Katedralskolan

Elin Blomberg, SYV – SA/BF/HUM elin.blomberg@uppsala.se
Linn Kardeskog, SYV – NA/IB linn.kardeskog@uppsala.se

•

Elevantal: 1400

•

Lokaler: Nyrenoverat, undervisningen sker
nu i en och samma byggnad

•

Läge: Centralt, Skolgatan 2

•

Utbildning: 5 nationella program +
SPRINT/IMV. Stor valfrihet i kursutbudet

•

Musikal/extramusik: Möjlighet att fördjupa
och utöva sitt intresse för musik

Våra olika program
•
•
•
•
•

Samhällsvetenskapsprogrammet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
International Baccalaureate (IB)

• SPRINT (alla nivåer)
• IMV (Barn- och fritid)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB
•

Engelska som undervisningsspråk

•

Elever från både Svenska
grundskolor och runt om i världen

•

Åk 1: Pre-IB
Åk 2-3: IB Diploma Programme

•

Möjlighet att styra sitt program
efter sina intressen

•

Info-träff fredag 13/11
(OSA senast måndag 9/11)

KATEDRALSKOLAN – i korta drag
•

Stor valfrihet: Inga ”paket” – väljer programfördjupningar och individuella val till åk 2
och 3

•

Programinriktning:
• Naturvetenskapsprogrammet: NA-NA / NA-SA
• Samhällsvetenskapsprogrammet: SA-SA / SA-BET
• Humanistiska programmet: HU-KUL / HU-SPR
• Barn- och fritidsprogrammet: BF-PED

•

Språk: Tyska, Franska och Spanska till steg 5. Italienska, Ryska och Japanska
OBS - Ryska och Japanska kvällskurser! (Ev.Latin – språk och kultur 1)

•

Examinationer: Sker på lektionstid
Med reservation för särskilda skäl, ex. covid-19

Elevhälsa och stödresurser
•

Elevhälsoteam: Kurator,
psykolog, skolsköterska,
studie- och yrkesvägledare
samt specialpedagog

•

Studiehjälp: Olika ”stugor” för
olika ämnen, ex mattestuga,
”skriva klart-stuga”

Estetisk verksamhet
Musikalen

Extra musik

•

Deltar på eller bakom scen (kvällstid)

•

Sång i stämmor

•

Musikalen i åk 1, 2 och/eller 3, och får då 100 p per år.
Kurserna som ingår varierar beroende på vilken
inriktning man väljer, och är antingen Estetisk
kommunikation 1, 2 eller 3, Scenografi mask och
kostym eller Ensemble 1 och 2 med olika inriktningar

•

Musikundervisningen består huvudsakligen av
flerstämmig körsång. Kurserna som ingår är Körsång
1, Körsång 2 och Ensemble 1. För elever som tycker
om att fördjupa sig i olika musikstilar, lära sig mer om
rösten, sjunga i mikrofon och lära sig att dirigera

•

Till vissa kurser görs ett färdighetsprov, så kallad
audition, för att se om tillräckliga förkunskaper finns.
Kursen innebär en del obligatorisk undervisning på
kvällar och helger i form av föreställningar och rep i
slutet av produktionsperioden

•

Varje år genomförs konserter och uppträdanden i- och
utanför skolan. Audition för att få vara med

•

Startar från åk 1 och eleven kan sedan fortsätta fram
till åk 3.

300 poäng om man vill läsa det

•

300 poäng om man vill läsa det

•

Vad är det bästa med Katedral?
”Studiemotivation
och god
utbildning”

”Föreningslivet”
”Att man får
vara den man
vill”

”Engagerade
lärare och
elever”

”Kulturella
utbyten”

”God
mat!”

”Gemenskapen i
skolan”

”Musikalen/
Musiken”

FÖRENINGARNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dam- och Manskören
Théföreningen
Radio fräsch
POC
Pride
Pegasen - Skoltidning
Playground - dans
KIF – idrott
KPK – kristna
Kate deutscher verein
Miljögrupp
FPK
MNF- Matematiska och naturvetenskapliga
föreningen
Cinematiska sällskapet
Fotoföreningen
Artis Amici – kul i jul
Elevkåren

FRÅGOR?

Kontakt
•

•

Linn Kardeskog NA/IB – linn.kardeskog@uppsala.se
018-727 84 13 / 079-062 50 15
Elin Blomberg SA/BF/HUM – elin.blomberg@uppsala.se
018-727 70 45 / 079-063 05 65

