
 



 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL AALBORG KATEDRALSKOLE 
 
 
 
 

Kære kommende elev i 1.W 

 
Velkommen til et nyt og spændende gymnasieliv på Aalborg Katedralskole. 

Vi glæder os meget til at møde dig onsdag d. 10. august kl. 9.00. 

Den første skoledag vil tutorer og lærere stå klar i skolegården, når du 

ankommer. De vil sørge for, at du og dine klassekammerater bliver introduceret 

til skolen og får en rigtig god første skoledag og første skoletid. 

 
Der er mange praktiske oplysninger til dig i forbindelse med din start på skolen. 

Vi har derfor på de følgende sider lavet en oversigt, som vi vil bede dig om at 

læse igennem inden første skoledag. 

 
Du kan også gå ind på gymnasiets hjemmeside, facebookside og instagram 

og læse mere om livet på Aalborg Katedralskole og holde dig opdateret som 

ny elev. Her kan du læse om stort og småt fra skolen og se billeder fra de 

mangfoldige aktiviteter, vi har i løbet af skoleåret. 

 
Hvis du inden skoleårets start har spørgsmål til os, er du naturligvis velkommen 

til at sende en mail til adm@katedralskolen.dk eller ringe til skolens kontor fra 

onsdag den 3. august. 

 
Rigtig god sommer 

 
Med venlig hilsen 

Christian Warming 

Rektor 

https://katedralskolen.dk/
http://www.facebook.com/AalborgKatedralskole/
http://www.instagram.com/aalborgkatedralskole/
mailto:adm@katedralskolen.dk


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program for den første skoledag 

Første skoledag er onsdag den 10. august, og mødetidspunktet er kl. 9.00. 

 
9.00 - 9.15 Vi mødes i skolegården og går sammen op i klasseværelset. 

 
9.15 - 10.00 Introduktion til skolens elektroniske platforme, herunder 

Office 365 og skemaprogrammet Lectio. Husk derfor at 

medbringe din bærbare computer allerede første skoledag. 

 
10.00 - 10.30 Rundvisning. 

 
10.30 - 11.30 Brætspil. 

 
Praktisk 

De andre elever ankommer på skolen kl. 8.15. Når du ankommer kl. 9.00 er de 

gået ud i klasserne, så der vil være stille og roligt. 

 
Når du kommer i klassen, vil der stå et skilt med dit navn på bordet. Det vil 

være din faste plads frem til efterårsferien (uge 42). Herefter laver vi en lille 

evaluering på, hvordan de forskellige har det med deres plads, og om der skal 

ske nogle omrokeringer. Tag gerne lidt mad med. Der er normalt frokostpause 

kl. 11.30, hvor vi også har fri. 

På dagen vil Karin (mentor) og klassens teamlærer Christine deltage samt klas- 

sens to tutorer, Mia og Laura, fra 2w. 

 
Bærbar computer 

Du skal huske at medbringe din bærbare computer til første skoledag. Den skal 

være opdateret og have installeret skolens Office365. Hvordan du gør det, kan 

du se på hjemmesiden under Ny elev. Det er også vigtigt at understrege, at du 

ikke kan anvende en chromebook. 

 
Dit login til skolens IT-systemer 

Følgende skal bruges ved installeringen: 

ak-brugernavn: ak + P.nr (f.eks. ak6234) Kode: ak + din fødselsdato 

(f.eks.: ak010203) 

Du skal bruge dette login til installation af Office-pakken, og du skal medbringe 

dit login til første skoledag. Du skal være opmærksom på, at du først kan fore- 

tage installationen efter den 3. august. 



 

 

 

Rusmiddelpolitik 

Aalborg Katedralskole har i samarbejde med de andre ungdomsuddannelser 

i Aalborg kommune udarbejdet en fælles rusmiddelpolitik, som vi vil bede dig 

læse. Du finder den på skolens hjemmeside under Ny elev. 

 
Samtykkeerklæringer 

Du skal til første skoledag underskrive tre samtykkeerklæringer, og hvis du er 

under 18 år, skal dine forældre også underskrive: 

 
Om behandling af persondata for elever 

Persondata under 18 - Persondata +18 

 
Skolefotos 

Skolefotos under 18 - Skolefotos +18 

 
Studie- og ordensregler 

  Studie- og ordensregler under 18  - Studie- og ordensregler +18 

 

 
Screening 

Ved skoleårets begyndelse vil alle elever blive screenet for læse- og stave- 

vanskeligheder. 

 
Tobaksfri ungdomsuddannelse 

Aalborg Katedralskole er tobaksfri. Det betyder, at hverken elever, ansatte eller 

gæster må ryge, dampe eller snuse på skolen eller udenfor matriklen. Vi har 

sammen med de andre ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune udarbejdet 

en fælles politik, som vi vil bede dig læse. Du finder den på skolens hjemme- 

side under Ny elev. 

 
Årsskriftet 

Årsskriftet er et overblik over en række af de aktiviteter, som året har budt på. 

Det giver et billede af skolens mangfoldighed, og det beskriver et lille udsnit af 

skolens liv. Du finder det på skolens hjemmeside under Ny elev. 

 
Andet 

Befordringsgodtgørelse søges på www.ungdomskort.dk  

Statens uddannelses- støtte søges på www.su.dk 

 

https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-persondata-elev-under-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10734_18c9e1717c3e937d5c1e31fe975510e7640c36347ad38e1a9d01bef5e2708fa3
https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-persondata-elev-over-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10727_1326ac16b25f065ad85c922eb140d6aaa9185a968a8ef0fa1aab2153fb4c8f33
https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-skolefotos-elev-under-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10738_76e2b9a0aeecdb47f419e8a3058d573ad066029a287079af918a8d553d362d73
https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-skolefotos-elev-over-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10729_f625e90aeb021c32b07675d6d00e47e76117e0a94b299a5ffc6a3d472b81a6a4
https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-studie-og-ordensregler-elev-under-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10742_b71886f9316e461658d6e2217cb8e279445acad412dbcb7b6b755918c53833d6
https://www.photoconsent.dk/form/samtykkeerklaering-studie-og-ordensregler-elev-over-18-aar-udkast/?ifrm=true&key=161_10731_e5a2ae590c3f980833563bfef80d7ce2a9ee6362499cf128b263c6e8948da7af
http://www.ungdomskort.dk/
http://www.su.dk/

