inspire-
rende uddannelsesforløb, der vil danne 
et godt grundlag for jeres fremtid, og 
jeg håber, I samtidig kan være med til 
at sætte jeres præg på skolen.
Skolens nuværende elever og ansatte 
ser frem til at lære jer at kende og til, 
i et frugtbart samarbejde med jer at 
sørge for, at skolen fortsat er en god 
ramme om læring og udvikling.

Velkommen

Christian Warming
Rektor

Kære nye elever

Program for den første tid
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Første skoledag mandag den 10/8
8.15 - 8.30
Alle nye elever mødes i skolegården, 
hvor I vil blive modtaget af elevtutorer 
og jeres klassekoordinator. Tutorerne 
vil stå med et skilt med jeres grund-
forløbsklassenummer på. Efter en kort 
velkomst og lidt underholdning går I til 
jeres klasselokale sammen med tutorer 
og klassekoordinator. Her vil klasseko-
ordinatoren indsamle dåbsattest, eksa-
mensbevis og samtykkeerklæring. 

8.30 - 11.30
Rundvisning på skolen og introduktion 
til skolens elektroniske platforme, her-
under Office 365 og skemaprogrammet 
Lectio. Medbring bærbar computer.

12.00 - 15.10
Kreative aktiviteter. 

Adventure Race
Skolen afholder i starten af skoleåret 
Adventure Race/Bike-Run-event for alle 
1.hf og 1.g elever. Nærmere info følger.

Introtur til Lyngså
Skolen afholder introtur til Lyngså for 
alle 1.-årselever, dog ikke 1.w. Tids-
punktet for turen afhænger af, hvilken 
klasse man går i. Stx-elever skal afsted 
enten mandag den 24/8 til tirsdag den 
25/8, eller tirsdag den 25/8 til onsdag 
den 26/8. Hf-elever skal afsted onsdag 
den 26/8 til torsdag den 27/8. Alle klas-
ser skal afsted sammen med tutorerne 
og et antal lærere fra skolen.

Program for den første tid
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I bliver hentet af busser på skolen og 
kørt til hytten i Lyngså. Dagen efter bli-
ver I kørt tilbage til skolen. Der vil være 
forskellige aktiviteter, både klassevis, 
på tværs af klasser og for alle elever 
samlet. 

Mandag den 24/8
8.15 - 11.30
Almindelig undervisning for alle 1.-års-
klasser.
                             
Ca. 11.45
Afgang til Lyngså - runde 1 - stx
Introtur til Lyngså for første andel af 
1.-års stx-klasserne. 
Nærmere info følger.
Almindelig undervisning for resten af 
1.-årsklasserne.

Tirsdag den 25/8                         
8.15 - 11.30
Almindelig undervisning for de 1.-års-
klasser, der ikke er i Lyngså.

Ca. 11.45
Afgang til Lyngså - runde 2 - stx
De restende stx-klasser tager afsted på 
introtur til Lyngså. 
De klasser, som har været afsted på 
runde 1, kommer hjem fra Lyngså i 
løbet af eftermiddagen og har derefter 
fri. Nærmere info følger.

Onsdag den 26/8
De sidste stx-klasser kommer hjem fra 
Lyngså i løbet af eftermiddagen og har 
derefter fri.
Almindelig undervisning hele dagen for 
hf-klasserne og de stx-klasser, der var i 
Lyngså runde 1.
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Ca. 11.45
Afgang til Lyngså for 1.hf-klasserne
Almindelig undervisning for alle 1.års 
stx-klasser.

Torsdag den 27/8
Hf-klasserne kommer hjem fra Lyngså i 
løbet af eftermiddagen og har herefter 
fri. 
Almindelig undervisning for alle 1.års 
stx-klasser.

Introfest                     
Skolens elevforening Ydun afholder i 
starten af skoleåret en introfest for nye 
elever samt tutorerne.
Nærmere info følger.

Introudvalget:
Inge Juul
Mette Laursen
Susanne Seehausen
Lars Therkildsen
Lærke Vestergaard Holm-Christiansen

Hver grundforløbsklasse har to elevtutorer, som vil følge jeres klasse den 
første tid og i øvrigt hjælpe jer til rette. Du kan se billeder af og navne på 
dine tutorer på skolens hjemmeside i løbet af sommerferien.

Elevtutorer



10  |  Aalborg Katedralskole - Introhæfte 2020

Eleverne 
I skoleåret 2019/2020 var der 920 elever 
på Aalborg Katedralskole. Eleverne 
var fordelt på 32 gymnasieklasser og 6 
hf-klasser. 

Lærerne 
De 90 lærere på skolen er universitets-
uddannede, og de fleste har undervis-
ningskompetence i to gymnasierelevan-
te fag. 
Der kan også være ansat kandidater i 
udddannelsesstillinger.   

Skema 
Den daglige undervisning finder sted 
inden for tidsrummet mandag til fredag 
fra kl. 8.15 til 15.10. Dit daglige skema 
finder du på Lectio – via www.lectio.dk.
Undervisningen afvikles som 90 minut-
ters moduler. Hvert fag er normeret 
med et bestemt antal timer. Principielt 
skal det fastlagte timetal for fagene 
nås. Det betyder, at der kan blive lagt 
ekstratimer ind uden for det normale 
ugeskema.
Det kan også betyde, at undervisnin-
gen i et fag slutter, før skolen har sidste 
undervisningsdag.

Dagligdagen
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Hvis din lærer er på kursus, så aflyses 
undervisningen. Aflyste moduler bliver 
afholdt på et andet tidspunkt. Skema-
lægningen tilpasses fleksibelt behovet 
i undervisningen. Derfor kan dit skema 
ændre sig fra dag til dag.   

Ringetider 
1. modul: kl. 08.15 - 09.45
Frikvarter: kl. 09.45 - 10.00 
2. modul: kl. 10.00 - 11.30 
Middagspause: kl. 11.30 - 12.00 
3. modul: kl. 12.00 - 13.30 
Frikvarter: kl. 13.30 - 13.40 
4. modul: kl. 13.40 - 15.10

Fraværs- og ordensregler 
Der er mødepligt til undervisningen, og 
hver enkelt fraværstime registreres. Fra-
værstallet opgøres løbende, og du kan 
følge registreringen i Lectio. Fravær-
stallet sammenholdes med oplysnin-
gerne om fraværets art, og for stort fra-
vær kan medføre sanktioner – i yderste 
konsekvens bortvisning. På linje med 
det fysiske fravær registreres, når du 
mangler at aflevere en skriftlig opgave. 
Du kan finde studie- og ordensreglerne 
på skolens intranet. 

It og undervisnings-
materialer 
Principielt er undervisning og lærebø-
ger gratis. Hvis du søger gymnasiet, 
skal du anskaffe en bærbar compu-
ter. En chromebook kan ikke dække 
behovet. Du skal også have adgang 
til webcam og mikrofon. Alle skolens 
elever har gratis adgang til trådløst 

netværk. Når din computer bruges i 
undervisningen, skal du følge de ret-
ningslinjer, som din lærer og skolen 
bestemmer for brug af din compu-
ter. Du får desuden gratis adgang til 
diverse fagrelaterede programmer, 
fx Gyldendals elektroniske ordbøger 
på dansk, engelsk, fransk, tysk eller 
spansk. Du får også gratis den kom-
plette Office 365-pakke til rådighed i 
din studietid samt adgang til en række 
onlinetjenester, der anvendes i under-
visningen. Det anbefales, at du anven-
der en PC med Windows 10 eller Mac 
med den nyeste version af macOS. Al 
skriftlig kommunikation mellem  
elever, lærere og administration foregår 
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via skolens elektroniske platforme. I 
Lectio, kan du se dit skema, dit fravær 
og dine karakterer. Alle vigtige infor-
mationer om skole og eksamen sendes 
elektronisk. Vi forventer derfor, at du 
dagligt holder dig orienteret via skolens 
elektroniske platforme. Ved skolestart 
får du udleveret koder og brugeroplys-
ninger til skolens elektroniske platfor-
me. Hvis du har it-relaterede problemer, 
kan du få hjælp fra skolens it-supporter 
tirsdag, onsdag og fredag. 

Læse-skrivevejledning 
I læse-skrivevejledningen hjælper vi de 
elever, der af forskellige årsager ikke er 
gode til at læse og/eller skrive. Derfor 
screenes alle nye elever. De, der ser 
ud til at have læse-skriveproblemer, får 

tilbudt en samtale med læse-skrive-
vejlederen, hvor det vil blive afklaret, 
om du har brug for/vil have hjælp. Det 
betyder meget for din motivation og 
dit læringsudbytte, at du bliver god til 
at læse og forstå de tekster, der benyt-
tes på uddannelsen, og at du er i stand 
til tilfredsstillende at kunne formulere 
de skriftlige opgaver, der stilles.
Læs mere om læse-skrivevejledningen 
på www.katedralskolen.dk

Specialpædagogisk  
støtte (SPS) 
Hvis du har en fysisk eller psykisk funk-
tionsnedsættelse, der forhindrer dig 
i at gennemføre din uddannelse på 
lige fod med andre, kan du ansøge om 
specialpædagogisk støtte. Vil du gerne 
søge om støtte, eller har du spørgsmål 
til ordningen, er du velkommen til at 
kontakte din studievejleder.
Du kan læse mere om ordningen på 
www.katedralskolen.dk

Forlænget eksamenstid 
Hvis du har læse-skriveproblemer eller 
en anden funktionsnedsættelse, kan 
du søge om at få forlænget forberedel-
sestid til de mundtlige eksamener og 
længere eksamenstid til de skriftlige 
eksamener. Dertil vil du kunne søge om 
at få eksamensopgaverne elektronisk. 
Intet af det vil komme til at stå på dit 
eksamensbevis. Ansøgningen laver du 
sammen med læse-skrivevejlederen, 
men det er rektor, der i sidste ende 
træffer afgørelsen.

Facebook.com/AalborgKatedralskole
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Lektie- og skriveværksted
Der er lektie- og skriveværksted man-
dag til torsdag fra kl. 13.45 – 16.45. Her 
opfordres du til at komme for at læse 
lektier og lave hjemmeopgaver.
Hvis du ønsker det, kan du få hjælp af 
ældre studerende. Bemanding og loka-
le bekendtgøres i Lectio. 
Lektie- og skriveværkstedet er også for 
de elever, som er kommet bagud med 
skriftlige afleveringer. 

Bibliotek & Studiecenter 
Skolens Bibliotek & Studiecenter er 
et åbent studiemiljø primært for sko-
lens elever og lærere. Her kan du låne 
bøger, søge information på nettet eller 
logge ind på de e-ressourcer, bibliote-
ket abonnerer på. Du kan scanne eller 
printe dine opgaver. Bøger på læsesa-
len er kun til brug på stedet. Du kan få 
hjælp af skolens bibliotekar til at finde 
materialer. På intranettet kan du se, 
hvornår du kan træffe bibliotekaren.

Morgensamling 
Ca. en gang om måneden er der mor-
gensamling for alle skolens elever og 
lærere. Der er mødepligt til morgen-
samlingen, som afholdes i idrætshallen 
i tidsrummet fra kl. 9.30-10.00. Samlin-
gen indeholder en blanding af under-
holdende og informative indslag og 
er en af de få muligheder, vi har for at 
bringe alle skolens elever sammen.

Valg af studieretning 
og valgfag 
Alle elever i 1.g skal i slutningen af 
grundforløbet afgive ønske om stu-
dieretning. Herefter sammensættes 
de blivende klasser. Alle 1.g elever får 
mulighed for at prøve undervisning i 2 
studieretninger, og dine forældre bli-
ver indbudt til et forældremøde, hvor 
I kan møde Studievalg Nordjylland, 
studievejlederne og rektor og blive 
præsenteret for nogle af studieretnin-
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gerne. Oprettelse af studieretninger 
forudsætter normalt, at der er elever 
nok til en hel klasse i studieretningen. 
Der kan eventuelt oprettes klasser med 
to studieretninger, hvor eleverne har et 
eller flere studieretningsfag fælles.  

Studierejser, udveksling 
og ekskursioner
I løbet af din tid på Aalborg Kate-
dralskole bliver din klasse tilbudt at 
komme på studietur og ekskursioner af 
forskellig art. Derudover deltager nogle 
klasser i udvekslingsprogrammer med 
udenlandske gymnasier. 
I 1.hf og 2.g kommer du på en studietur 
til udlandet. Studieturen har et fagligt 
indhold, og din klasse planlægger i god 
tid turen sammen med de deltagende 

faglærere. Du må regne med selv at 
skulle betale ca. 2.500 kr. på hf og ca. 
4.500 kr. på stx. Rejsemål for studieture 
på stx har f.eks. været Bruxelles, Lon-
don og Oxford, mens studieturen på hf 
de seneste år er gået til Berlin. 
I efterårssemesteret i 3.g kommer 
eleverne på stx også på en 2-3-dages 
faglig ekskursion, som typisk er inden 
for landets grænser. Også her må du 
regne med selv at skulle betale, typisk 
et beløb på max. 1.500 kr. til transport, 
overnatning mv. 
Derudover arrangerer de forskellige fag 
og hold fra tid til anden korte faglige 
ekskursioner, som fx teaterture, bio-
grafture, virksomhedsbesøg, universi-
tetsbesøg, koncerter mv. Her kan der 
være en mindre udgift til transport og 
billet/entré. 
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Glemte sager 
Har du glemt din jakke, PC’er, nøgler 
eller lignende? – Se på Alborg Kate-
dralskoles facebook for glemte sager. 
Eller spørg på kontoret. 

Rengøring 
En ren skole er en god skole, for inde-
klimaet er bedst, når der bliver gjort 
ordentligt rent. Vi forventer, at du hjæl-
per rengøringspersonalet med: 
- at hænge stolen på plads ved bordet. 
- at rydde op omkring dig i klasseloka-

ler og i kantinen. 
- at du sorterer dit affald i de opstille-

de papirkurve.   

Hvis du glemmer at rydde op, er der 
mindre tid til rengøring, og så bliver der 
mindre rent i dit lokale eller slet ikke 
gjort rent. Hjælp rengøringen, så de 
kan nå at gøre deres arbejde hver dag. 
Husk det - hver dag på skolen.

Kantinen 
Her kan du hver dag købe varm og kold 
mad samt drikkevarer.  

Instagram.com/AalborgKatedralskole

Følg os på: 
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Frivillig idræt
Badminton
Basketball
Elevfitness 
Futsal
Fodbold (både indendørs og udendørs)
K-Pop Dance
Styrketræning
Volleyball

Frivillig musik
BigBand
Diskoband
Kammerkor
Kattejammer Koncertklub
Musikcafé
Teaterkoncert
Underholdningsorkester

Frivillige aktiviteter 
Er et tilbud til dig, der har lyst til at engagere sig i skolens liv, når den daglige 
undervisning er slut. Herunder kan du se et udvalg af vores mange frivillige aktivite-
ter. 
Du kan læse mere om de frivillige aktiviteter og talent-aktiviteterne på www.kate-
dralskolen.dk, hvor du også kan se, hvem du skal kontakte, hvis et af vore mange 
tilbud kunne friste dig. 
Eller du kan tage initiativ til selv at sætte en ny aktivitet igang. Her kan nævnes, at vi 
tidligere har haft frivillige aktiviteter omfattende fx filosofiklub, petanqueklub, skak-
klub, te-klub mv.
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Andre frivilllige aktiviteter
Billedkunst
Brætspil
De gærede katte
Debatten på katten
Drama-hold
Dungeons & Dragons
Døgnbrænder
English Book Club 
Elevråd
Fredagscafé
Kulturredaktionen
Miljøudvalg
Nordjyske Nyskabere
Operation Dagsværk
Røde Kors
Schrödingers KAT
Socialiseringsudvalg
SOS Børnebyerne
Ydun (en af de ældste elevforeninger i 
Danmark)

Talentarbejde
Akademiet for Talentfulde unge
CanSat-projekt
DELE (spansk sprogtest)
DELF (fransk sprogtest)
Faglige olympiader i fysik, biologi, kemi 
og naturgeografi
Forskerspirer
Georg Mohr matematikkonkurrence
Juventes Translatores (oversættelses-
konkurrence)
MasterClass i samfundsfag
MasterClass i matematik
Sprogcamp i Hjørring

Følg os på: 
Katedralskolen.dk
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Aalborg Katedralskoles 
værdier er:
Kreativitet 
Seriøsitet 
Tolerance 
Åbenhed 
Demokrati

”
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Fødselsdagsfest 
Skolen fejrer hvert år sin fødselsdag - 
normalt om foråret. Festen er for nuvæ-
rende såvel som gamle elever. Nærme-
re meddelelse om festlighederne oply-
ses bl.a. på www.katedralskolen.dk  

Juleafslutning 
Skolen holder juleafslutning i Budolfi 
Kirke. Tidspunktet fremgår af www.
katedralskolen.dk. Forældre, elever og 
andre med tilknytning til skolen er vel-
komne.

Shoppen
Her kan du købe t-shirt, polo, hoodie 
osv. med skolens logo. Et oplagt valg 

Tilbagevendende aktiviteter
til jeres studietur eller bare til dig selv. 
Shoppen findes på www.katedralsko-
len.dk  

Fritidsjob 
Vi ved af erfaring, at mange af vores 
elever har et fritidsjob efter skoletid, 
og at de magter det hele: den daglige 
undervisning, den daglige forberedelse 
og deres erhvervsarbejde. Men vi har 
også elever, der presser sig selv alt for 
meget, når de skal klare skole, arbejde, 
sport osv. Til dem er vi nødt til at sige, 
at det at gå i gymnasiet og at få et godt 
forløb er et fuldtidsjob, og at vi opfatter 
gymnasiet som jeres primære arbejds-
plads.
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Skolens ledelse

Rektor 
Christian 
Warming

Uddannelses-
chef
Christian 
Droulon 
Ifversen

Administrationen findes i bygning B
Åbningstid: 8.15 - 14.00

Gitte Jensen: 
Regnskab, 
Legater

Jytte Echtermeyer: 
Hf-administration, 
Statens Uddannel-
sesstøtte (SU)

Line Damgaard 
Ørsnes: 
Elevtransport, 
Regnskab

Gitte Vagner 
Karlsen:
Gymnasie-
administration

Administrations-
chef
Kent Gregersen

Uddannelses-
chef 
Tina Møller 
Sørensen

Claus Brink 
Mortensen:
Skemalægning 
og eksamens-
planlægning

Administrationen

Uddannelses-
chef 
John Riedel
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Studievejlederne kommer ud i alle nye klasser i løbet af de første uger, hvor  
vi hilser på jer. 

Du vil også møde os mange andre gange i løbet af din gymnasietid.  
Læs mere herom på www.katedralskolen.dk 

Du kan altid henvende dig til skolens studievejledere, hvis du vil tale om  
problemer (personlige, faglige osv.) eller har spørgsmål. Studievejlederen  
har tavshedspligt. Kom i kontortiden eller træf en aftale. 

Hver klasse får efter grundforløbet tilknyttet en studievejleder.  
På www.katedralskolen.dk kan du se, hvilken studievejleder din klasse har  
efter grundforløbet.

Studievejlederne finder du i studievejlederkontoret i bygning A, lokale 110.

Karin Olesen (Ol)
Tlf.: 96 31 37 82
Ol@katedralskolen.dk

Ester-Helene Frei (EH)
Tlf.: 96 31 37 81
EH@katedralskolen.dk

Céline Wohlfart Carré
Tlf.: 96 31 37 88
CE@katedralskolen.dk

Træffetid:  
På Lectio kan du se, hvornår du kan tale med din studievejleder. Lisa Knapp er 
fuldtidsvejleder, og kan træffes på kontoret hele dagen.

Telefon:   
Se direkte telefonnummer ved den enkelte vejleder, på skolens hjemmeside 
www.katedralskolen.dk eller du kan kontakte os via kontoret på tlf. 96 31 37 70.

Lisa Knapp (LK)
Tlf.: 96 31 37 80
LK@katedralskolen.dk

Studievejledning
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Anden rådgivning
Studievalgsvejledning 
Hvis du har spørgsmål til valg af videre-
gående uddannelse og karriere, så kan 
du få hjælp af Studievalg Nordjylland. 
Læs mere om hvordan på www.kate-
dralskolen.dk  

Psykologisk rådgivning 
Aalborg Katedralskole har tilknyttet en 
psykolog. Den psykologiske rådgivning 
er et tilbud til elever, for hvem tilvæ-
relsen på forskellige områder aktuelt 
forekommer uoverskuelig eller er gået 
i hårdknude. Psykologen har tavsheds-
pligt. 

Du kan kun aftale tid med psykologen 
via din studievejleder.  

SundUng 
Har du brug for at tale om fx: krop, 
kost, rygning, alkoholvaner og seksuali-
tet, så kan du få en snak med en sund-
hedsplejerske, som er på skolen ca. en 
gang om måneden. 
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Skoleåret starter
Mandag den 10. august 2020 for 1.g  
og 1. hf elever.
Tirsdag den 11. august 2020 for 2.g, 3.g 
og 2. hf elever.

Uge 42 – Skolens efterårsferie
Mandag den 12. oktober til og med  
fredag den 16. oktober 2020.

Skolens juleferie
Juleafslutning fredag den 18. decem-
ber. Derefter juleferie.
Første skoledag efter juleferien er  
mandag den 4. januar 2021.

Uge 8 – Skolens vinterferie
Mandag den 22. februar til og med  
fredag den 26. februar 2021.

Skolens påskeferie
Starter mandag den 29. marts 2021.
Første skoledag efter påskeferien er 
tirsdag den 6. april 2021.

St. Bededag
Fredag den 30. april 2021.

Kr. Himmelfartsdag
Torsdag den 13. maj 2021 og  
fredag den 14. maj 2021.

2. Pinsedag
Mandag den 24. maj 2021.

Sommerferie
Dimission fredag den 25. juni 2021.  
Derefter sommerferie.

Ferieplan for skoleåret 2020/2021
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