Velkommen

“Det er nemt at vælge Katedralskolen,
når du først har oplevet den...”

Rektors velkomst
Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange muligheder for at
skabe din egen profil. Hos os kan du få en bred ungdomsuddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser og som
giver dig det bedste afsæt for en god fremtid.
Vi er en stor skole med over 700 elever og 80 ansatte, men selv om vi
er en stor skole, så sætter vi i det daglige fokus på den enkelte elev.
På Katedralskolen tror vi på, at kun ved at alle yder så god en indsats
som muligt i det daglige, får vi den kvalitet i arbejdet, som får det til
at rykke for den enkelte og for fællesskabet. Derfor har vi også nogle
helt klare krav og forventninger til alle på Katedralskolen, og dem
som ønsker at tage deres ungdomsuddannelse hos os. Vi forventer,

at alle møder til tiden og er velforberedte til timerne. Vi forventer, at
alle tager aktivt del i undervisningen og at alle aktivt og konstruktivt
deltager i Katedralskolens sociale liv.
Til gengæld stiller vi med en professionel og særdeles velkvalificeret
medarbejderstab, som er din garanti for, at du får en uddannelse, hvor
du stilles over for faglige udfordringer, som kan få dine talenter i spil.

Solidt fagligt arbejde danner grobund for et godt socialt liv med
masser af stærke oplevelser og godt humør - og uden dét går det
ikke. Læs denne folder og kom og besøg skolen.

Velkommen!

Rektor
Kirsten Danving

Elevrådet har ordet
At gå fra folkeskolen til stx eller hf er nok en af de største ændringer, du indtil nu har
oplevet. Men fortvivl ikke!
Du står over for 2 eller 3 hyggelige, lærerige, festlige og superfede år! I løbet af din
tid på ”Nykatten” vil du danne venskaber, udvide dine horisonter og få nye færdigheder både fagligt og socialt.
Alt det kan lade sig gøre, fordi stx og hf ikke kun handler om undervisning og lektier.
Det er naturligvis en meget vigtig del af at gå på gymnasiet, men mindst ligeså
vigtigt er det, at du engagerer dig i skolens mange aktiviteter.
Du har mange muligheder på Katedralskolen. Der er mange valgfag, og har du særlige interesser kan du deltage i masterclasses, dyrke sport, spille musik eller teater
efter skole, og du kan være med til at forme skolen efter dine ønsker!

Det kan du for eksempel ved at være med til at planlægge skolefesterne eller fællessamlingerne, eller ved at melde dig ind i elevrådet og få dine idéer om verdens
bedste skole gennemført.
Jeg har selv siddet i elevrådet siden 1.g, og det er jeg super glad for! I elevrådet
kommer du til at kende folk fra alle klasser og årgange, få indsigt i skolens forretningsgange og lære en masse ting, du kan bruge resten af livet.
Så nyd tiden her, mens du kan, tag del i aktiviteterne på skolen, og husk altid, at
uanset hvad der sker, er du aldrig Palle alene i verden på Nykøbing Katedralskole!
Venlig hilsen
Nicklas Lund Andersen, elevrådsformand
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God undervisning er varieret
Forskning viser, at ensformig undervisning ikke stimulerer
din indlæring tiltrækkeligt. Derfor bestræber lærerne på
Katedralskolen sig dagligt på at variere mellem forskellige
former for undervisning.
Her får du alt fra den velkendte tavleundervisning til kreative og anderledes aktiviteter.

Hvad skal jeg vælge?
Ved du allerede nu, at du vil være læge eller civilingeniør,
så har vi de helt rigtige muligheder – i de obligatoriske fag,
i studieretningerne og i valgfagene. Er du i tvivl, bør du
altid vælge efter interesse og evne. Så sikrer vi dig et godt
studieforløb, så du kan komme på den rette videregående
uddannelse, når du er færdig her.
Vi bygger undervisningen på de fire søjler: naturvidenskab,
samfundsfag, humanistiske fag og kunstneriske fag. Alle
kommer i kontakt med disse fire faggrupper, men det er dig
der vælger den indbyrdes balance.

Vi løser opgaver i par- og gruppearbejder. Vi laver projektarbejde, og vores undervisning finder sted på tværs af fag
og klasser, på og uden for skolens område.
Katedralskolen er med forrest i den digitale udvikling, hvor
vi blandt andet har introduceret ”Flipped Learning”, hvor
dagens lektie måske kan være at se en video, som du så
arbejder videre med i timen.

En stor del af vores eksamener foregår allerede digitalt og
alle eksamener er digitale fra sommeren 2018.
Varieret undervisning giver dig således mulighed for at
afprøve din viden i forskellige virkelighedslignende situationer. På den måde bliver du godt klædt på til at møde den
virkelige verden, den dag du får hue på.

Masterclasses, musik og et stærkt socialt miljø
På Nykøbing Katedralskole har du mange muligheder for at udvikle dine evner og dyrke dine interesser inden for mange forskellige områder.

det muligt for vores elever at arbejde med deres eget forskningsprojekt inden
for netop lige præcis det, de interesserer sig for.

Eleverne på Katedralskolen er dygtige til at spille musik. Vi dyster årligt i LFGrand Prix med Maribo og Nakskov.

Har du en særlig interesse for de naturvidenskabelige fag, informatik eller
måske sprog, historie eller matematik kan du deltage i frivillig undervisning i
en af vores mange masterclasses eller deltage i forskellige faglige konkurrencer på landsplan eller på europæisk niveau. Akademiet for talentfulde unge:
Du kan også søge optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge, som arrangerer foredrag, camps med fagligt indhold og meget mere.

Efter skoletid har du mulighed for at være med til frivillig idræt, musik, billedkunst eller kreativt skriveværksted. I vores hyggelige lektiecafé tre gange om
ugen kan du få hjælp af en faglærer til at lave dit hjemmearbejde.

Eleverne optræder også ved fester, caféer og samlinger.

Du har også mulighed for at arbejde med forskning som stx- eller hf-elev.
Vores forskerspirer arbejder sammen med Københavns Universitet, der gør

Hvis du er til teater og musik, så kan du være med i vores årlige musical eller
teaterkoncert, hvor elever og lærere sammen skaber en medrivende forestilling med sang, musik, skuespil og flotte kostumer.

På Nykøbing Katedralskole holder vi fester og café-eftermiddage, som altid
er rigtig hyggelige.

ole
g Katedralsk
in
b
ø
k
y
N
g
ø
s
Be
d...
forældre me
e
in
d
e
rn
e
g
– tag

stx
Stx varer 3 år. Uddannelsen er sammensat af
et grundforløb på tre måneder, hvor du bliver
vejledt i forhold til din kommende studieretning og et studieretningsforløb, hvor du
vælger to studieretningsfag, et sprogfag, et
kunstnerisk fag, to naturvidenskabelige fag og
et antal valgfag.

nasiet

At komme i gang
Når du begynder på stx eller hf, skal du vænne dig til at
arbejde mere selvstændigt. Du opøver studiemodenhed,
selvstændighed, kreativitet og evnen til at samarbejde,
og du forvandler dig fra elev til studerende.
Men ingen bliver kastet ud på det dybe vand. Vi gør meget
ud af grundforløbet, hvor du får gode værktøjer til brug i
undervisningen.

Stx varer 3 år. Uddannelsen er sammensat af et grundforløb på tre måneder,
hvor du bliver vejledt i forhold til din kommende studieretning og et studie
retningsforløb, hvor du vælger to studieretningsfag, et sprogfag, et kunst
nerisk fag, to naturvidenskabelige fag og et antal valgfag.

Studieretninger fra 2017

Profiler  eksempler

Valgfag

Matematik A  Fysik B

Naturvidenskab/Ingeniør-profil
Matematik A  Fysik B  Kemi B  Informatik C

Vælg mellem alle fag på
tværs af studieretninger

Matematik A  Bioteknologi A

Biotek-profil
Matematik A  Bioteknologi A  Fysik B

Biologi A  Kemi B

Idræts-profil
Biologi A  Kemi B  Idræt B

Samfundsfag A  Matematik A
Samfundsfag A  Engelsk A

Psykologi-profil
Samfundsfag A  Engelsk A  Psykologi C

Samfundsfag A  Tysk fortsætter A
Samfundsfag A  Fransk begynder A

Entreprenør-profil
Samfundsfag A  Engelsk A  Erhvervsøkonomi C

Engelsk A  Fransk begynder A
Engelsk A  Spansk begynder A
Engelsk A  Tysk fortsætter A

Musik A  Matematik A
Musik A  Engelsk A

Sprog-profil
Engelsk A  Fransk A  Tysk B
International profil
Engelsk A  Spansk A  Latin C
Kunst-profil
Musik A  Engelsk A  Billedkunst B  Drama C

Fag alle skal have: Dansk A, Historie A, Matematik B, Engelsk B, Samfundsfag C, Idræt C, Fysik C,
Almen Sprogforståelse, Religion C, Oldtidskundskab C, Naturvidenskabeligt grundforløb,
Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog B/A*
*2. fremmedsprog fra 2018: Fransk fortsætter B/A

Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk
Fysik
Idræt
Informatik
Naturgeografi
Kemi
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

www.nykatgym.dk

hf

Retning

Fagpakke

Valgfag

Pædagogik, Psykologi og undervisning

Psykologi C
Samfundsfag B

Vælg mellem alle fag på
tværs af fagpakker

Samfund, politik og økonomi

Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C

Natur, mennesker og miljø

Biologi B
Psykologi C

Sprog og kultur

Engelsk A
Samfundsfag B

Sundhed & bevægelse

Idræt B
Biologi B

Medier, kommunikation og information

Samfundsfag B
Informatik C

Teknik, teknologi og matematik

Matematik B
Fysik C

Kunst, teater og musik

2 af 3 fag:
Drama C, Musik C, billedkunst b

Forsvar og politi

Samfundsfag B
Idræt B

Universitetspakken

Et ekstra A
og Bniveau

Fag alle skal have: Dansk A, Engelsk B, Kultur & Samfundsfag, Matematik C, Naturvidenskabelig
faggruppe C, Idræt C/Billedkunst C

Astronomi
Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fysik
Idræt
Informatik
Naturgeografi
Kemi
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Oldtidskundskab
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk
www.nykatgym.dk

Hf varer to år. Det første år består af undervisning i de
obligatoriske fag. Det første halve år er en indføring i
studiet, hvor du træner de grundlæggende kompetencer.
Det andet år er et forløb, hvor du skal vælge en fagpakke.
Fagpakkerne er sammensat af to fagpakkefag. Herudover
skal du vælge billedkunst eller idræt og en række valgfag
(frit valg).
Fagpakkerne retter sig mod bestemte professionsområder
og har indlagt praktik.

Poul Martin Møllersvej 3
4800 Nykøbing F
Tlf.: 54 84 90 00
nk@nykgym.dk
www.nykat-gym.dk

