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Om skolan
Katedralskolan (tidigare Uppsala högre allmänna läroverk), i dagligt tal kallad "Katte", är 
en kommunal gymnasieskola i Uppsala, enligt traditionen grundad 1246. Den är Uppsalas 
äldsta kända utbildningsinstitution och en av Sveriges äldsta
• 1246 – grundades skolan
• 1869 – invigdes det ”nya” stora skolhuset med en kunglig ceremoni
• 2019 – renovering klar 150 år efter invigningen av huvudbyggnaden
Idag är skolan rustad för framtiden med t ex toppmoderna labbsalar och tekniskt 
välutrustade undervisningssalar men även för eleverna härliga mötesplatser.
Läs mer om renoveringen hos Skolfastigheter

https://skolfastigheter.uppsala.se/Projekt/Katedralskolan/Titta-in-i-Katedralskolan/


Skolledningen
• Tf. rektor

Karin Eriksson Johansson
• Programrektorer

Jenny Mokhtari SA åk2+3
Mats Eriksson SA åk1
Gabriel Lindborg NA
Björn Swartling IB
Karin Eriksson Johansson HU
Andreas Widmark SPRINT

Kontaktuppgifter hittar ni på Katedralskolans hemsida: https://katedralskolan.uppsala.se/kontakt/



Gymnasieskolan - Betyg
• En frivillig skolform
• Kursbaserad (vanligast 100 poäng 

per kurs)
• 2 500 poäng totalt
• Betyg ges efter avslutad kurs. 

Läraren gör då en helhetsbedömning av 
elevens kunskaper i förhållande till centralt 
innehåll och kunskapskrav.

• Betygsskalan är A – F, där E är 
nivån för godkänt

• Betyg i alla kurser (även de i åk 1 
och 2) finns med på 
examensbeviset

• Betyg på avslutade kurser syns i 
ISTA



Skolportalen
• Genom Skolportalen når eleven bl.a. 

– Itslearning - skolans lärplattform. Här får eleverna information om kurser och annat som händer på skolan.
– ISTA - skolans administrativa plattform. Här kan eleven se sin studieplan och sina betyg. Här gör eleven sina 

val inför kommande läsår.
– Skola 24 - frånvarosystem

Här kan eleverna sjukanmäla sig. Vårdnadshavare kan logga in med bankid.
manual finns på: https://katedralskolan.uppsala.se/elev/

– Schema

Skolportalen finns länkad från skolans hemsida https://katedralskolan.uppsala.se

http://skolportal.uppsala.se/

http://skolportal.uppsala.se/


Sjukanmälan
• Sjukanmälan görs via Skola24, 

kan även anmälas via telefon:
0515-77 76 01 (bara för heldag)

• Frånvaroanmälan måste göras före 
den första lektion som frånvaron 
gäller. Det gäller även om eleven blir 
sjuk under dagen och går hem. 

• Det är inte möjligt att anmäla 
frånvaro i efterhand. Frånvaro som 
inte är anmäld är ogiltig frånvaro.

• Vårdnadshavare kan även 
frånvaroanmäla omyndig elev i 
Skola 24. Ni hittar en manual på 
https://katedralskolan.uppsala.se/elev/



Individuell studieplan

Finns i ISTA.
-Pågående kurser
-Avslutade kurser med betyg
-Kurser som ska läsas
-Poäng som återstår att välja



Närvaroplikt
• Elever som går på gymnasiet 

har närvaroplikt och måste 
delta i undervisningen 
(skollagen 15 kap. 16§). 



Studiebidrag
• Elever som studerar på heltid har rätt till studiemedel från CSN. 

• Skolan är skyldig att rapportera till CSN när en elev inte studerar på 
heltid.

• Ogiltig frånvaro, som överstiger 8 timmar under en månad, 
rapporteras direkt till CSN. Skolans rapport kan leda till att CSN drar in 
studiebidraget för den månaden. Ingen varning utgår före rapport.



Ledighet
• Max fem skoldagar per läsår kan beviljas.

• Ansökan till mentor, som beslutar om att bevilja eller avslå 
ansökan. Ledighet är ingen rättighet.

• Ingen rätt till stöd eller omprov vid ledighet.

• Ledighetsansökan finns på hemsidan.



Busskort
• Ska ha skickats hem per post till alla som har rätt till busskort
• Frågor: Kontakta Skolskjutsenheten 0771-727 001

epost:antagning.skolskjuts@uppsala.se

mailto:antagning.skolskjuts@uppsala.se


Examinationer

• Alla examinationer genomförs i skolan.
• Prov genomförs på lektioner eller på den tid som anges i schemat.
• Elever som inte deltar på prov eller vid examinationer har normalt inte 

rätt till omprov eller ny examination. Undantag kan göras vid t ex 
sjukdom.

• Läraren avgör om det behövs mer underlag för bedömning. Läraren 
kan besluta om att ordna ett nytt tillfälle för eleven att visa sina 
kunskaper.



Stöd och hjälp
• Elevhälsoteam

– Kurator
– Psykolog
– Skolsköterska
– Specialpedagog
– Studie- och yrkesvägledare
– Programrektor



katedralskolan.uppsala.se

• På skolans hemsida finns en elevsida 
https://katedralskolan.uppsala.se/elev 
kan ni se schema, sjukanmälan, 
läsårstider och andra nyttiga länkar för 
elever på skolan



Elevinflytande

• Klassråd
• Utbildningsråd
• Skolråd

• Elevföreningar
– Elevkåren, Katedralskolans IF, MNF, 

körer, Artis, m fl.
– Alla föreningar är öppna för alla elever.



Utvecklingssamtal
• En gång per termin på dagtid
• Inbjudan till vårdnadshavare (dvs. endast för omyndig elev)
• HT-20 under veckorna 38-40



Corona
• Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de beslut 

som fattas gemensamt av kommunens gymnasieskolor.
• Partiell distansundervisning för åk 2 och 3 beslutad t.o.m. v 43.
• Elever har fått instruktioner om hur de ska förhålla sig för att minska 

smittspridning.
• Utformningen av distansundervisningen utvärderas, diskuteras och 

ändras kontinuerligt.



Tack för att du lyssnade!
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