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Grundforløb

Tid til afklaring
Undervejs vælger du studieretning

Obligatoriske fag 
Dansk, Engelsk, Idræt, Matematik, 

Samfundsfag, 2. fremmedsprog,

Kunstnerisk fag, 

AP (Almen sprogforståelse), 

NV (Naturvidenskabeligt grundforløb)

Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Engelsk B, Matematik B* 

Fysik C og yderligere to naturvidenskabelige fag*

Idræt C, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C

2. fremmedsprog, Kunstnerisk fag

*Undtagelser på enkelte studieretninger

2 eller 3 studieretningsfag

2 eller 3 valgfag

2¾ år
Studieretningsforløb

Tid til fordybelse



NATURVIDENSKAB       

Biologi: Mennesket, naturen og miljøet Biologi A, Kemi B

Bioteknologi: Sundhed og biologisk produktion Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Geovidenskab: Forstå jorden og universet Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Science: Viden der virker Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science+: Når du forstår verden, kan du forandre den Fysik A, Matematik A, Kemi B

Science+: En verden af kemi Kemi A, Matematik A, Fysik B

SAMFUNDSVIDENSKAB                         
Global Touch Engelsk A, Samfundsfag A (international)

Verden i tal og ord Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund - i tale, teori og tal Samfundsfag A, Matematik A

Tysk i Europa Samfundsfag A, Tysk fortsætter A

Fransk i Europa og verden Samfundsfag A, Fransk fortsætter A

SPROG
Sprog, mennesker og verden - Fransk begynder Fransk begynder A, Engelsk A, Samfundsfag B

Sprog, mennesker og verden - Fransk fortsætter Fransk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Artibus Ingenuis: Verdenssprog gennem tiderne Latin A, Engelsk A, Græsk C

Udsigt mod verden - indsigt i sammenhænge Spansk begynder A, Engelsk A, Latin C

Mød verden - og tal med den Spansk begynder A, Engelsk A, Tysk fortsætter B

Ind i sproget - ud i verden  Tysk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

KUNST
Musik og kommunikation Musik A, Engelsk A

Musik og mønstre Musik A, Matematik A

Studieretninger 2017/2018 Valgfag i 3.g Studentereksamen

FAG C-niveau B-niveau A-niveau

Astronomi •
Biologi • •
Billedkunst • •
Design og arkitektur •
Dramatik • •
Engelsk •
Erhvervsøkonomi •
Filosofi • •
Fransk begynder •
Fransk fortsætter • • •
Fysik • •
Græsk •
Idræt •
Informatik •
Kemi • • •
Latin •
Matematik • •
Mediefag • •
Musik • •
Naturgeografi • •
Psykologi • •
Religion •
Retorik •
Samfundsfag • •
Spansk •
Tysk begynder •
Tysk fortsætter • • •

En studentereksamen (stx) på det almene 

gymnasium giver dig adgang til alle videregå-

ende uddannelser. Du får et solidt fundament 

af almen viden, og du gennemgår en enorm 

udvikling på både det faglige, sociale og per-

sonlige plan.

Din gymnasietid begynder med et afklarende 

grundforløb på tre måneder, som er ens for 

alle. Her falder du til med nye venner, og du 

lærer, hvordan vi arbejder i gymnasiet. Du 

bliver også introduceret til studieretningerne.

Sidst i grundforløbet vælger du studieret-

ning. Vi har 19 spændende studieretninger 

at vælge imellem inden for hovedområderne 

naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og 

kunst.

I alle studieretninger er der plads til valgfag i 

3.g. Her kan du hæve niveauet i fag, du har 

i forvejen, og du kan vælge ekstra fag, der 

særligt interesserer dig.
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Vi er her for at lære 
   – og vi kan li’ det

Velkommen 
til tre 

spændende 
år på RKS

 

Sådan siger eleverne om at gå på Roskilde Katedralskole. 

Og det fortæller rigtig meget om, hvad vi som skole står 

for.

Her værner vi om det gode sociale liv, som vi er kendt for. 

Det er vigtigt for din personlige trivsel og måden, du lærer 

på. Når du føler dig tryg og veltilpas, så lærer du bedre.

Og det passer med det altoverskyggende mål, vi har - 

nemlig at rykke dig mest muligt i din faglige og personlige 

udvikling. Det betyder, at vores engagerede lærere hele 

tiden arbejder målrettet på at gøre dig bevidst om og aktiv 

i din egen læringsproces, at vi stiller krav til hinanden, og 

at vi gør os umage.

Det betyder også, at der er hjælp at hente, når du har 

brug for det, hvis livet eller lektierne driller. Og at der er 

rig mulighed for at deltage i talentprogrammer, hvis du 

har lyst til udfordringer ud over undervisningen. Faktisk er 

vi netop blevet tildelt et Certifikat i Science og Talent for 

vores ekstraordinære talentarbejde.

Vi har i år introduceret ’MusiCreator’ for unge musik-

talenter, der har lyst til at kombinere en musikstudieret-

ning med ekstra undervisning af professionelle musikere. 

Vi er også officiel Team Danmark-uddannelsespartner og 

har superlækre idrætsfaciliteter, bl.a. en spritny udendørs 

multibane.

Vi er et lokalt gymnasium med en global profil. Vi tilbyder 

bl.a. en international studieretning, hvor en del af under-

visningen og eksamen foregår på engelsk. Nogle elever 

kommer på udveksling hos vores søstergymnasium i Kina 

eller hos venskabsskoler i fx Spanien, Østrig og USA.

Roskilde Katedralskole hjælper dig til at forstå den ver-

den, vi lever i, og ruster dig til at møde livets udfordringer. 

Vi sætter en ære i sammen at sikre udvikling, både for 

den enkelte og for fællesskabet. Jeg er sikker på, at det 

er en væsentlig grund til, at skolen – hele 1000 år efter 

de første mursten blev lagt – i dag er et af landets mest 

søgte gymnasier. 

Hvis du vælger at tage din studentereksamen her, tør 

jeg godt love dig tre spændende år med masser af nye 

venskaber, personlig udvikling og høj faglighed. Hvis du 

passer dine ting, så sidder huen på dit hoved om tre år!

Venlig hilsen

Claus Niller

Rektor



   OM RKSOM RKS

Interview med

Casper Øhlers, 1.z 

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Hvad var vigtigst for dig, da du skulle vælge 

ungdomsuddannelse? 

Jeg tror, det vigtigste for mig var at finde en ungdomsud-

dannelse, som kunne åbne så mange døre som muligt. 

Jeg valgte stx, fordi jeg både kan lide de humanistiske og 

naturvidenskabelige fag. Det er svært at vælge noget fra, 

og det ville jeg gøre på htx eller hhx. På stx får jeg hele 

pakken.

Hvorfor valgte du RKS? 

Jeg var i tvivl om, hvilket gymnasium jeg skulle vælge lige 

indtil det sidste. Der er så mange muligheder for et ungt 

menneske efter folkeskolen. Jeg kiggede på forskellige 

faktorer, fx de venner, jeg har på de forskellige gymnasier, 

og hvad de fortalte om skolerne. På RKS følte jeg, at jeg 

kunne være mig selv – jeg skal ikke gøre noget bestemt 

for at passe ind.

Hvordan er hverdagen her på RKS? 

Hverdagen er fuld af sjove oplevelser! Især synes jeg, det 

er fedt, at vi elever bliver inddraget så meget i hele sko-

lens organisation. Vi har rigtig mange udvalg, hvor man 

kan få medindflydelse, og man kan selv lave arrangemen-

ter. Hvis man vælger at være en aktiv del af RKS, får man 

også lov til det. Der er også plads til, at man ikke er aktiv 

uden for klasseværelset – det synes jeg også er fedt.

Hvad vil du gerne efter gymnasiet? 

Jeg vil gerne ud at rejse. Sidste år var jeg udvekslingsstu-

dent i USA, og jeg vil gerne afsted igen. Jeg tror mit gym-

nasieophold giver noget dannelse og er med til at forme 

mig som menneske. Jeg er interesseret i mange ting. Jeg 

har ikke snørklet mig ind på et specifikt studium eller en 

bestemt retning. Der er så meget, der kan ændre sig. 

Vi bliver introduceret til en masse fag på stx – og jeg hå-

ber på, at jeg bliver klogere på, hvad jeg er god til i løbet 

af min skoletid her. 

Interview med

Caroline Dahl Jensen, 1.f

Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B 

(international linje)

Hvad var vigtigst for dig, da du skulle vælge 

ungdomsuddannelse? 

Først og fremmest er det vigtigt, at uddannelsen giver så 

mange muligheder som muligt. Jeg er ikke helt sikker på, 

hvad jeg vil, så det håber jeg på at finde ud af i løbet af 

gymnasiet. 

Jeg var til Åbent Hus på Handelsskolen og de tre gymna-

sier i Roskilde, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle vælge. 

Og så syntes jeg, at Katten var helt vildt fed. Jeg følte mig 

bedst tilpas her.

Hvordan er hverdagen her på RKS? 

Det minder om folkeskolen, men på et højere niveau. Det 

er super fedt, at skoledagen er bygget op af fire lektioner 

og slutter klokken 15. Det er overskueligt, og så kan jeg 

stadig nå at lave noget i fritiden.

Jeg har haft ret meget glæde af Studietid. Især i forhold 

til matematik synes jeg, det er super fedt, at man kan få 

hjælp af tidligere elever.

Hvad er den bedste oplevelse indtil videre? 

Vores hyttetur var virkelig hyggelig. At få halvanden dag 

sammen til at se hinanden uden for skolen var super 

fedt. Det var forholdsvis godt vejr, så vi spillede en masse 

boldspil hele klassen. Vores guider kom om aftenen, hvor 

vi tændte bål og grillede skumfiduser. Det var bare super 

hyggeligt.

Hvad vil du gerne efter gymnasiet? 

Det skal i hvert fald være noget inden for den sproglige 

retning. Jeg har ikke noget bestemt, jeg ved, jeg skal. Det 

er også derfor, det er vigtigt for mig, at der er så mange 

muligheder, så jeg ikke er låst fast på én videregående 

uddannelse.

54  

Hvorfor lige 
gymnasiet? 

Og hvorfor RKS?

Caroline 
Dahl Jensen, 

1.f

”Først og 
fremmest er det 

vigtigt, at uddannelsen 
giver så mange 
muligheder som 

muligt.”

”Hverdagen er 
fuld af sjove 
oplevelser” 

Casper 
Øhlers, 

1.z
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”Mit yndlings-
sted er kantinen. 

Der er masser af liv, og 
den bliver brugt til mange 

forskellige ting, både når en 
årgang skal samles, når der er 
Studietid om eftermiddagen 

og til gruppearbejde.”

Rebekka Sabram, 
1.r

”Hallen er ny og god, 
og fitnesskælderen er 

blevet super flot. Det er fedt 
at have mulighed for at bruge 

faciliteterne efter skole, eller når 
det passer, så man ikke behøver 

at betale for at træne.”

Cecilie Løgstrup Andersen, 
2.z

”Det er rart, 
at der er så meget 

plads og græs omkring 
skolen, fx kan vi både 

spille beachvolley, basket og 
fodbold samtidigt udenfor på 

plænen.”

Alfred Winter Groth, 
3.p
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Kat Talks

Sidste år lancerede vi – inspireret af Ted Talks – vores så-

kaldte Kat Talks, der hurtigt har fået luft under vingerne. 

Med de hyppige Kat Talks bringer vi ekstra oplevelser, 

inspiration og overraskelse ind på skolen. Fx har den ame-

rikanske ambassadør Rufus Gifford, Anti Doping Danmark 

og filminstruktør Christian Sønderby Jepsen givet spæn-

dende perspektiver på aktuelle problemstillinger. 

Fede fællestimer

Ind imellem samles hele skolen eller elever fra bestem-

te fag til spændende fælles oplevelser. Det kan fx være 

studieretningsdage på tværs af årgange eller oplæg af en 

kendt politiker, en banebrydende forsker eller en aktuel 

ekspert. Dette skoleår haft vi fx haft besøg af Nico-

lai Moltke-Leth, der fortalte om personlig udvikling og 

livsglæde. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen har 

lagt vejen forbi Holbækvej.

”Et fantastisk liv er 
ikke noget du får, men 

noget du skaber”, 
var et af Nicolai Moltke-Leths 
budskaber under et inspire-

rende oplæg i starten af 
skoleåret.

RKS er en stor skole, 
og det betyder, at 
vi opretter mange 
forskellige studie-
retninger og valgfag.
 
Størrelsen betyder 
også, at vi sætter 
mange initiativer i 
gang, som kan leve 
pga. vores størrelse.

Studietid – få sparring med tidligere elever

I dette skoleår har vi med stor succes indført Studietid 

– et frivilligt tilbud til alle elever mandag til torsdag fra 

kl. 15-17. 

Her kan du tale om afleveringer og lektier med tidligere 

elever, der har masser af erfaring med både de faglige 

og studiemæssige udfordringer, du kan møde som 

gymnasieelev. Her er ingen spørgsmål dumme. 

Der er også lidt brød, frugt og kaffe til at holde hjernen 

i gang. 

Skolens størrelse giver dig   masser af muligheder

”Det er rart at 
få hjælp af nogle 

tidligere elever, som selv 
har været i samme situation 
som os. Det er også godt, at 
man kan få hjælp af skolen, 
så man ikke sidder derhjem-

me og går i stå”

 Hjalte, 1.m

Selfie med Rufus Gifford i september.



Du tænder på matematik, forsøg og naturlige forklaringer. 

De naturvidenskabelige studieretninger fokuserer på, hvor-

dan verden omkring os hænger sammen, og hvordan vi kan 

forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperimenter og 

teorier. Du lærer at gennemskue indsamlet materiale - både 

fra dig selv og andre kilder - og at forholde dig kritisk til det.

Studieretningerne forener teori og eksperimentelt arbejde. 

Du får en solid faglig viden om og erfaring i praktisk arbejde 

med laboratorieudstyr og forsøgsopstillinger. Interesserer du 

dig for at udvikle nye lægemidler, finde nye energikilder eller 

skabe materialer, som hjælper andre i hverdagen, skal du 

vælge en naturvidenskabelig studieretning.

I fællesfagene dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab og 

religion vil du opleve, at fagene sætter studieretningen ind i 

en større sammenhæng, og du lærer at formidle din faglige 

viden på et højt niveau.

Når du forstår, 
kan du forandre

Naturvidenskabelige studieretninger

Hvad fører de naturvidenskabelige studieretninger til?
Det kan være, at du drømmer om at blive biolog, fysiker, sygeplejerske, ingeniør eller læge.

Det kan også være, at du forestiller dig en karriere inden for innovation, at du vil være forsker og underviser, 

eller at du ser dig selv inden for genteknologi og udvikling af ny medicin.

UNDERVISNINGUNDERVISNING10 11

”I folkeskolen får man 
at vide, hvordan det er. 

Her i gymnasiet lærer vi, 
hvordan det egentlig fungerer, 

fordi vi bruger eksperimenter til 
at underbygge den teori, vi lærer.

Det er fedt at gå i klasse med 
andre, der deler ens interesser - 
nogle man kan snakke med og 

diskutere med om ting, der 
interesserer én.”

Mette Korte 
Martinsen, 

2.z

Målet med de samfundsvidenskabelige studieretninger er, 

at du bliver en kritisk verdensborger, så du kan begå dig 

både lokalt og globalt.

Du kommer til at arbejde med konkrete udfordringer inden 

for det politiske, økonomiske og sociologiske felt. 

Forståelsen for mennesker, deres handlinger og reaktioner 

er central. Også klima og miljø er på den samfundsviden-

skabelige dagsorden. Vi beskæftiger os med samfundet i 

ord og tal og prøver at forstå udfordringer og problemstil-

linger i både Danmark og resten af verden. 

I de samfundsvidenskabelige studieretninger møder du 

enten et af de store verdenssprog eller værktøjet 

matematik.

Udsyn til verden og 
forståelse for sammenhænge

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Hvad fører de samfundsvidenskabelige studieretninger til?
Hvis du drømmer om at studere og arbejde inden for det samfundsfaglige område i Danmark eller udlandet, 

skal du vælge en samfundsvidenskabelig studieretning. Det kan fx være, at du drømmer om at læse statskundskab, 

jura, international udvikling, europæiske studier eller om at gå ind i professioner som socialrådgiver eller diplomat.

”Når vi snakker 
politik, er der altid 

nye ting, man kan tage 
fat i, og det bliver aldrig 

kedeligt. Lærerne er gode 
til at inddrage det, der sker 
lige nu – det gør undervis-

ningen spændende.”

Tayyib Özer, 
2.e



Musikken er den røde tråd, der leder dig gennem alle dine 

fag på en kunstnerisk studieretning. Ud over den skemalagte 

undervisning er der i løbet af de tre gymnasieår koncerter, 

workshops og masterclasses med professionelle kunstnere, 

ligesom du kommer på ekskursioner i ind- og udland. Du er 

sammen med andre musikinteresserede, mens du tager en 

bredt funderet studentereksamen, der giver dig adgang til 

videre uddannelse.

Roskilde Katedralskole har instrumenter af professionel stan-

dard, og vi har PA-udstyr, scenelys og faciliteter til opsæt-

ning af koncerter i alle størrelser. Skolen samarbejder med 

musik- og kulturlivet i Roskilde og har tætte bånd til Gimle, 

Roskilde Festival, INSP! og Musicon. 

Musik er en hjertesag på RKS, både for elever på studieret-

ninger med musik, og for musikelskere på andre studieret-

ninger. Brug faciliteterne - og lad musikken fylde skolen.

UNDERVISNING UNDERVISNING

Vi vil se 
musikken spille

Hvad fører musikstudieretningerne til?
Mange drømmer om konservatoriet og en karriere med musik, men en studentereksamen med musik giver 

også adgang til de øvrige videregående uddannelser. Mange elever vælger en musikstudieretning for at have 

deres hobby på skemaet: ”Det bliver bare nogle bedre dage, når vi har musik mellem de andre fag”!

12   13          

”Vi har et rigtig stærkt 
sammenhold på tværs af 

årgangene – det er musikken, 
der binder os sammen. Lærerne 

gør meget ud af at tilpasse deres 
fag til musikken. I fysik har vi 
fx lært om, hvordan tonerne 

fungerer, og hvad der foregår i 
en fløjte.”

Sprog åbner en fremmed verden, så du kan komme i kon-

takt med mennesker, deres kultur og det samfund, de er 

en del af - sprog sætter dig i stand til at agere i internatio-

nale sammenhænge.

Det tager tid at lære sprog, og det kræver daglig træning. 

Undervejs i gymnasiet rejser vi ud og træner de sprog, 

som studieretningen indeholder, og hvis det er muligt, bor 

vi hos lokale og oplever deres kultur og måde at leve på.

I alle sproglige studieretninger får du engelsk på 

A-niveau, fordi engelsk er et af de mest talte sprog i 

verden. Engelsk i gymnasiet handler i høj grad om at 

beherske et avanceret engelsk både mundtligt og 

skriftligt.

Kontakt med verden 
og føling med kulturer

Hvad fører de sproglige studieretninger til?
Hvis du overvejer en videregående uddannelse, hvor sprog er værktøj til kulturmøder både herhjemme 

og i udlandet, så skal du vælge en sproglig studieretning. Det kan være, at du drømmer om at blive tolk 

eller at arbejde med kommunikation, sprog, antropologi og mennesker.

Sproglige studieretninger Kunstneriske studieretninger

Helena Lund 
Madsen, 

2.b

”Sprog åbner 
nye døre. Det er 

spændende at lære nye 
sprog – det var det, der 

interesserede mig. Med sprog 
kan du kommunikere med rigtig 

mange mennesker, rejse ud i 
verden og opdage kulturen. 
Fx vil jeg gerne til Spanien 

og arbejde som au pair 
et år.”

Frederik 
Jønsson 
Madsen, 

2.i
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Global Touch

Skolens internationale studieretning fokuserer på det 

globaliserede samfunds udfordringer og muligheder. 

Studieretningen har samfundsfag og engelsk på højeste 

niveau, og for at styrke de sproglige kompetencer foregår 

undervisning og eksamen på engelsk i fagene samfunds-

fag og historie. 

To studieture

I løbet af de tre gymnasieår er der to studieture: En

kortere på 3-4 dage til et engelsktalende land og en lang 

tur til USA på 10-11 dage. I USA bor vi privat hos ameri-

kanske familier, og vi besøger vores venskabsgymnasium 

Burlington High School i Wisconsin nord for Chicago. 

Samlet er rejseomkostningerne op til 15.000 kroner for 

den internationale klasse.

Bliv en del af det globale klasseværelse 

– bliv den næste internationale student fra 

Roskilde Katedralskole!

UNDERVISNING

Studieture & 
udveksling   

Prisen for studieturen ligger typisk på 
omkring 4.500 kroner.

International 
klasse  

 ”Alle er 
ambitiøse, og der er 

stort fokus på faglighed. 
Vi har det også rigtig godt i 
klassen; der er et godt sam-

menhold på vores linje.”

Thor Møldrup, 
3.f

”Sprogligt giver det os 
en kæmpe fordel, at vi er 
vant til at snakke engelsk. 

Der er også mange af os, der 
gerne vil ud at rejse, når vi er 

færdige på gymnasiet.”

Annika Gravgaard Olsen, 
3.f 

Vi styrker din forståelse for verden omkring dig. 

Udsynet får du både gennem undervisningen og rejser 

ud i verden.

Alle elever tager på studietur i løbet af deres gymnasie-

tid. Rejsemålet afspejler den studieretning, du vælger. 

Sproglige studieretninger rejser typisk til et land, hvor du 

kan øve dit fremmedsprog. Naturvidenskabelige studie-

retninger rejser fx til Island for at undersøge geologiske 

forhold eller til Barcelona for at arbejde med arkitektur og 

matematik. 

Venskabsgymnasier i hele verden

Roskilde Katedralskole har venskabsgymnasier i flere 

europæiske lande, bl.a. Cambridge i England, Lugo i 

Spanien og Salzburg i Østrig. Vi har også et rigtig godt 

samarbejde med det kinesiske gymnasium Changzhou no. 

5 High School, som 24 elever besøger til foråret. Vores 

venskabsgymnasier giver mulighed for udveksling, privat 

indlogering og mange lærerige oplevelser af et lands 

sprog og kultur.

Alkohol og søvn

Studieture og flerdagsekskursioner er undervisning, og det 

kan du kun klare, hvis du er ædru og udhvilet – fuldstæn-

dig som til daglig. RKS har en regel om, at alle elever 

skal være på deres værelser kl. 23, og der skal være ro 

kl. 24. Rejselærerne kan udstikke særlige regler eller 

senere hjemkomsttidspunkt, hvis det er nødvendigt for 

programmet.
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Team Danmark

Som uddannelsespartner med Team Danmark ved vi på 

Roskilde Katedralskole, at det er krævende at kombinere 

et gymnasieforløb med eliteidræt. Vi gør, hvad vi kan for 

at hjælpe dig undervejs, så du får gode betingelser for at 

klare dig bedst muligt, både sportsligt og fagligt. Det be-

tyder bl.a., at vi udviser fleksibilitet med hensyn til fravær, 

afleveringsfrister og eksamen, hvis det er nødvendigt for 

dine sportslige aktiviteter. Du kan også vælge et 4-årigt 

forløb, hvis det er den optimale løsning for dig.

MusiCreator

Er du seriøs med din musik, så er MusiCreator noget for 

dig. I samarbejde med Roskilde Musiske skole og MGK 

Sjælland tilbyder vi, at du kan kombinere en musikstudie-

retning med ekstra undervisning af professionelle musike-

re – både som soloundervisning og på sammenspilshold. 

Med MusiCreator indgår du i en kunstnerisk proces, hvor 

du udforsker og udfordrer dit eget musikalske potentiale i 

samspil med andre. 

Der er optagelsesprøver til MusiCreator i foråret. Her 

lægger vi vægt på, at du er god til at indgå i et musikalsk 

udøvende og skabende fællesskab.

Talent på scenen 
eller banen? 

   UNDERVISNINGUNDERVISNING

U-faktor

”Jeg meldte mig til U-faktor i 2.g, fordi jeg syntes, det lød spændende. Vi var 

på fire besøg – på RUC, DTU og KU to gange, hvor vi oplevede studiemiljøet, 

og hvordan de forskellige universiteter adskiller sig fra hinanden. Jeg er helt 

klart blevet klogere på, hvad jeg vil efter gymnasiet.”
     

- Caroline Marie Lausen, 3.y

Talenter skal plejes
Roskilde Katedralskole tilbyder ekstra udfordringer 
og inspiration til dig, der har ambitioner og lyst til mere.

ATU - Akademiet for Talentfulde Unge

”Det giver mig en entusiasme og en slags pusterum at være med i ATU. Både det 

faglige og det sociale spiller en stor rolle. Der er både forelæsninger og virk-

somhedsbesøg – der er noget for alle. Det bedste, jeg har været til, var ”Build 

a Bot” på RUC, hvor vi skulle bygge vores egen robot. Det er også fedt at have 

noget ekstra på sit CV, som man kan bruge fremover.” 

- Marcus Hansen, 2.w

Projekt Forskerspirer

”Det har været meget lærerigt og godt rent personligt for 

mig at være Forskerspire. Jeg har fået mere selvdisciplin og 

er blevet bedre til at være konkret og fordybe mig i noget. 

Jeg har også fået nogle gode venskaber og kontakter, som 

jeg kan bruge senere. Selvom der er en del at se til i skolen, 

har det været dejligt at have noget at fordybe mig i. ”

- Thea Skjærbæk Pedersen, 3.p  

MusiCreatorTilbud til unge musiktalenter

Kombinér dit gymnasieforløb 
med ekstra 

musikundervisning 
Roskilde Katedralskole  Holbækvej 59 • 4000 Roskilde • Tlf.: 46 35 18 91Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 7.30-16.00post@rks-gym.dk • www.roskildekatedralskole.dk

Bliv Team Danmark-elevpå Roskilde Katedralskole

Roskilde Katedralskole  
Holbækvej 59 • 4000 Roskilde • Tlf.: 46 35 18 91

Kontoret er åbent mandag til fredag kl. 7.30-16.00

post@rks-gym.dk • www.roskildekatedralskole.dk

TEAM DANMARK
UDDANNELSES-

PARTNER

Du har også 
mulighed for at deltage 

i mange andre talentpro-
grammer og konkurrencer, 

fx Unge Forskere, DM i 
Sprog, olympiader, Science 

OL, Georg Mohr og 
Juvenes Translatores

”MusiCreator 
er et virkelig godt til-

bud til os, der er glade for 
musikken. Nu får jeg endelig 

den soloundervisning, jeg ikke 
har fået før. Jeg har lært meget 
mere på et par måneder end på 

de sidste to år.”

Thea Nikoline Jensen, 
3.i
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Det sociale liv ”Man hører om, 
at gymnasiet er de tre 

fedeste år i ens liv – og det er 
rigtigt! Jeg lever efter et citat af 
Leonardo DiCaprio: Sig aldrig nej 
til en invitation. Jeg synes, man 
skal prøve at deltage i det, man 

tror kunne være fedt.”

Emma Ramgil 
Christensen, 

3.w

”Der er rigtig mange 
forskellige udvalg, du kan 

melde dig ind i. Her udvider 
du din omgangskreds på tværs 

af klasser og årgange, og du for-
bedrer helt klart din oplevelse i 
gymnasiet ved at være med.”

Simon Elkjær, 3.u

Livet på 
 RKS”Vi har fri klokken 15, 

så der er tid og plads til at 
være sammen efter skole. Vi 
har et rigtig godt fællesskab 
i klassen – fx tog vi til Vigen 

Strand i sommer.”

Siw Ulrikke Maibom, 
2.e
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Af Clara Steinvig og Joachim Kubel, instruktører på musicalen 2017

Musicalen på Roskilde Katedralskole er en stolt tradition, 

hvor elever på alle årgange er engagerede - hvad end det 

er i dans, musik, teater, teknik eller scenografi.

Det er et udfordrende og spændende arbejde, der dygtig-

gør og udvikler dine kreative evner. Relationer bliver skabt 

på tværs af årgange og studieretninger, og nye venskaber 

opstår. Musicalen er et pusterum, som skaber energi, grin 

og glæde til den ellers til tider tunge og boglige hverdag.  

Musicalen er 100 % elevstyret; det er eleverne alene, der 

står for hele opsætningen - alt fra manuskript, kostumer, 

dansekoreografi og indstudering af stykket til selve opfø-

relsen. 

Mellem 90 og 100 elever arbejder og øver intenst i seks 

måneder. Det hele ender i et brag i uge 7, hvor forestillin-

gerne finder sted. 

I år skal vi spille Tarzan, som handler om den efterladte 

dreng, der bor i Congos store jungle sammen med goril-

laerne. Ved et pludseligt møde i den foruroligende jungle 

ændrer Tarzans verden sig.

Vores fælles mål om musicalen er meget klart: “Vi skal 

lave den bedste musical, Roskilde Katedralskole nogen-

sinde har set”! Musicalen har for os fået en helt særlig 

betydning, og giver et ekstra spark til en fed gymnasietid. 

Vi kan kun opfordre nye elever til også at være med. 

100%
elevstyret

Roskilde Katedralskoles historie er ganske særlig. I hele 

1000 år har skolen uddannet unge mennesker. Og gennem 

tiden har vi i fællesskab udviklet en lang række traditioner. 

Her er et lille udpluk af dem, du absolut ikke må gå glip af. 

Juleafslutning i Domkirken

Lige før juleferien samles vi til en hyggelig juleafslutning i 

Roskilde Domkirke. Musikalske indslag fra musikklasserne 

og fælles julesalmer sørger for, at den helt rigtige julestem-

ning rammer os, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Støttefest

Hvert år afholder 2.g’erne en storslået støttefest for familie 

og venner for at samle ind til deres studieture. Klasserne 

bestemmer selv, hvad de vil lave af konkurrencer, underhold-

ning og mad, og én ting er sikkert: Det er aldrig kedeligt. 

Galla og glimmer 

En lørdag i foråret kender fantasien ingen grænser, når både 

gravkøer, limousiner og trillebører bliver taget i brug for at 

fragte 3.g’erne til gallafestens røde løber. Det er også ved 

denne fest, 3.g’erne danser den traditionsrige dans Les 

Lanciers. 

Studenter på Torvet

Stændertorvet midt i Roskilde emmer af fest og glæde, når 

studenter i Roskilde kommer forbi på samme tid. 

Nyudsprugne studenter fejrer de overståede eksamener, 

bader i springvandet og kører videre på deres studenter-

kørsel. Det er noget, der skal opleves! 

Oplev skolens mange traditioner Musical - en oplevelse for livet



Kantinen er samlingspunkt for hygge

I kantinen og loungeområdet er der altid fyldt med 

elever, der tager en slapper i sofaerne, læser, hygger 

eller udkæmper dueller på skolens fodboldborde. 

Her er der plads til alle former for møder – tit med 

en duft af mikroovnspopcorn hængende i luften. 

Når vejret er godt, rykker aktiviteterne udendørs til 

de to bordtennisborde og beachvolleybanerne. 

Råhygge 

Lyder en fredag aften med venner, hygge og lokale 

livebands som noget for dig? Så kom til Råhygge 

udvalgte fredage fra kl. 19-22. Du kan selv springe 

på scenen og dele ud af dine musikalske evner, og 

du kan få en øl eller to til en fair pris. Råhygge er 

den ultimative opvarmning til en god weekend!

Fester på Katten

Festudvalget HROAR arrangerer fester på skolen ca. 

hver anden måned, og med ca. 1400 elever er der 

grobund for nogle fede fester og livekoncerter. Fest-

udvalget arrangerer fx introfesten i september som 

velkomst til alle de nye 1.g’ere. Forårets Roskilde 

Festival-fest er også en tilbagevendende temafest.
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”Det er fedt, at folk 
kan lide de fester, vi 

laver. Efter en fest har jeg 
en følelse af fuldendelse. 
Festerne styrker fælles-

skabet på skolen, og vi får 
gode minder sammen.”

Sebastian Barnstein 
Nielsen, 3.r

Fest &
 hygge 

Mulighederne er mange for at engagere dig og bidra-

ge til vores særlige RKS-ånd, ikke mindst ved at blive 

en del af skolens mange udvalg. Her er nogle af dem. 

Elevrådet

”Det er fedt, at man kan engagere sig 

og have indflydelse på skolen gennem 

elevrådet. Uddannelsen er jo til for os, og 

Elevrådet arbejder for, at skolen tager hensyn 

til os, så vi får den bedst mulige oplevelse på gymnasiet.” 

 Johanne Langager Christensen, formand, 3.q

”Vi er et kæmpestort elevråd, fordi vi er 

mange elever på skolen. Hytteturen og de 

sociale ting er virkelig med til at skabe et 

fællesskab. Man kan være fælles om at 

kæmpe for noget – sidste år lavede vi fx 

en kampagne, der skulle få eleverne til at gå 

til pedellerne, hvis der er noget, der ikke virker på skolen.”

Karina Krog, 3.e

Miljørådet

”Miljø er et vidt begreb, som er svært at gøre 

sexet blandt gymnasieelever. Det er ærgerligt, 

for med de rigtige briller er mulighederne for 

at gøre en forskel store. Det er de muligheder, vi 

interesserer os for i Miljørådet. Sammen med eleverne på 

RKS forsøger vi at gøre skolen så grøn som muligt. Tag 

bare et kig ned i Solhaven, eller vær med næste gang, 

skolens grønne flag skal hejses!”

Katinka Bjørndal Thomsen, 3.f

Morgensamling

”Morgensamling samler hele skolen og er et 

talerør for alle med noget på hjerte – elever, 

lærere eller personer udefra. Morgensamlingsholdet 

sørger for den gode stemning undervejs. 

Vi har et godt sammenhold og venskab på tværs af klas-

serne og har det rigtig hyggeligt. Jeg husker mig selv som 

lidt introvert, da jeg startede i 1.g, men jeg er kommet ud 

af min skal, bl.a. ved at være med i Morgensamling.”

Darnell Howard Boddie, 3.f

Elevdemokrati og 
indflydelse

”Gymnasiet er den ungdomsud-
dannelse, der har mindst frafald. 

Og det mener vi bl.a. skyldes 
en tradition for et godt socialt liv 

og et stort engagement i de mange 
aktiviteter, der foregår uden om den 
traditionelle klasseundervisning. Som 
projektleder for sociale aktiviteter bidrager jeg 
til et endnu stærkere fællesskab på Roskilde 
Katedralskole.”

Sidsel Naut, 
projektleder

SOL-huset er et hus, vi har dedikeret 100% til skolens mange elevudvalg.
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- en dag om året lader vi bøgerne blive i tasken
I starten af skoleåret hiver vi en hel dag ud af kalenderen 

til aktiviteter og sjove konkurrencer for alle skolens klasser 

og lærere.

Om morgenen mødes vi alle på plænen til et fælles start-

skud, og så går det løs med aktiviteter lige fra stomp og 

menneskebowling til sværdkamp, parkour og oppustelige 

bumper balls.

Dagen er ren teambuilding, hvor der er brug for både krop 

og hjerne, når vi fx skal danse os gennem en tekst og 

spille stratego på Sletten, eller når der er matematikløb 

i atriumgården og linedance til Justin Timberlake i Salen. 

Historiske begivenheder bliver dramatiseret og opført, 

gåder bliver gættet, og klasserne bliver udfordret på deres 

samarbejdsevner. Dagen slutter med livemusik, ømme 

muskler og en snack på plænen.

Aktivitetsdag
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Biblioteket 
 – mere end bare bøger
Biblioteket på Roskilde Katedralskole har rigeligt af de 

materialer, du har brug for i gymnasiet. Ud over alminde-

lig fag- og skønlitteratur kan du fx låne tidsskrifter og 

dokumentarer og få adgang til e- og i-bøger.

Skolens bibliotekar Maja er altid klar til at give hjælp og 

et godt råd. Særligt i perioder med store skriftlige opgaver 

får du brug for biblioteket og for de relevante databaser og 

links, som biblioteket giver dig adgang til – uanset hvor du 

befinder dig.

Kantinen 
 – sund mad til gode priser
Start dagen i kantinen, hvor du kan tage gratis morgen-

mad. I pauserne kan du blandt andet købe sandwich, 

frugt og boller, og til frokost er der også salatbar og en lun 

ret. Når du køber otte madbilletter til 200 kr., får du den 

niende gratis. 

Skolen giver økonomisk tilskud, så alle kan være med 

på prisniveauet. Du kan også varme medbragt mad i en 

af de mange mikroovne og tage koldt eller kogende vand i 

drikkeautomaterne. 

Gratis 
morgen-

mad
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Høj faglighed
”Lærerne, jeg har haft, 
har stor fokus på, at vi 
ikke bare bliver klar til 

eksamen, men at vi bliver 
hele, kloge mennesker.” 

Thor Møldrup, 3.f

”Selvom man er 
dygtig i folkesko-

len, når man at flytte 
sig rigtig meget i løbet af 
de tre år i gymnasiet, fordi 

undervisningen er langt 
mere udfordrende.”

Annika Gravgaard 
Olsen, 3.f

”Lærerne er 
meget moderne i 

deres brug af it – de ud-
nytter mulighederne. Der er 

også tidspunkter i undervisnin-
gen, hvor læreren beder os om 
at pakke pc’en væk, fordi vi fx 

skal have en diskussion.”

Anna Freek Uhrskov, 
2.q

HØJ FAGLIGHED 27
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Gymnasiet bygger videre på det, du har lært i folkeskolen.

Du får nogle fag, som du kender, samt en masse nye. 

1.g begynder med tre måneders grundforløb, som er ens 

for alle elever. Her får du som en del af de obligatoriske 

fag Almen sprogforståelse og Naturvidenskabeligt grund-

forløb. 

AP – Almen sprogforståelse 
Almen sprogforståelse (AP) er med til at give dig en basis 

for at arbejde med sprog - både dansk og fremmedsprog. 

Du får styrket dine sproglige færdigheder og udvidet dit 

kendskab til de grammatiske regler. Desuden får du en 

introduktion til de overordnede træk af latinsk ordforråd 

og grundlæggende grammatik. Du afslutter Almen 

sprogforståelse med en prøve og en karakter i slutningen 

af grundforløbet i 1.g.

NV – Naturvidenskabeligt grundforløb 
Du bliver undervist i naturvidenskab og får en 

introduktion til de naturvidenskabelige fags 

metoder. Lærerne i biologi, fysik, kemi og naturgeografi 

underviser i NV, og sammen giver de dig en 

grundlæggende viden om naturvidenskabens 

identitet og metoder, når du arbejder med 

naturvidenskabelige problemstillinger 

og sammenhænge. 

En væsentlig del af undervisningen er praktisk, og du 

lærer at formidle resultater af dine målinger og eksperi-

menter i rapportform. Du afslutter NV-forløbet med en 

prøve og en karakter i slutningen af grundforløbet i 1.g.
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Du skal give undervisningen din ægte opmærksomhed, hvis du vil have godt udbytte af gymnasiet.

It med mening
Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du opleve, at 

it er integreret i undervisningen, hvor det giver mening. Vi 

beder ofte vores elever om at anvende pc i timerne. Som 

ny elev på RKS får du bl.a. en Google-konto med masser 

af lagerplads, så du nemt kan dele dine dokumenter med 

andre og åbne dem, uanset hvor du er og på et hvilket 

som helst device. 

Vi mener, at digital dannelse og almen dannelse går 

hånd i hånd, og vi bruger de it-redskaber, der giver bedst 

læringsudbytte.

Du skal holde balancen selv

På RKS lærer vi dig at tage ansvar for din brug af it. Det 

spænder ben for undervisningen og for din læring, hvis du 

lader dig distrahere af spil og sociale medier. 

Nærhed og mental tilstedeværelse er forudsætningen for 

god kontakt imellem dig, vennerne og læreren.

Du skal give undervisningen din fulde opmærksomhed, 

hvis du vil have et godt udbytte af dagene på skolebæn-

ken og årene i gymnasiet. Derfor skal du lære at anvende 

it, når det giver mening i undervisningen og lukke ned, når 

det forstyrrer.

Læreren bestemmer i timerne

Brug af it i timerne skal være undervisningsrelateret, og 

derfor er det læreren, der beslutter, om computere, gad-

gets og telefoner er fremme i undervisningen.

RKS tilbyder alle 
elever Microsoft 

Office-pakken gratis 
gennem hele 

gymnasietiden.

Det digitale er en 
vigtig del af undervis-

ningen, og vi forventer, 
at alle elever har egen 
bærbar, når de starter 

i gymnasiet.

It med mening Nye og kendte fag i gymnasiet

Nye og kendte fag i gymnasiet

29



HØJ FAGLIGHED30 HØJ FAGLIGHED

Billedkunst 
En stor del af vores kom-

munikation foregår via 

billeder, så det er vigtigt at 

kunne forstå og bruge det 

visuelle sprog. Det er kernen 

i billedkunstundervisningen.

Du kender faget fra folkeskolen, 

men det faglige indhold er noget 

anderledes på gymnasieniveau. 

I billedkunst arbejder vi med at undersøge alle former for 

visuelle udtryk - både maleri, arkitektur, skulptur, foto og 

installation. Teori og praksis er tæt forbundet, så arbejds-

formerne hele tiden supplerer hinanden, både når vi arbej-

der med de forskellige kunstformer, perioder og tematiske 

problemstillinger. Du arbejder hen mod større og større 

selvstændighed i værkerne. Og du vil opleve, hvordan det 

visuelle udtryk er helt centralt i alle historiske og kulturelle 

sammenhænge. 

Design og arkitektur 
Design fylder din hverdag og er en vigtig del af vores 

kommunikation. Med bl.a. it-værktøjer, tegning og mo-

delbyggeri undersøger vi alle former for designprodukter, 

både de materielle (genstande, bygninger etc.) og de 

immaterielle (elektroniske).

 

Vi arbejder både teoretisk og praktisk med at løse og for-

stå designopgaver. Vi arbejder med formsprog og kommu-

nikationssituationer og tænker altid processen med, da en 

vigtig del af faget har fokus på idéudvikling, som i dag er 

en vigtig kompetence. Design og arkitektur er altid er 

forankret i tid, sted, kultur 

og samfund, så du kommer 

også til at beskæftige dig 

med designhistorie og 

vilkår for design, og 

du lærer at tænke nye 

design ind i en aktuel 

samfundsmæssig og 

økonomisk situation.

Dramatik 
Dramatik er et kunstnerisk skabende fag. Det betyder, at 

du får et konkret indblik i skuespilkunstens færdigheder og 

teatrets mange forvandlingsmuligheder gennem sceno-

grafi, kostume, lyd og lyssætning.

 

Her mærker du i praksis, hvad det vil sige at skabe noget 

i fællesskab med andre. Du kommer tættere på dig selv, 

fordi du skal bruge dine innovative og kreative evner til at 

prøve ting af, som du ikke har gjort før og vise det for et 

publikum. 

Dramatikfaget rummer desuden 

et teoretisk og reflekterende 

niveau, hvor du stifter be-

kendtskab med teaterteori og 

-historie, dramaturgi og meto-

diske tilgange til den kunstnerisk 

skabende proces. Undervisningen 

foregår i Underværket på RKS, hvor 

vi har egen prøvesal, sminkeborde og 

mini-bibliotek.

Mediefag 
I mediefag lærer du om teorien bag 

levende billeder, samtidig med at 

du i produktionsgrupper skal lave 

en række film. Når vi arbejder 

teoretisk for at kunne analysere 

levende billeder, gør vi det for at 

forstå, hvorfor visse produktioner 

ser ud, som de gør - og hvilken 

effekt konkrete filmtekniske greb 

kan have på opfattelsen af det, 

publikum ser: Hvordan skaber en instruktør uhygge 

i en gyserfilm? Hvordan overbeviser en doku-

mentarfilm om, at den viser en sandhed?

Svarene bruger du, når du sammen med din 

gruppe selv skal lave film. I skal udtænke og 

planlægge jeres egen film, som skal optages 

med skolens udstyr. Optagelserne redigeres i 

mediefagstimerne i vores helt eget mediehus, 

inden vi sammen ser den endelige film.

Musik 
Musikfaget er delt i to lige store dele, nemlig musik-

kundskab og musikudøvelse. Her kommer du vidt 

omkring: fra Bach til Beyonce, fra folkemusik til funk, 

fra vokaljazz til vocoder og meget mere.

I løbet af året bliver du mere bevidst om din stemme, og 

du bliver introduceret til grundlæggende spilleteknikker på 

rytmegruppens instrumenter. 

Du stifter bekendtskab med noder 

og tilegner dig begreber til at for-

mulere dig kvalificeret om musik.

På musikholdene får du rig 

mulighed for at udfordre dig selv i 

øvelokaler og på scenen. Vi oplever 

musik ude af huset, og vi har også 

jævnligt besøg af professionelle kunstnere 

på skolen.

Når du søger om optagelse 
på RKS, skal du vælge 
mellem 5 kunstneriske fag

Læs mere om 
de kunstneriske 

fag på vores 
hjemmeside

Samarbejde 
med 

professionelle 
aktører
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Evt. lidt tekst eller et billed

Biologi

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på 

eksperimentelle arbejdsopgaver, såvel i laboratoriet 

som i naturen.

 

Biologi er et fag i konstant udvikling, og derfor har vi 

altid fokus på den nyeste forskning. Du lærer om det 

levende, om samspillet mellem det levende og det 

omgivende miljø og om livets udvikling. Du arbejder 

bl.a. med mennesket, vores arveanlæg, vores forhold 

til kost og ernæring, til motion, og til sundhed og 

sygdom.

Astronomi

Du lærer om planeterne, der kredser om solen og 

om exoplaneter, der kredser om andre stjerner. Du 

får også indblik i stjerners fødsel, liv og død, sorte 

huller, mørkt stof, mørk energi, Mælkevejen og andre 

galakser. Du vil også dykke ned i universets fødsel 

(Big Bang-teorien) og dets udvikling. 

Vi kigger på stjerner med skolens stjernekikkert, når 

det er klart vejr, og vi tager på en heldagsekskursion

til Tycho Brahe Planetarium og Dark Cosmology 

Centre i København.

Bioteknologi

Faget bioteknologi tager sit udgangspunkt i biologi og 

kemi, dvs. vi benytter viden og metoder fra disse to 

fag i et samspil. 

Faget er eksperimentelt orienteret, og du vil især 

komme til at arbejde med en del af de mikrobiologiske 

metoder, som anvendes inden for forskning og in-

dustri. Bedst kendt er gensplejsning, fermentering og 

immunologiske tests. Faget beskæftiger sig også med 

den bioteknologiske udvikling og de deraf opståede 

etiske problemstillinger.

Engelsk

Engelsk er det vigtigste internationale kommunika-

tionssprog. I en globaliseret verden er forståelse af 

talt og skrevet engelsk en nødvendighed. 

På A-niveau er målet, at du skal kunne deltage 

ubesværet i en samtale på engelsk, og at du også 

kan udtrykke dig skriftligt i et udbygget og nuanceret 

sprog. Sprogindlæringen sker gennem læsning af 

tekster om kulturelle, samfundsmæssige og histor-

iske forhold, ofte ved læsning af litterære tekster, 

herunder scener fra værker af Shakespeare. Anvend-

else af film, billeder og elektroniske medier spiller en 

stor rolle. Arbejdssproget er overvejende engelsk.

Dansk

Vi arbejder med litteratur, medier og sprog. Vi ana-

lyserer både ældre og moderne tekster, og vi under-

søger teksten som udtryk for den tid, den er blevet til 

i, og som udtryk for en forfatters ønske om at påvirke 

os. I medier analyserer vi fx nyhedsudsendelser,  

sociale medier, dokumentarudsendelser eller film. 

 

Sprog arbejder vi med i næsten alle dansktimerne. 

Hvordan er sproget, fx i den litterære tekst eller i 

medieteksten? Hvordan kan man bruge sproget, hvis 

man holder en tale? Sproget er et redskab, når man 

skal skrive, både i danskfaget og i de andre fag, og 

mundtlig og skriftlig kommunikation er derfor også en 

central del af danskfaget.
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Læs om fagene

Læs 
om 
fagene
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Erhvervsøkonomi

Faget arbejder med virksomheders etablering og deres 

udvikling. Der er fokus på aktuelle virksomheder, som 

kendes fra den virkelige verden, og som undersøges 

ved hjælp af teorier, hvor iværksætteri, strategi, 

økonomi, marketing, organisation og ledelse er 

kerneområder. 

 

Undervisningen i erhvervsøkonomi gør dig i stand til 

at forstå, hvorfor virksomheder gør, som de gør og 

hvorfor deres resultater er, som de er.

Erhvervsøkonomi – et meget konkret fag.

Fransk

Fransk er hovedsprog i mange lande ud over Frankrig, 

fx Belgien, Canada (Québec) og store dele af Afrika. 

Det er modersmål eller officielt sprog i mere end 30 

lande. I undervisningen lærer du at tale og skrive et 

godt fransk, og desuden får du viden om kultur,  

litteratur, historie og samfundsforhold i de fransk-

talende lande. 

Vi arbejder med emner, der belyses gennem tekster, 

film, musik, artikler mm. Du lærer at samtale på 

fransk, at komme med kortere eller længere oplæg, 

at diskutere de emner, vi undersøger, at lytte til 

naturlig fransk tale og at skrive tekster på fransk. 

Faget samarbejder med andre fag om hverdagsliv i 

de fransktalende områder, samt om europæiske og 

globale problemstillinger.

Filosofi

Hvad er et menneske? En biolog vil sige et dyr, en 

sociolog vil sige et væsen, der lever i samfund, og 

en psykolog vil sige et væsen, der føler og tænker. 

I filosofi diskuterer vi, om der er en grundlæggende 

forklaring, som alle de andre stammer fra? Vi stiller 

spørgsmål til alt det, der tages for givet i andre fag. 

Kan man være et menneske, der ikke lever i samfund? 

Kan man være et menneske, hvis man er i koma?  

Filosofi er et diskussionsfag, hvor vi læser filosoffernes 

tekster, gamle som nye, og undersøger deres argu-

menter. Du får en grundviden om, hvad mennesker 

har tænkt op gennem historien, som kommer dig til 

nytte i andre fag.
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Fysik

Fysik handler om den del af virkeligheden, der kan 

måles, vejes og sættes tal på. De fysiske modeller 

virker faktisk: Man kan bygge præcise droner, raketter, 

atombomber, satellitter, robotter med kunstig intel-

ligens og alt muligt andet teknisk grej ved hjælp af 

fysikkens virkelighedsbeskrivelse. 

Fysikken giver også svar på store spørgsmål som den 

moderne skabelsesberetning, som du sikkert kender 

som Big Bang-teorien, og på hvad stof og energi er 

for noget. Fysik i gymnasiet veksler mellem teori og 

forsøg, hvor vi udforsker den fysiske virkelighed. Vi 

arbejder tæt sammen med andre naturvidenskabelige 

og samfundsvidenskabelige fag, da virkeligheden ræk-

ker langt ud over det, vi kan måle.

Græsk

Græsk på C-niveau drejer sig om det oldgræske sprog, 

der blev talt i Athen og Hellas i antikken. Det sprog, 

som blev anvendt til mange af de litterære genrer og 

videnskabsområder, vi kender i dag. Fx komedie, lyrik, 

filosofi, biologi og medicin. Desuden har vi græske 

kilder til de sportskonkurrencer, der udviklede sig til 

OL. 

Den oldgræske kultur har på mange områder leveret 

begyndelsen til Europa. Sammen med kristendom-

men udgør den antikke, græske kultur det bærende 

fundament for senere europæisk identitet. Via læsning 

af lettere originaltekster på græsk opnår du en bred, 

sproglig basisviden, der er anvendelig i mange sam-

menhænge.

Historie

Historiefaget behandler, hvordan vi mennesker har 

levet og arbejdet, bekriget og elsket hinanden fra an-

tikken og op til i dag. Du får viden om begivenheder, 

udviklingslinjer og sammenhænge i Danmarks histo-

rie, Europas historie og verdenshistorien. Du får viden 

om, hvordan historiske begivenheder påvirker vores 

nutid. Og du lærer at forholde dig kritisk til historiske 

kilder som fx tekst, billeder og film - og dermed får du 

også en sund kritisk sans, som du kan bruge uden for 

skoletiden. 

Arbejdsformerne er varierede, og historiske emner i 

undervisningen kan for eksempel være den sorte død, 

opdagelsen af Amerika, familiens udvikling gennem 

tiden eller Danmarks krige efter år 2000. Hvilken 

betydning har disse emner for din samtid og hverdag?

Det giver historiefaget et bud på.

Geovidenskab

Miljøvenlig teknologi og en bedre udnyttelse af 

jordens ressourcer er områder, hvor Danmark har 

en international førerposition, og der bliver brug for 

nyuddannede med viden inden for klima, energi, miljø 

og geologi. Skolen udbyder faget geovidenskab, som 

er udviklet i samarbejde med Forskningsinstitutioner 

og virksomheder som Mærsk, DMI og DTU Risø. Du 

kommer til arbejde meget i laboratorierne her på RKS, 

og der bliver brug for gode støvler, for vi skal også ud i 

naturen på alle årstider. 

Geovidenskab giver kompetencer svarende til Fysik B 

og Naturgeografi B, når man søger videregående ud-

dannelse, og du kan opgradere fysik til A-niveau.



Idræt

Idræt på C-niveau er et eksamensfag og obligatorisk 

alle 3 år. I 3.g kan idræt vælges som valgfag, hvor du 

kommer mere i dybden med faget både teoretisk og 

praktisk. 

Den teoretiske del indeholder en naturvidenskabelig 

dimension, hvor kroppens anatomi og fysiologi under-

søges, og en humanistisk dimension, hvor idrættens 

rolle for den enkelte og i samfundet analyseres. Vi 

kobler den teoretiske viden til den praktiske undervis-

ning, hvor du vil få mulighed for at fordybe dig i de 

tekniske, taktiske, fysiske og mentale dimensioner 

af en bred vifte af idrætsdiscipliner. Du kommer til at 

arbejde både eksperimentelt og analytisk, du kommer 

til at måle og vurdere kroppens grænser, og du kom-

mer til at analysere krop og idræt i et samfundsmæs-

sigt og fysiologisk perspektiv.

Informatik

Informatik bygger på kreativitet, logisk tænkning og 

idéudvikling. Vi beskæftiger os med it-udvikling i et 

samspil mellem teori på den ene side og afprøvning 

på den anden. For eksempel får du grundlæggende 

viden om, hvordan du laver en hjemmeside ud fra 

HTML-koder og udvikler spil med forskellige værk-

tøjer. 

Faget har en innovativ tilgang til it-produktudvikling 

og giver dig grundlag for at forstå informations-

teknologiens udvikling, opbygning og 

samspil med brugere og samfund. 

Undervisningen er projektbaseret, 

og vi arbejder både i grupper og 

individuelt.

Kemi

Kemiske forbindelser findes overalt i vores omgivelser 

og i os selv. Kemi står i dag centralt i den moderne 

naturvidenskabs verdensbillede med en viden, der har 

skabt muligheder for at forandre vores omverden. I 

undervisningen arbejder du både med fagets teorier 

og med eksperimentelle undersøgelser i kemilabora-

toriet. 

Du lærer om stoffers strukturer og egenskaber og 

om kemiens samfundsmæssige og teknologiske 

betydning. Du lærer at omgås kemikalier, arbejde i 

et laboratorium og bruge kemiske analysemetoder 

og it-værktøjer til fx databehandling og informations-

søgning. Med gymnasiets kemiundervisning opnår 

du forståelse for vigtige aspekter af din omverden og 

mulighed for at problematisere anvendelser, der kan 

påvirke vores sundhed og miljø.
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Latin 

Romernes sprog er ikke bare et af Danmarks og 

Europas ældste skolefag, det udgør også en grundsten 

for den moderne, humanistiske dannelse. Latin forblev 

nemlig - selv efter Romerrigets fald - basissproget i 

Europa - til dels helt op til i dag. I latin arbejder vi med 

originaltekster, der har inspireret mennesker gennem 

mere end 2000 år. Teksterne bearbejdes primært 

grammatisk og semantisk, men der er også masser af 

plads til fortolkning og kulturhistorie. 

Selvom latin er et gammelt sprog, gennemsyrer det 

alligevel de moderne sprog. Fordi vi i latin arbejder 

med et sprog, der er anderledes end dansk, bliver 

vi mere bevidste om vores eget sprog, hvilket er en 

enorm støtte i dansk og andre sprogfag. At kende 

romerne og deres sprog og kultur giver dig koden til 

vores egen kultur.

Naturgeografi

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag, der ligger 

tæt op af historie og samfundsfag, fordi det handler 

om, hvordan naturen påvirker mennesker, og hvordan 

mennesker påvirker naturen. 

Vi laver mange små forsøg i timerne, og vi tager 

afsted med cykel eller bus for at foretage studier 

ude i naturen eller i byen. I Naturgeografi arbejder vi 

bl.a. med, hvorfor der ikke er jordskælv i Danmark, 

hvordan en tornado opstår, om vi kan stoppe den 

globale opvarmning, hvorfor jordens regnskove bliver 

fældet, og om der er mad nok i verden, til at alle kan 

mættes.

Matematik

I folkeskolens matematikundervisning har du lært, 

hvad du skal gøre, når du skal løse et bestemt 

problem. I gymnasiet arbejder vi også med, hvorfor vi 

gør det, og vi beviser mange matematiske påstande.

Vi arbejder meget med symboler i stedet for tal, og 

du vil opleve, at man derved kan anvende samme 

metode på vidt forskellige problemer. Arbejdet med 

matematiske argumenter træner dig i at tænke ab-

strakt og i at ræsonnere. Centralt står beskrivelse af 

forandringer, blandt andet vækst, og opstilling af mod-

eller, men vi arbejder også med geometri og statistik.
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Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler 

antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget 

beskæftiger sig med tekster og monumenter, der er 

blevet normgivende for europæisk kultur. Det man 

kan kalde arven fra antikken. Teksterne kan handle 

om filosofi, litteratur, politik, sport og meget mere. 

For at sætte faget ind i en europæisk kontekst ind-

drager vi tekster og monumenter fra senere tider, 

fx renæssancen og op til i dag. Faget er etårigt og 

eksamen er mundtlig.

Psykologi

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker 

sanser, tænker, føler, handler og udvikler sig. I 

psykologi er der enighed om, at mange faktorer som 

arv, miljø, kultur, familie, kammerater og omsorg har 

indflydelse på, hvordan det enkelte individ udvikler 

sig; men hvor stor betydning disse faktorer hver især 

har, er der derimod ikke enighed om. Det er netop 

et mål i psykologiundervisningen at kunne angive 

forskellige forklaringsmodeller. 

Du bliver undervist efter nyere forskning og efter 

moderne teorier inden for områderne socialpsykologi, 

udviklingspsykologi, kognition og læring samt person-

lighed og identitet. På Psykologi B er der feltarbejde, 

hvor du skal indhente og bearbejde psykologiske data.
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Samfundsfag

I samfundsfag beskæftiger vi os med samfundsmæssige 

forhold og sammenhænge på nationalt og internationalt 

niveau inden for sociologi, politik, økonomi og interna-

tional politik. 

Vi arbejder med forhold, som fx hvordan individet på-

virkes af sine omgivelser og indgår i et samfund præget 

af sociale og kulturelle forskelle. Vi gennemgår forskel-

lige politiske systemers måde at fungere på, herunder 

hvordan EU påvirker de politiske beslutninger i Danmark. 

Vi behandler forhold som velfærdssamfundets opbygning 

og funktion, og hvordan vi ved hjælp af den rette økono-

miske politik kan sikre fremtidig velstand og velfærd. 

Og vi inddrager teorier og eksempler fra virkelighedens 

internationale politik, bl.a. årsager til krig, konflikter og 

samarbejde.
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Religion

Religion har årtusindgamle rødder, men religions-

faget tager udgangspunkt i nutiden. For religion spiller 

en central rolle i mange sammenhænge – tænd blot 

fjernsynet, gå på Facebook eller slå op i en avis: 

Flygtningepolitik, Muhammed-tegninger samt etiske 

og politiske debatter er bare nogle af de områder, 

hvor religion er involveret. 

Religionsfaget giver dig et sammenligneligt og histor-

isk kendskab til en række religioner, religionslignende 

fænomener og relationer mellem religion, kultur og 

samfund. Du vil kunne forstå og problematisere re-

ligiøse ideer, analysere og fortolke religiøse tekster og 

andet materiale, samt undersøge udvalgte religiøse 

grupper og individer.

Retorik

Retorik er et kommunikationsfag, hvor du kan 

forbedre dine evner til at tale, skrive, lytte og læse. 

Du lærer, hvordan du kan argumentere for et stand-

punkt på en måde, så det virker overbevisende. I 

retorik arbejder vi med autentiske taler, og du vil bl.a. 

lære at skrive og afholde egne taler samt skrive de-

batindlæg og læserbreve. Du skal vælge retorik, hvis 

du vil forbedre dine mundtlige og skriftlige formidling-

sevner - det kan være i eksamenssituationer, frem-

læggelser i klassen eller dine skriftlige afleveringer. 

Retorik er et fag, der kan styrke dine 

kommunikationskompetencer nu og 

i fremtiden.

Spansk 

Spansk tales i Spanien og næsten hele Latinamerika, 

så sproget åbner for at kommunikere med store dele 

af verdens befolkning. Spansk er et begyndersprog; 

der kræves ingen forkundskaber for at vælge faget. 

Du lærer at tale og skrive spansk via enkle samtale- 

og skriveøvelser, og vi har fokus på at arbejde 

brugervenligt med grammatikken og fremstille små 

lydsekvenser eller film. I spanskfaget læser vi fx 

tekster om migrationen fra Latinamerika til USA, 

vi arbejder med moderne spanske film eller læser 

tekster om aktuelle forhold, fx unges forhold i 

Argentina eller narkokriminalitetens konsekvenser i 

Mexico. Mens du lærer sproget, får du et indgående 

kendskab til kultur- og samfundsforhold i de spansk-

talende lande. Faget samarbejder med andre fag om 

europæiske og globale problemstillinger af kulturel, 

litterær, historisk og samfundsmæssig art.

Tysk

Tyskland er vores store nabo mod syd, og landet har 

igennem flere hundrede år haft en betydelig indflydelse 

på Danmark. Hvad enten dine interesser er historiske, 

kulturelle, politiske, økonomiske eller sproglige, så er 

Tyskland ikke til at komme udenom.

Kan du det tyske sprog, og forstår du den tyske 

kultur, så åbner det mange døre for dig - både i 

Danmark og i udlandet. Tyskland er nemlig Danmarks 

vigtigste eksportmarked, og tysk er blandt de vigtigste 

fælles fremmedsprog i europæisk samhandel og sam-

arbejde. Med tyskundervisningen opnår du stor sproglig 

kompetence, både i tale og på skrift. Du kommer til at 

læse skønlitterære tekster, aktuelle sagprosatekster, se 

film og dokumentarudsendelser, høre musik – og arbejde 

med billedmateriale og statistikker, når emnet lægger 

op til det.
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Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som orienterer 

klassens elever om stx-uddannelsen og giver råd om gode 

studievaner og meget andet. Du kan få individuel vejled-

ning, hvis du har faglige eller personlige problemer.

Skolen har ud over vores fire studievejledere også tilknyt-

tet læsevejledere, matematikvejledere, mentorordning, 

studiecoaches og skolepsykolog. Både du og dine forældre 

er velkomne til at kontakte vejledningen for at få mere 

information om stx og den daglige skolegang på RKS. 

Vi har åbent dagligt fra kl. 10.00-15.00. Lederen af 

vejledningen hedder Irma Kobæk:

• Mail: rkkb@rks-gym.dk

• Telefon: 2928 2956.

Læsevejledning

Læsevejlederne støtter med vejledning og læsetræning, 

hvis du oplever problemer med læsning. Læsevejlederne 

har kontor i vejledningen.

Matematikvejledning

Skolens matematikvejledere støtter og vejleder elever, der 

har vanskeligt ved at tilegne sig matematik og matemati-

ske arbejdsformer. Der kan blive tale om korte, individuel-

le møder eller forløb for en gruppe af elever med samme 

type udfordringer.

Studiecoaching

Skolens studiecoaches kan hjælpe elever, som oplever 

stress, skoletræthed eller har personlige problemer. Stu-

diecoachene støtter den enkelte elev i at bruge sine egne 

ressourcer til at overvinde problemer. Der arbejdes med 

professionelle redskaber i tilrettelagte samtaleforløb.

VEJLEDNING 

Kontakt gerne 
Irma Kobæk, hvis 
du har spørgsmål 
vedr. gymnasiet.

Optagelse

Mere information
• Se vores hjemmeside www.roskildekatedralskole.dk 

• Kontakt skolen på e-mail: post@rks-gym.dk 

• Kontakt leder af Vejledningen,  

Irma Kobæk på rkkb@rks-gym.dk 

• Se UddannelsesGuiden: www.ug.dk 

Senest den 1. marts 2017 skal du 
søge om optagelse via din afgangsskole 
og på www.optagelse.dk
 
Du bliver bedt om at:

• vælge gymnasium

• ønske 2. fremmedsprog (Fransk, Spansk eller Tysk)

• ønske et kunstnerisk fag (Billedkunst, Design og  

arkitektur, Dramatik, Mediefag eller Musik) 

På Undervisningsministeriets hjemmeside 

kan du læse nærmere om betingelserne for 

optagelse i gymnasiet: www.uvm.dk 

Valg af studieretning finder sted sidst i 

grundforløbet i 1.g, og studieretnings-

forløbet begynder 1. november 2017.

Følg skolens liv på:

www.facebook.com/ 
RoskildeKatedralskole 

og på Instagram:  
@roskilde_katedralskole

Vejledningen er et tilbud til alle

 I slutningen af 
skoleåret afholder vi 

eksamenskursus, hvor 
du kan få gode råd 

til at gå til eksamen. 
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Optagelse

Mere information
• Se vores hjemmeside www.roskildekatedralskole.dk 

• Kontakt skolen på e-mail: post@rks-gym.dk 

• Kontakt leder af Vejledningen,  

Irma Kobæk på rkkb@rks-gym.dk 

• Se UddannelsesGuiden: www.ug.dk 

Senest den 1. marts 2017 skal du 
søge om optagelse via din afgangsskole 
og på www.optagelse.dk
 

Du bliver bedt om at:

• vælge gymnasium

• ønske 2. fremmedsprog (Fransk, Spansk eller Tysk)

• ønske et kunstnerisk fag (Billedkunst, Design og  

arkitektur, Dramatik, Mediefag eller Musik) 

På Undervisningsministeriets hjemmeside 

kan du læse nærmere om betingelserne for 

optagelse i gymnasiet: www.uvm.dk 

Valg af studieretning finder sted sidst i 

grundforløbet i 1.g, og studieretnings-

forløbet begynder 1. november 2017.

Følg skolens liv på:
www.facebook.com/ 
RoskildeKatedralskole 

og på Instagram:  
@roskilde_katedralskole

OPTAGELSE



Gymnasiet starter med et kram
Første skoledag er en stor dag på Roskilde Katedralskole.

Vi glæder os hvert år til at byde alle de nye 1.g’ere vel-

kommen. Hver ny 1.g-klasse bliver mødt af fire guider fra 

den 2.g-klasse, som bliver deres søsterklasse på RKS.

Guiderne tager varmt imod dig og hjælper klassen med at 

blive rystet sammen.

To af skolens lærere er introkoordinatorer, som sørger for 

et hyggeligt og spændende introprogram. De sikrer, at du 

har tid til at lære dine nye klassekammerater og skolen at 

kende, inden undervisningen starter, og 2.- og 3.g’erne 

strømmer ind og fylder gangene.

Roskilde Katedralskole  

Holbækvej 59 • 4000 Roskilde

Telefon 46 35 18 91 • post@rks-gym.dk

www.roskildekatedralskole.dk 
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Senest 
1. marts 2017 
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optagelse via 
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