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Velkommen
men

Stx varer 3 år.
Uddannelsen består af et grundforløb og et
studieretningsforløb. Grundforløbet varer de
første tre måneder, og her vejledes du om de
forskellige studieretninger som udgør kernen i
det efterfølgende studieretningsforløb.

Udtalelse
fra tidligere elev:

Studieretninger:

Frie valgfag:

Engelsk A - Spansk A - Tysk C

Astronomi

Engelsk A - Fransk A - Samfundsfag B

Biologi

Engelsk A - Tysk A - Samfundsfag B

Billedkunst

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Dans

Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B

Drama

Biologi A - Kemi B

Engelsk

Samfundsfag A - Engelsk A

Erhvervsøkonomi

Samfundsfag A - Matematik A

Fransk

Samfundsfag A - Tysk A

Fysik

Samfundsfag A - Fransk A

Idræt

Musik A - Engelsk A

Informatik

Musik A - Matematik A

Kemi

”Da jeg startede på Katedralskolen var jeg lidt spændt på, hvordan det ville gå. Jeg havde rigtig
mange spørgsmål – fx: Hvem ville
jeg komme i klasse med, hvordan
ville jeg passe ind i klassen, og var
det for svært at følge med?”

Obligatoriske fag: dansk A, historie
A, matematik B, engelsk B, samfundsfag C, idræt C, fysik C, almen
sprogforståelse, religion C, oldtidskundskab C og naturvidenskabelig
grundforløb.

”Heldigvis tog skolen sig rigtig
godt af os, så vi lynhurtigt følte
os trygge, og vi faldt lynhurtigt til
i de nye klasser. Det har været de
bedste tre år i mit liv”.

Derudover skal man vælge mellem:
Kunstnerisk fag: musik C, mediefag
C, billedkunst C eller drama C.
2. fremmedsprog: tysk B, fransk A
eller spansk A.

ingeniør.

Ønsker du mere info så kig på
nykat-gym.dk

Latin
Matematik
Mediefag
Musik

Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

HF varer 2 år.
I det første år har du obligatoriske fag. I det år er undervisningen stort set lagt til rette så der
ikke er læselektier hjemme.
Andet år består af en fagpakke
og et eller to valgfag. Det er
dine interesser der bestemmer,
hvilken fagpakke og valgfag du
vælger. Skolen hjælper dig med
hvad du gerne vil have.

Retning:

Fagpakke:

Frie valgfag:

Pædagogik, psykologi og sociale forhold

Psykologi B

Astronomi

+ frie valgfag

Biologi

Samfundsfag B

Billedkunst

+ frie valgfag

Dans

Idræt B

Drama

+ frie valgfag

Engelsk

Matematik B

Erhvervsøkonomi

+ frie valgfag

Fysik

Samfund, politik og økonomi

Sundhed, forsvar og politi

Matematik og samfund

Fagpakkerne retter sig mod bestemte professionsområder og
har indlagt karrierevejledning.

Obligatoriske fag: dansk A, engelsk B, kultur- og
samfundsfag, matematik C, naturvidenskabelig
faggruppe C og
g mediefag eller idræt C.

Idræt
Informatik
Kemi

Ønsker du mere info så kig på
nykat-gym.dk

Latin
Matematik
Mediefag
Musik

Psykologi

Udtalelse fra tidligere elev:

Religion

”Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle, men syntes at det var rart
med en ungdomsuddannelse, der kun tog to år. I løbet af ingen tid
fandt vi hinanden i klassen, og det blev rigtig fedt at gå på skolen.
Folk var ret forskellige, men det synes man kun er fedt”.

Samfundsfag

”Jeg havde hørt at Katedralskolen var et lidt tungt sted. Det var
slet ikke rigtigt – tværtimod, der var vildt meget liv – og lærerne
var super kompetente! Det har været de to bedste år i mit liv. Det
var smadder godt at få en ungdomsuddannelse, som kan rettes
direkte mod det man gerne vil bagefter”.
Isak Skov, hf-student fra Katedralskolen,
studerer til sygeplejerske.

Tysk

På Nykøbing Katedralskole udbyder vi en
3-årig HF til elever med funktionsnedsættelse. Er du interesseret, så kontakt skolens vicerektor Lars Jørgensen på telefon
5484 9000.

Rektors velkomst
Velkommen til Nykøbing Katedralskole.
Hos os får man en bred ungdomsuddannelse, der
giver adgang til alle videregående uddannelser.
Undervejs har man mange muligheder for at
skabe sin egen proﬁl, fordi vi som lokalområdets
største ungdomsuddannelse åbner for en masse
individuelle valg undervejs.

Hvis du snart er færdig med 9. eller 10. klasse, så
håber jeg at du vil kigge denne folder grundigt
igennem så du kan se om en ungdomsuddannelse
hos os er noget for dig.

Uanset om man mest er til sprog, naturvidenskab,
idræt, musik, samfundsfag eller noget helt andet,
så er vores tilgang at det gælder om at lære så
meget som muligt. Vi kan se at det lykkes, at vores
elever klarer sig rigtig godt videre i
uddannelsessystemet efter endt eksamen hos os.

Rektor
Kirsten Danving

God læselyst!

Nykøbing Katedralskole • Poul Martin Møllersvej 3 • 4800 Nykøbing F. • Telefon 5484 9000 • Mail nk@nykgym.dk
2022A

