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Aalborg
Katedralskole

Aalborg Katedralskole er 
Nordjyllands ældste gymnasium

DET PRÆCISE ÅRSTAL for skolens 
start kender vi ikke, men historiske 
dokumenter viser, at Christian den 3. 
i 1540 skænkede skolen en fl øj i det 
gamle Helligåndskloster i Aalborg. I de 
første mange år var skolen en integreret 
del af kirken, men i 1848 fl yttede skolen 
fra klosteret til bygninger i Jomfru Ane 
Gade. I 1889 fi k Aalborg Katedralskole 
sin nuværende placering i en nybygget 
skole i Sankt Jørgens Gade. 

Siden er skolen blevet udbygget fl ere 
gange, så vi i dag er rustet til at imøde-
komme tidens krav til nye undervisnings-
former. Aalborg Katedralskoles vision er 
at være en skole, der:
• Forener tradition og dannelse med 

innovation og kreativitet i et moderne 
undervisningsmiljø.

• Udvikler elevernes personlige og 
studierelaterede kompetencer med 
udgangspunkt i et højt fagligt niveau. 

• Giver rige muligheder for intellektu-
elle, kreative og fysiske udfordringer 
såvel i undervisningen som efter 
skoletid.

• Udbygger samarbejdet med byens 
kultur- og erhvervsliv og videreudvik-
ler samarbejdsrelationer nationalt og 
internationalt. 

• Er en åben og attraktiv arbejdsplads 
for elever og medarbejdere. 

Aalborg Katedralskoles vision bygger på 
skolens værdier, som er:

Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, 
Åbenhed og Demokrati.

Flere historiske begivenheder har i 
årenes løb haft indfl ydelse på skolens 
hverdag. Her skal fremhæves den tyske 
besættelse af Danmark, som på mange 
måder påvirkede dagligdagen på Aalborg 
Katedralskole. 

Mange har sikkert hørt om sabotagegrup-
pen, Churchill-Klubben, der hovedsagelig 
bestod af drenge fra Aalborg Katedralsko-
le. Churchill-Klubben ville gennem forskel-
lige aktioner genere den tyske besættel-
sesmagt for derigennem at fremprovokere 
et opgør med den danske samarbejdspo-

litik. Den 8. maj 1942 fi k det danske politi 
opklaret de mange sabotagehandlinger, 
der var blusset op i Aalborg i marts og 
april måned samme år. 11 medlemmer 
af Churchill-Klubben blev arresteret og 
idømt hårde fængselsstraffe. 

Du kan læse mere om Churchill-Klubben 
på skolens hjemmeside: 
https://katedralskolen.dk/om-skolen/sko-
lens-historie/churchill-klubben/om-chur-
chill-klubben/

LÆRERNE
• I øjeblikket er der ca. 90 lærere 

på Aalborg Katedralskole. Læ-
rerne er universitetsuddannede 
og har som regel undervis-
ningskompetence i to gymnasi-
erelevante fag. 

ELEVERNE  
De ca. 950 elever er fordelt på:
•  32 gymnasieklasser
•  6 hf-klasser
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Jeg synes, at skolen er det perfekte sted 
for en personlig udvikling og giver en rig 
mulighed for at grave dybere i dét, man er 
interesseret i - alt fra det naturvidenska-
belige til det musikalske og sprogkon-
kurrencer. Lærerne er meget kvalifi cere-
de og særdeles hjælpsomme.

GYMNASIUM (STX)

D Du kan blive optaget, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse 
og er vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit 
af alle afsluttende standspunktskarakterer.

Hvis du kommer fra 9. klasse, skal du have afl agt folkeskolens 
obligatoriske afgangsprøver. Desuden skal du have modtaget 
prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. 
klasse.

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i 10. klasse 
have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og 
afl agt 9. eller 10. klasseprøve i dansk, matematik og engelsk. 

Du skal ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksa-
men bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvur-
deringen. 

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:
• Et fremmedsprog (et fortsættersprog eller et begyndersprog)
• Et kunstnerisk fag

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN (HF)

Du kan blive optaget, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse og 
er vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af 
alle afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du søger fra 9. klasse, skal du have afl agt folkeskolens ob-
ligatoriske afgangsprøver. Desuden skal du have modtaget prø-
veforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. 

Du skal ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksa-
men bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvur-
deringen. 

Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du have afl agt 10. klas-
seprøve i dansk, engelsk og matematik både mundtligt og 
skriftligt og have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 
10.-klasseprøverne. 

Desuden skal du have modtaget prøveforberedende undervis-
ning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Du skal også have afl agt 
eller være indstillet til 9. klasseprøve eller have afl agt 10. klasse-
prøve mundtligt og skriftligt i 2. fremmedsprog ved afslutningen 
af undervisningen på 10. klassetrin. 

Du skal have afl agt folkeskolens 9. klasseprøve i fysik/kemi, 
biologi og geografi  ved afslutningen af undervisningen på 9. 
klassetrin eller 10. klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af 
10. klassetrin.  

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:
• Et kunstnerisk fag eller idræt

Hvis du ikke opfylder de formelle krav til optagelse på gymnasi-
um eller hf, sker optagelsen efter en konkret vurdering, eventuelt 
suppleret med en optagelsessamtale og/eller en optagelsesprø-
ve. Det er dog ikke muligt at gå til optagelsesprøve til hf efter 9. 
klasse. For yderligere information om optagelseskrav henvises til 
Bekendtgørelse om lov i de gymnasiale uddannelser, som du fi n-
der på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

OPTAGELSESKRAV 
2021

YDERLIGERE INFORMATIONER 
OM HF OG STX

Hvis du har behov for mere uddybende oplysnin-
ger om optagelse mv., kan du besøge skolens 
hjemmeside: www.katedralskolen.dk

Du er også velkommen til at ringe til skolens 
kontor på tlf. 98 31 37 70, hvor du kan blive 
stillet videre til en studievejleder for at få svar på 
mere konkrete spørgsmål. 

Studievejledningen kan også kontaktes via mail 
på: adm@katedralskolen.dk

”
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Gymnasiet (STX) 
- Uddannelsens opbygning

STX er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb på 
3 måneder og en specialisering de sidste 2 ¾ år i et studieretningsforløb.

GRUNDFORLØBET
I grundforløbet har du obligatoriske fag, 
som er fælles for alle. Formålet med 
grundforløbet er, at du skal blive klar til 
at vælge studieretning.

DESUDEN ER DER 
SÆRLIGE FORLØB
Almen sprogforståelse, hvor dansk og 
fremmedsprogene samarbejder for at 
give en fælles basis for det sproglige 
arbejde. 

Det naturvidenskabelige grundforløb, 
hvor fagene biologi, fysik, kemi og 
naturgeografi  samarbejder for at give 
en fælles introduktion til de naturviden-
skabelige fag.  

STUDIERETNINGS-
FORLØBET
I løbet af grundforløbet vælger du din 
studieretning, og du er klar til at begyn-
de på studieretningsforløbet i novem-
ber måned. 

I studieretningsforløbet sker der en 
faglig specialisering i de valgte studie-
retningsfag. Desuden har du stadig 
obligatoriske fag og valgfag.  

STUDENTEREKSAMEN
En hel studentereksamen består af 
mindst fi re fag på A-niveau og en ræk-
ke fag på B- og C-niveau. A-niveauet er 
det højeste.
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OBLIGATORISKE FAG PÅ AALBORG KATEDRALSKOLE
(med niveau i parentes)

Dansk  (A)
Historie  (A)
Engelsk  (B)
Fortsættersprog (tysk eller fransk)  (B)
eller
Begyndersprog (fransk eller spansk)  (A)
Oldtidskundskab  (C)
Religion  (C)
Idræt  (C)
Matematik  (B – dog C i spansk/engelsk/tysk-studieretning)
Fysik  (C)
Samfundsfag  (C)
Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik)  (C)
Typisk 2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi , 
afhængig af studieretning.  (C)

En gymnasietid på Aalborg Katedralsko-
le er bestemt ikke én, man bare lige 
glemmer. Det er en god tid, jeg vil tænke 
tilbage på i mange år, men også savne - 
selvom jeg er nyudklækket student.

”
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Studieretninger - forventede

På Aalborg Katedralskole forventer vi at udbyde nedenstående studieretninger i 
skoleåret 2021/2022:

En studieretning kan dog kun oprettes, hvis der er et tilstrækkeligt stort antal 
ansøgere, der vælger den. Hvis den studieretning, du ønsker, ikke bliver oprettet, 
vil vi naturligvis vejlede dig, så du kan fi nde det alternativ, der passer bedst til 
dine interesser og uddannelsesønsker. 

Hold dig orienteret på Aalborg Katedralskoles hjemmeside www.katedralskolen.dk

NATURVIDEN-
SKABELIGE

Matematik A, fysik A og kemi B

Matematik A, kemi A og fysik B

Matematik A, kemi B og fysik B

Matematik A, bioteknologi A og fysik B

Biologi A og kemi B

Jeg besøgte skolen, før jeg valgte den, og 
at se alle klasseværelserne osv. fi k mig 
kun til at kunne lide den mere. Den korte 
tid jeg har været her, har været super.

”
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SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

Samfundsfag A og engelsk A

Samfundsfag A og matematik A

Jeg syntes Aalborg Katedralskole er 
en helt igennem fantastisk skole, både 
fordi undervisningen er god, men også 
fordi der er et godt fællesskab og en god 
stemning, der gør, at man altid føler sig 
velkommen.

”
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SPROGLIGE

Engelsk A, tysk A og samfundsfag B

Engelsk A, fransk begynder A og samfundsfag B

Engelsk A, spansk begynder A og tysk B/latin C

Jeg valgte Katedralskolen fordi min sø-
ster går her, og hun har talt godt om sko-
len, og også fordi, at der ikke er mange 
folk fra min hjemby. Så det er en ny start. 

”
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KUNSTNERISKE

Musik A og engelsk A

Musik A og matematik A

Folk på Aalborg Katedralskole er så for-
skellige, og det kan jeg lide. Jeg kan også 
godt lide det faktum, at der er meget 
fokus på sociale aktiviteter på skolen, når 
timerne er ovre.

”
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Valgfag STX

Når du er godt i gang med dit studieretningsforløb, skal du tage stilling til, 
hvilke valgfag du ønsker. Inden valget får du en grundig orientering om, 
hvilke valgfag, der kan indpasses i den studieretning, som du har valgt. 
Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi udbyder på Aalborg Katedralskole.

A-NIVEAU

Biologi
Engelsk
Fransk begyndersprog
Fransk fortsættersprog
Fysik
Kemi
Matematik
Musik
Samfundsfag
Spansk begyndersprog
Tysk fortsættersprog

B-NIVEAU

Billedkunst
Biologi
Filosofi 
Fransk fortsættersprog
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi 
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk fortsættersprog

C-NIVEAU

Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi 
Informatik
Innovation
Latin
Mediefag
Musik
Psykologi
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Højere forberedelseseksamen (hf)

Hf er en 2-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver dig 
adgang til videregående uddannelser. Hf-eksamen består af fag på A-, B- 
og C-niveau, hvor A-niveauet er det højeste. Nogle fag eller faggrupper er 
obligatoriske. Andre fag skal du selv vælge.

OBLIGATORISKE FAG
(med niveau i parentes)

• Dansk (A)
• Engelsk (B)
• Matematik (C)
• Kultur- og samfundsfagsgruppe: historie (B), religion (C) 
 og samfundsfag (C)
• Naturvidenskabelig faggruppe: biologi (C), kemi (C), 
 geografi  (C)
• Idræt (C) eller billedkunst (C) eller mediefag (C) 
 eller musik (C)

I din ansøgning til hf skal du oplyse, hvilket ét af fagene idræt, 
billedkunst, mediefag eller musik, du ønsker. Du skal have 
faget i 1. hf.
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OBLIGATORISKE 
FAGGRUPPER

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE (NF) 
Består af fagene kemi (C), geografi  (C), 
biologi (C)

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN (KS)  
Består af fagene historie (B), religion (C), 
samfundsfag (C)

Jeg fi k et godt indtryk af Aalborg Kate-
dralskole via skolens hjemmeside og 
anbefaling fra andre. Jeg fandt ud af, at hf 
var et godt valg i forhold til mit fremtidige 
studieønske.

”
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Fagpakker 

FAGPAKKER

Samfund & Business
Fag: Samfundsfag B og matematik B 
Hertil kommer et valgfag på C-niveau eller et løft 
fra C til B.   

Teknologi & IT
Fag: Matematik B og fysik C 
Hertil kommer to valgfag på C-niveau eller et løft 
fra C til B. 

Sundhed & Beredskab
Fag: Psykologi C og idræt B  
Du kan kun vælge denne fagpakke, hvis du 
vælger idræt på C-niveau i 1. hf. Hertil kommer 
to valgfag på C-niveau eller et løft fra C til B. 

Børn & unge
Fag: Samfundsfag B og psykologi C
Hertil kommer to valgfag på C-niveau eller et løft 
fra C til B.

I løbet af 1. hf skal du 
vælge en fagpakke, 
som du følger i 2. hf. 
Endvidere skal du væl-
ge et eller to fag uden 
for fagpakken på C- el-
ler B-niveau. 
Du kan vælge mellem 
følgende fagpakker:

- HOLD DIG ORIENTERET PÅ AALBORG KATEDRALSKOLES 
HJEMMESIDE.

FORVENTEDE FAGPAKKER
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Adgangsgivende til videre 
uddannelse

En hf-eksamen giver adgang til mange korte og mellemlange uddan-
nelser. Nogle videregående uddannelser har dog mere specifi kke fagli-
ge krav. 

Gennem dit valg af fagpakke kan du sikre, at du har de rigtige fag til at 
komme ind på din foretrukne uddannelse.

Hvis du mangler nogle 
fag til at komme ind på 
din foretrukne videre-
gående uddannelse, 
kan du supplere med 
enkelte fag senere på 
et suppleringskursus. 
Eller du kan tage en 
faglig overbygning på 
op til seks måneder på 
et suppleringskursus, 
når du har afsluttet din 
hf-eksamen, hvis du 
ønsker at komme ind på 
en længere videregåen-
de uddannelse/univer-
sitet.

Samfund & Business
Fag: Samfundsfag B og matematik B
Har du blikket rettet mod en karriere i 
erhvervslivet, og interesserer du dig for 
økonomi og samfundsforhold, så kan 
denne fagpakke være noget for dig.
Fagpakken er især orienteret mod 
de erhvervsrettede og mellemlange 
uddannelser såsom markedsførings- 
og fi nansøkonomuddannelsen, leisure 
management inden for kunst, kultur, tu-
risme, sport, hotel og restauration m.m.

Teknologi & IT
Fag: Matematik B og fysik C
Hvis du interesserer dig for naturen, og 
for hvordan mennesket fi nder tekniske 
løsninger på verdens udfordringer som 
f.eks. klimaforandringer og miljøproble-
mer, så er denne fagpakke relevant for 
dig.
Fagpakken er især rettet mod tekniske 
uddannelser såsom datamatikeruddan-
nelsen, energi- og fødevareteknologi og 
andre uddannelser inden for økonomi 
og IT.

Sundhed & Beredskab
Fag: Psykologi C og Idræt B
Denne fagpakke er til dig, som er 
interesseret i den menneskelige fysik og 
som gerne vil lære vil lære om kroppens 
fysiske sundhed gennem teori og prak-
tisk træning. Den er også til dig, hvis du 
interesserer dig for den menneskelige 
psyke. 
Fagpakken er især rettet imod uddan-
nelser inden for ernæring, sundhed og 
bevægelse, f.eks. sygeplejerske, lærer, 
ergoterapeut. Fagpakken retter sig også 
mod uddannelser inden for forsvaret og 
beredskabet.

Børn og Unge
Fag: Samfundsfag B og psykologi C
Denne fagpakke henvender sig til dig, 
som er interesseret i at arbejde med, 
hvordan børn og unge udvikler sig. Der 
er fokus på menneskers trivsel og læ-
ring i det samfund, der omgiver dem.
Fagpakken er især rettet mod uddannel-
ser inden for pædagogik, vejledning og 
undervisning såsom pædagog, lærer, 
socialrådgiver og politi m.m.
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Valgfagene

B-NIVEAU

Billedkunst
Biologi
Naturgeografi 
Idræt
Kemi
Matematik

C-NIVEAU

Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi 
Fysik
Informatik

Du er velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, før du sender din ansøgning. Studievejlederen kan 
fortælle nærmere om mulighederne og de forudsætninger, du skal opfylde.

Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag

Innovation
Mediefag
Musik
Psykologi
Tyks fortsættersprog

Jeg drømmer om at blive pædagog. Min 
storebror har gået på hf på Aalborg Ka-
tedralskole, og han gav skolen de bedste 
anbefalinger med på vejen.

”
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Du skal til eksamen i de fag, du 
afslutter, fx matematik C i 1. hf. 
Men hvis du skal have mate-
matik B i 2. hf, så skal du først 
til eksamen i matematik i 2. hf.

EKSAMEN

Fagene i 1. hf er fastlagt på forhånd, så næ-
sten alle undervisningstimer vil være sam-
men med dine klassekammerater. 

Skoleåret består af to semestre, så hvert hal-
ve år vil du afslutte en del af uddannelsen.

I det første halve år vil der være fokus på at 
få gode studievaner og lære at arbejde sy-
stematisk i de enkelte fag. Du vil desuden 
få støtte og hjælp til at tackle faglige eller 
andre indlæringsmæssige udfordringer. 

Ved siden af undervisningen i fagene og 
fagpakkerne er der både i 1. og 2. hf afsat tid 
til praktik, hvor du kan være med til at løse 
nogle af de konkrete og virkelighedsnære 
problemer, du kender fra undervisningen. 

Der er ligeledes projektperioder med selv-
stændigt arbejde og faglig fordybelse.

Undervisningen på hf

Jeg kommer lige fra 9. klasse og vurderer, 
at det er godt for mig at have en hf med i 
bagagen, når jeg skal videre i uddannel-
sessystemet. Jeg valgte Aalborg Kate-
dralskole, fordi skolen har ry for at være 
rummelig.

”
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Fælles for alle på 
Aalborg Katedralskole

I forbindelse med skoledagen

FÆLLESARRANGEMENTER
Flere gange om året brydes skoleskemaet af foredrag, koncerter, teaterforestil-
linger og andre kulturelle indslag for eleverne.

LEKTIE- OG SKRIVEVÆRKSTED
Der er lektie-og skriveværksted mandag til torsdag kl. 13.50-17.00.
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 lokale bekendtgøres i Lectio. 
Lektie- og skriveværkstedet er også for de elever, som er kommet bagud med 
skriftlige afl everinger. 
Her kan du udarbejde den skriftlige afl evering, som du mangler at afl evere.

MORGENSAMLING
En gang om måneden er der morgensamling for alle skolens elever og lærere. 
Der er mødepligt til morgensamlingen, som afholdes i idrætshallen fra kl. ca. 
09.30-10.00. Samlingen indeholder en blanding af underholdende og informa-
tive indslag og er en af de få muligheder, vi har for at bringe alle skolens elever 
sammen. 

STUDIEREJSER OG EKSKURSIONER
I løbet af skoletiden vil du komme på en studierejse til udlandet, som du selv 
skal fi nansiere. Studierejsen for hf’erne fi nder sted i 1.hf og koster ca. 2000 kr., 
mens studierejsen for Stx’erne ligger i 2.g og koster ca. 4.500 kr. plus lomme-
penge. Enkelte klasser indgår i udvekslingsbesøg med skolens udenlandske 
samarbejdsgymnasier. 

I efterårssemesteret er det muligt for 3.g’erne at komme på en 2-3 dages faglig 
ekskursion - typisk inden for landets grænser. Også her må du regne med selv 
at skulle betale 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, biografture, virksomhedsbesøg, universitets-
besøg, koncerter mv. Her kan der være en mindre udgift til transport og billet/
entré. 

BIBLIOTEKET
Skolens bibliotekar hjælper med at søge informationer og med at fi nde rundt i 
vores egen bibliotekssamling eller med at låne materiale hjem fra andre biblio-
teker.

I tilknytning til biblioteket er der et studiecenter med studiepladser og mulighed 
for litteratursøgning.

COMPUTERE
Du skal have din egen computer (ikke Chromebook) med til den daglige under-
visning.

KANTINEN
Her kan du købe din mad og dine drikkevarer. I skolens kantine er der opslag, 
hvor du kan se, hvad ugens menu består af. 
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Efter skoledagen

FRIVILLIGE AKTIVITETER

Du kan efter skoletid deltage i en 
række frivillige, faglige og sociale aktivi-
teter. Aktiviteterne foregår om eftermid-
dagen, om aftenen eller i weekenden. 
Du kan tilmelde dig fl ere forskellige 
aktiviteter, fx idræt, kor og bands, 
billedkunst, teater og fi lmfestival. Vi har 
også Døgnbrænder, som er et socialt 
og fagligt arrangement med forskelige 
workshops, arrangeret af eleverne. Vi 
lægger vægt på, at vore elever selv 
starter aktiviteter op. Vi har fx badmin-

ton, brætspilscafé og Debatklub. For de 
naturvidenskabeligt interesserede har 
vi også en lang række af spændende 
og udfordrende aktiviteter, fx Schrödin-
gers Kat og CanSat. 
Hvert skoleår tilbyder vi en række 
talentaktiviteter for elever, der har lyst 
til at bruge ekstra tid på faglige emner 
– fx Sprogcamp i Hjørring. Endvide-
re kan du deltage i konkurrencer, fx 
Georg Mohr matematikkonkurrence, 
ligesom skolen er med i en række 
faglige olympiader i fx biologi, kemi og 
naturgeografi . 

Vi deltager også i Projekt Forskerspirer, 
hvor deltagerne fordyber sig i et emne 
og udarbejder forslag til et forsknings-
projekt. Du kan lave projekter inden 
for alle fagområder, og der er mange 
ligheder inden for både humaniora, 
naturvidenskab, samfundsvidenskab og 
sundhedsvidenskab. 

Du kan læse mere om de frivillige ak-
tiviteter og talentaktiviteter på skolens 
hjemmeside: www.katedralskolen.dk
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ELEVRÅD

Du har også mulighed for at deltage i 
elevrådsarbejdet.

FREDAGSCAFÉ

En fredag i hver måned har du mulig-
hed for efter skoletid at hygge dig med 
musik og diverse drikke i Fredags-
caféen i kantinen. 

FESTER

Elevforeningen Ydun har som hoved-
formål at arrangere fester for skolens 
elever. Derudover arrangerer skolen 
julefrokost for afgangseleverne fra 3.g 
og 2.hf samt den traditionsrige store 
fødselsdagsfest for skolen. Sidst men 
ikke mindst den årlige Gallafest for 
dimittenderne.

OPERATION DAGSVÆRK

Hvert år arbejder tusindvis af gymna-
sieelever frivilligt en enkelt dag for at 
indsamle penge til Operation Dags-
værk, som er hhx-, htx-, hf- og stx-ele-
vernes landsdækkende bistandsorga-
nisation, der arbejder for uddannelse til 
børn og unge i tredjeverdenslande.

Aalborg Katedralskoles elevråd består 
af to repræsentanter fra hver klasse, og 
de mødes ca. en gang om måneden. 
Elevrådet tager sig af alle de aktuelle 
sager, der har betydning for eleverne – 
intet er for stort, intet er for småt.



Aalborg Katedralskole
Sankt Jørgens Gade 5
9000 Aalborg
Tlf.: 96 31 37 70
adm@katedralskolen.dk 

www.aalkat-gym.dk
www.facebook.com/AalborgKatedralskole
Instagram.com/Aalborgkatedralskole
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