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Gymnasiet starter med et kram

 
Hver ny 1.g-klasse bliver mødt af et 
krammehold og fire guider fra den 2.g
klasse, som bliver dens søsterklasse på 
RKS. Guiderne tager varmt imod dig og 
hjælper klassen med at blive rystet 
sammen. 

Tre af skolens ansatte er introkoordinatorer. 
De uddanner guiderne, og sammen sørger 
de for at sammensætte et varieret intro-
program, hvor du har tid til at lære dine nye 
klassekammerater og skolen at kende, inden 
undervisningen begynder, og 2. og 3.g’erne 
strømmer ind og fylder gangene.

Første skoledag er noget særligt. For dig og for skolen.



3 mdr.

Din vej til huen

Grundforløb 
Din gymnasietid begynder med et grund-
forløb, hvor du falder til og lærer fag og 
arbejdsmetoder at kende. 

Sidst i grundforløbet vælger du mellem 
vores 20 studieretninger.

Studentereksamen 
En studentereksamen (stx) på det almene gymnasium 
giver dig adgang til alle videregående uddannelser. 
Du får et solidt fundament af viden, som du kan 
bygge videre på. Og du gennemgår en enorm 
udvikling både fagligt, socialt og personligt. 
Stx er for dig, der er nysgerrig efter at blive 
klogere på verden.

Studieretningsforløb 
I studieretningsforløbet fortsætter du med  
de obligatoriske fag og fordyber dig i de 2-3 
studieretningsfag, du brænder mest for.

I alle studieretninger er der plads til 2-3 valg-
fag. Her kan du hæve niveauet i fag, du har i 
forvejen, og du kan vælge nye fag, der særligt 
interesserer dig.

2 år o
g 9

 m
dr.



NATURVIDENSKAB

Mennesket og miljøet Biologi A, Kemi B

Det mikroskopiske liv Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Geoscience Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Science Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science+ - fysik Fysik A, Matematik A, Kemi B 

Science+ - kemi Kemi A, Matematik A, Fysik B

SAMFUNDSVIDENSKAB                         

Global Touch - international linje Engelsk A, Samfundsfag A

Samfund og kommunikation Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund og kommunikation - business Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund og kommunikation - klima Samfundsfag A, Engelsk A 

Samfund og kommunikation - tysk Samfundsfag A, Tysk fortsætter A

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

SPROG OG KULTUR

Europaklasse – fransk begynder Fransk begynder A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – fransk fortsætter Fransk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – tysk Tysk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – tre moderne sprog Tysk fortsætter A, Engelsk A, Fransk begynder B

Tal med verden Spansk begynder A, Engelsk A, Tysk fortsætter B

Kulturer og sammenhænge Spansk begynder A, Engelsk A, Latin C

KUNST

Musik og kommunikation Musik A, Engelsk A

Musik og mønstre Musik A, Matematik A

Studieretninger 2020/21
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   OM RKS

Kære elev
Rigtig mange ønsker at gå i gymnasiet på Roskilde Kate-
dralskole. Og med god grund. Her bliver du en del af et 
særligt studiemiljø, hvor spillereglerne er klare. Vi stiller 
krav til hinanden, og vi gør os umage. Og vi værner om det 
gode sociale liv, som vi er kendt for. Når du føler dig tryg 
og veltilpas, så lærer du bedre, og det er vigtigt for det 
mål, vi har - nemlig at rykke dig mest muligt i din faglige 
og personlige udvikling.

Det betyder, at vi tager grundforløbet alvorligt, for du skal 
træffe dit studieretningsvalg på så oplyst grundlag som 
muligt. Det betyder også, at der altid er hjælp at hente, 
hvis livet eller lektierne driller. Og at du kan deltage i et 
væld af talentaktiviteter, hvis du har lyst og overskud. Det 
gør flere end 25% af vores elever, og vi har fire år i træk 
fået Certifikat i Science og Talent for vores ekstraordinære 
talentarbejde.

Vi er et stort gymnasium, og det giver dig muligheder. 
Vi opretter flere studieretninger og valgfag end de fleste. 
Sidste år tilføjede vi fx en samfundsvidenskabelig 
businesslinje og en Europaklasse, og i 2020 sætter vi en 
klimastudieretning i søen. At vi er et stort gymnasium 
giver også stærke faglige miljøer; fx har vi 650 elever og 
en lang række lærere, der er vilde med science. 

Er du passioneret omkring 
musik, skal du kende muligheden 
for at blive en del af ’MusiCreator’, som 
er for unge musiktalenter, der har lyst til at kombinere en 
musikstudieretning med ekstra undervisning af professio-
nelle musikere. Vi er også officiel Team Danmark-uddan-
nelsespartner og har gode og fleksible rammer til vores 
mange idrætsinteresserede elever.

Med sin faglige bredde og tyngde giver en almen stu-
dentereksamen dig det stærkeste grundlag for at møde 
fremtiden. For som verden udvikler sig, er der ingen tvivl 
om, at du skal lære hele livet. Vi har behov for veluddan-
nede, kreative hoveder, som kan samarbejde, tænke selv 
og konstant tilegne sig ny viden.

På Roskilde Katedralskole er både elever, ledelse og 
medarbejdere sammen om at skabe det bedste gymnasie-
forløb. Som eleverne selv formulerer det: Vi er her for at 
lære – og vi kan li’ det.

Venlig hilsen

Claus Niller
Rektor

3



OM RKS4  

Hvorfor lige RKS?
Laurits og Sara fortæller
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Laurits Drew Fisker, 1.x

Hvad var vigtigt for dig, da du valgte 
ungdomsuddannelse?
- Jeg har en idé om, at jeg vil læse medicin. Men jeg er 
ikke sikker. En studentereksamen åbner for alt, så på den 
måde var det et sikkert valg. 

Hvorfor valgte du RKS?
- Jeg havde oplevet skolen på brobygning og til Åbent hus, 
og jeg kunne godt lide atmosfæren. Eleverne virkede som 
om, de havde det fedt, og lærerne var super engagerede. 
Det studiemiljø ville jeg gerne være en del af. Det er jeg 
nu, og det er jeg virkelig glad for. Samtidig er det fedt, at 
der er så mange forskellige studieretninger og valgfag – du 
kan få lige det, du vil have. 

Sara Lollike Ørsted, 1.p

Hvordan er hverdagen?
- Jeg kan godt lide, at her er mange mennesker og mange 
forskellige typer. Det giver liv på skolen. Du kan dykke ned 
i det, du synes er fedt. Også efter skole, hvor der er mange 
muligheder for at deltage i forskellige udvalg og ekstra 
tilbud. Jeg er selv kommet med i Miljørådet. 
Hverdagen er rar og tryg – og fagligt udfordrende. Fx kan 
jeg mærke, at der er mange ambitiøse på min business-
linje, og det giver mig drive.

Hvad er den bedste oplevelse indtil videre?
- Hytteturen, tror jeg. Og introforløbet med guiderne, der 
virkelig har gjort det godt. Der bliver gjort så meget for, at 
alle falder til - både i grundforløbsklassen og i de endelige 
studieretningsklasser. 
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Gode faciliteter & grønne  omgivelser

- Jeg kan godt lide faciliteterne. 
Jeg interesserer mig for idræt og 
kost, og det betyder noget, at vi 
har en lækker hal, fitnesskæl-
der og mange grønne områder 
udenfor.

Laurits Drew Fisker, 1.x
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Gode faciliteter & grønne  omgivelser



Muligheder 
Roskilde Katedralskole er et stort gymnasium, 
og vores størrelse giver dig muligheder. Det 
betyder, at der er mange forskellige faglige og 
sociale fællesskaber, som du kan blive en del af 
– både i og uden for skoletiden.

Medansvar 
Vi forventer, at du tager medansvar for at skabe det 
bedst mulige læringsmiljø i dit gymnasieforløb. Vi 
hjælper dig ved tydeligt at fortælle, hvilke krav vi 
stiller til hinanden, og hvilke spilleregler der gælder 
for dig og fællesskabet. 

Du opnår størst læring og de bedste resultater, når 
du møder veludhvilet, og din opmærksomhed er 
rettet mod undervisningen. Derfor gør vi, hvad vi 
kan for at hjælpe dig med at fjerne forstyrrelser og 
få gode studievaner. 

Søvneksperiment i 1.g med Chris MacDonald:
Mobilen ud af soveværelset - vækkeuret ind. 

Et læringsmiljø med 
muligheder, medansvar  og mening

8 OM RKS

Flere studieretninger 
og valgfag end de fleste
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Mening 
Alt hvad vi gør på Roskilde Katedralskole tager udgangs-
punkt i at bidrage til din udvikling og almene dannelse. 
Det gælder ikke mindst i vores tilgang til læring. På RKS 
sætter vi ord på læring, og det gør vi, for at du kan lære 
mere. Spørgsmålene er typisk: 

- Hvor er jeg på vej hen? 
- Hvor er jeg i processen? 
- Hvad er mit næste skridt?

Mere feedback
Du skal kende til din læreproces, og derfor har vi fokus 
på formativ evaluering. Det betyder, at du fx løbende 
får feedback, der kan gøre dig bedre til at skrive den 
næste opgave. I 1.g får du til gengæld ikke særligt 
mange karakterer.

I dagligdagen skal du nemlig arbejde i det, vi kalder 
træningsrummet, hvor du udfordrer dig selv og tør at 
begå fejl, mens vi til prøver, eksamen mv. arbejder i 
præstationsrummet, hvor præstation og karakterer er 
i fokus. 

Et læringsmiljø med 
muligheder, medansvar  og mening

”Jeg synes faktisk, det er en befrielse, at vi ikke får 
så mange karakterer. Det er sværere at sammen-
ligne feedback. Vores lærere går rigtig meget op i, 
at vi bruger feedbacken til at se, hvor vi har brug 
for hjælp; hvor der er potentiale til at blive bedre.”

Gry Lyneborg Bøgelund, 2.t



Dine fag i gymnasiet

Du får nye fag. Og du får kendte fag med  
nye og spændende perspektiver.

10 FAGLIGHED & DANNELSE

LÆS MERE
om fagene på

roskildekatedralskole.dk

Dine fag i gymnasiet

A-, B- og C-niveau?
På gymnasiet får du fag på tre forskellige niveauer: A, B 
og C. A er det højeste niveau. Du skal have mindst fire 
fag på A-niveau. Typisk har du et C-fag i ét år, et B-fag i 
to år og et A-fag i 3 år.

Nogle videregående uddannelser kræver fag på et 
bestemt niveau. Det kan du se ved hjælp af værktøjet 
Adgangskortet på ug.dk.

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

2-3 studieretningsfag
2-3 valgfag

*Undtagelser på enkelte studieretninger

Grundforløb Studieretningsforløb

3 mdr. 2 år og 9 mdr.
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Jeg har retorik af flere grunde, men især fordi jeg 
gerne vil kunne gennemskue en talers intention 
og selv mestre kunsten at tale.  

Der er mange valgfag. Jeg valgte ud fra relevans. 
Retorik kan jeg fx bruge til mine eksamener og i 
fremtiden. 

  Emma Frøslev Kaaber, 3.f  

Valgfag

Undervejs i gymnasiet vælger du 2-3 
valgfag. Måske er du nysgerrig efter at 
prøve helt nye fag, eller måske vil du 
hæve niveauet i dit yndlingsfag. 

FAG C-niveau B-niveau A-niveau

Astronomi •
Billedkunst • •
Biologi • •
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 begynder •
Spansk fortsætter • • •
Tysk begynder •
Tysk fortsætter • • •



Naturvidenskab
Du er vild med matematik, forsøg og naturlige forklaringer. 
Du lærer at forstå, så du kan forandre.

De naturvidenskabelige studieretninger fokuserer på, 
hvordan verden omkring os hænger sammen, og hvordan 
vi kan forstå og beskrive naturen ved hjælp af eksperimen-
ter og teorier. Du lærer at gennemskue indsamlet materi-
ale – både fra dig selv og andre kilder - og at forholde dig 
kritisk til det.

Studieretningerne forener teori og eksperimentelt arbej-
de. 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 studieret-
ning.

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.

Biolog, sygeplejerske, ingeniør eller læge?
De naturvidenskabelige studieretninger fører til utallige 
forskellige jobs. Det kan 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.

12 FAGLIGHED & DANNELSE

Medlem 
af Danske 
Science

Gymnasier



NATURVIDENSKAB

Mennesket og miljøet Biologi A, Kemi B

Det mikroskopiske liv Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Geoscience Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Science Matematik A, Fysik B, Kemi B

Science+ - fysik Fysik A, Matematik A, Kemi B

Science+ - kemi Kemi A, Matematik A, Fysik B

Kombinationen af teori og praktisk laborato-
riearbejde kan jeg virkelig godt lide. At vi får 
lejlighed til at teste teorien af og arbejde selv-
stændigt med, hvordan et forsøg skal skrues 
sammen. Og så er der et godt samspil fagene 
imellem. Vi har fx lige lært om vektorer i ma-
tematik, og det gav vildt god mening i fysik.

Anna Brendstrup, 3.w

13FAGLIGHED & 
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 Vild med science?
 

Det er 650  
elever på 

Katten også

S
tudieretninger
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Samfundsvidenskab
Du bliver en kritisk verdensborger, så du kan begå dig både lokalt,  
nationalt og globalt. Du får udsyn til verden og forståelse for sammenhænge.

Du kommer til at arbejde med konkrete udfordringer inden 
for det politiske, økonomiske og sociologiske felt. Forstå-
elsen 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 Danmark og resten af verden.

I de samfundsvidenskabelige studieretninger møder du 
enten et af de store verdenssprog eller matematik.

Diplomat, socialrådgiver eller Danmarks kommende 
statsminister?
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 statskund-
skab, jura, international udvikling eller europæiske studier.

14



I vores globaliserede verden giver det rigtig god mening at blive 
klogere på, hvordan samfund er indrettet. Både nationalt og 
internationalt. Jeg synes, det er vildt interessant at forstå bag-
grunden for forskellige menneskers handlinger og holdninger. 
Hvorfor gør vi, som vi gør? Og hvad mener jeg egentlig selv? 
Jeg tror, jeg vil noget med international handel, så jeg synes, 
det er super relevant.

William Bredtved Hansen, 3.d

SAMFUNDSVIDENSKAB

Global Touch - international linje Engelsk A, Samfundsfag A 

Samfund og kommunikation Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund og kommunikation - business Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund og kommunikation - klima Samfundsfag A, Engelsk A

Samfund og kommunikation - tysk Samfundsfag A, Tysk fortsætter A

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

15

S
tudieretninger
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Sprog og kultur
Sprog åbner verden, så du kan komme i kontakt med mennesker,  
deres kultur og det samfund, de er en del af - sprog sætter dig i stand  
til at agere i internationale sammenhænge.

På de sproglige studieretninger er du sammen med andre, 
der er fascineret af kulturstudier og sprog - og alt det, vi 
kan bruge sprog til.

Undervejs i gymnasiet rejser vi ud og træner de sprog, som 
studieretningen indeholder. Vi bor 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.

Antropolog, tolk eller journalist?
Hvis du overvejer en videregående uddannelse, hvor sprog 
er værktøj til at indgå i kulturmøder både herhjemme og i 
udlandet, så skal du vælge en sproglig studieretning. Det 
kan være, at du drømmer om at arbejde med kommunika-
tion, sprog, antropologi eller at sælge viden.

FAGLIGHED & DANNELSE
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Jeg har altid interesseret mig for sprog og de jobmuligheder, 
der følger med. Jeg har selv planer om at rejse hele verden 
rundt, og med en sproglig linje, bliver jeg godt klædt på. 
Det er samtidig fedt at komme på udveksling og opleve et 
kulturclash med elever fra andre lande. 

Mathilde Barnstein Nielsen, 3.b

SPROG OG KULTUR

Europaklasse – fransk begynder Fransk begynder A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – fransk fortsætter Fransk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – tysk Tysk fortsætter A, Engelsk A, Samfundsfag B

Europaklasse – tre moderne sprog Tysk fortsætter A, Engelsk A, Fransk begynder B

Tal med verden Spansk begynder A, Engelsk A, Tysk fortsætter B

Kulturer og sammenhænge Spansk begynder A, Engelsk A, Latin C
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Disse studieretninger 
samles i én klasse
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Kunst
Brænder du for musik? På en kunstnerisk studieretning kan du få 
musik som en rød tråd, der leder dig gennem alle dine fag. 

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 uddan-
nelse.

Roskilde Katedralskole har instrumenter af professionel 
standard, og vi har PA-udstyr, scenelys og faciliteter til 
opsætning af koncerter i alle størrelser. Vi samarbejder 
med musik- og kulturlivet i Roskilde og har tætte bånd til 
bl.a. Roskilde Musikskole, Gimle, Roskilde Festival, INSP!, 
Musicon, Rockmuseet Ragnarock og MGK. 

Musik er en hjertesag på skolen, både for musikelever  
og for musikelskere på de andre studieretninger.

Musiklærer, stjerne på den store scene eller noget  
helt tredje?
Nogle 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.

FAGLIGHED & DANNELSE18

Samarbejde med 
musikklasserne på 
Østervangskolen 

(MØ)



 
 

Der er et fedt musikliv på Katten. Musikken er 
flettet ind mange steder, og det gør hverdagen 
sjovere. Vores lærere er sindssygt dygtige, og der 
kommer tit anerkendte folk udefra og giver os un-
dervisning og faglige fif. 

Vi brænder alle sammen for musik, og sammen-
holdet i musikklasserne er noget af det, der kende-
tegner os allermest.

Magnus Mathias Christensen, 3.i

KUNST

Musik og kommunikation Musik A, Engelsk A

Musik og mønstre Musik A, Matematik A

19

Levende musikmiljø 
og talentlinjen 
MusiCreator

S
tudieretninger
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Høj faglighed
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Lærerne brænder for deres fag og for, at vi som elever 
udvikler os, bliver klogere og kan klare os godt. Fag-
ligheden er høj, og du skal være klar på mange lektier 
og afleveringer. Men det er fedt. Og hvis du har lyst til 
mere, er der masser af muligheder for at være med i 
talentprogrammer.

Andreas Dillionair Sørensen, 3.w
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Studieture
Alle elever tager på studietur i 2.g og mange også i 3.g. Rejsemålet 
afspejler den studieretning, du vælger. 

Sproglige studieretninger rejser typisk til et land, hvor du kan øve dit 
fremmedsprog. Naturvidenskabelige studieretninger rejser fx til Island 
for at undersøge geologiske forhold eller til Barcelona for at arbejde 
med arkitektur eller plastik i verdenshavene.

Prisen for studieturen i 2.g ligger på 
max. 4.500 kroner.

Internationalt

Udveksling med  
venskabsgymnasier
Roskilde Katedralskole har venskabs-
gymnasier i hele verden - i Kina, Spani-
en, England, Østrig, Italien, Holland og 
USA. Vores venskabsgymnasier giver 
mulighed for udveksling med privat 
indkvartering og spændende kulturelle 
møder.



Global Touch – international klasse
Vil du være en del af det globale klasseværelse? På vores 
internationale studieretning får du samfundsfag og engelsk 
på højeste niveau og undervisning på engelsk i fagene 
samfundsfag og historie. 

Ud over studieturen i 2.g, kommer du i 3.g på en lang tur 
til USA på 10-11 dage. I USA bor vi privat hos amerikan-
ske familier, og vi besøger vores venskabsgymnasium Bur-
lington High School i Wisconsin nord for Chicago. Samlet 
kan rejseomkostningerne være op til 15.000 kroner for 
den internationale klasse.

Europaklasse
Er du glad for sprog og interesseret i at møde andre 
europæiske unge? Så skal du vælge Katedralskolens 
Europaklasse, hvor du allerede i 1.g kommer på udveksling 
med vores venskabsgymnasium i Holland. Her skal du lave 
projekter med unge fra andre lande i Europa. Du bliver 
indkvarteret hos vores hollandske venner, og al kommuni-
kation foregår på engelsk.

Du får også selv rollen som vært, når vi får besøg  
af den hollandske klasse. De samlede udgifter til 
rejserne i 1.g og 2.g er max. 6.500 kr.
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Vi styrker din forståelse for verden omkring os, så du som verdensborger kan tage del i det globaliserede 
samfunds udfordringer og muligheder. Vi får besøg af internationale venner og tager på rejser ud i verden.

- Det bedste ved Global Touch 
er det store internationale fokus, 
som hele klassen interesserer sig 
for. Det er fedt, at undervisnin-
gen foregår på engelsk, fordi du 
virkelig forbedrer dit sprog. 

Jeg glæder mig til studieturen 
til USA i 3.g, som i 2020 falder 
sammen med det amerikanske 
præsidentvalg.

Thea Bruun Martens, 2,f.

Alkohol og søvn
Studieture og flerdagsekskursioner er undervisning, og det kan du kun klare, hvis du er ædru og udhvilet – fuldstændig  
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.



24 FAGLIGHED & DANNELSE

 
Design fylder din hverdag og er en vigtig 
del af vores kommunikation. Med bl.a. 
it-værktøjer, tegning og modelbyggeri 
undersøger vi alle former for designpro-
dukter, både de materielle (genstande, 
bygninger etc.) og de immaterielle (digita-
le, konceptuelle etc.).

Vi arbejder både teoretisk og praktisk med 
at løse og forstå designopgaver. 

Vi arbejder med formsprog og kom-
munikationssituationer 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 
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 kontekst.

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

I billedkunst arbejder vi med at undersøge 
alle former for visuelle udtryk - både maleri, 
arkitektur, skulptur, foto og installation. 

I undervisningen er teori og praksis tæt 
forbundet, så arbejdsformerne supplerer 
hinanden, både når vi arbejder med de for-
skellige kunstformer, perioder og tematiske 
problemstillinger. 

Vi prøver teorien af i praksis, når vi løser 
visualiseringsopgaver. 

En stor del af dagligdagens kommunikation 
foregår via billeder, så det er vigtigt at kunne 
forstå og bruge det visuelle sprog. Det er 
kernen i billedkunstundervisningen.

Billedkunst

Design og arkitektur
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Vil du lære at fange et publikum? Få et 
indblik i, hvordan en skuespiller arbejder, og 
forstå lidt af teatrets magi? Og selvfølgelig 
have det sjovt sammen med dine holdkam-
merater og opdage nye sider af dig selv? Så 
er dramatik et fag for dig.

I dramatik lærer du forskellige skuespiltek-
nikker og spillestilarter. Fra lege og impro-
visation til karakterarbejde og samspil samt 
lyssætning og enkel scenografi. Vi veksler 
mellem det kunstnerisk skabende arbejde 
og teori. Derfor lærer du også teaterteori- og 
historie. Undervisningen foregår i skolens 
dramahus, Underværket, hvor dramatikfaget 
har prøvesal, sminkeborde og mini-bibliotek.

 
I mediefag lærer du om teorien bag leven-
de billeder, samtidig med at du i produkti-
onsgrupper 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 filmtekni-
ske greb kan have på opfattelsen af det, 
publikum ser: Hvordan skaber en instruk-
tør uhygge i en gyserfilm.  

Hvordan overbeviser en dokumentarfilm 
om, at den viser en sandhed? Svare-
ne 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. Optagelser-
ne redigeres i mediefagstimerne i vores 
helt eget mediehus, inden vi sammen ser 
den endelige film.

 
Musikfaget er delt i to lige store dele, nemlig 
musikkundskab og musikudøvelse. Her kom-
mer du vidt omkring: fra Bach til Bisse, 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 grund-
læggende spilleteknikker på rytmegruppens 
instrumenter.

Du stifter bekendtskab med noder og tilegner 
dig begreber til at formulere 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.

25

Dramatik

Mediefag

Musik



Talenter med lyst til mere 
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- Jeg har lært rigtig meget af at være forskerspire, 
både personligt og fagligt. Jeg har læst helt ny forskning 
i endnu upublicerede artikler, og jeg har sparret med 
engagerede forskere på Aarhus Universitet”.

Amez Rasoul, 3.z

- Som seniormentor i Videnskabsklubben underviser 
jeg elever i 5.-6. klasse i biologi. Det er et fag, jeg ikke 
selv har, og eleverne har krudt i røven. Så selvom det 
er folkeskoleniveau, så lærer jeg en masse ved at skulle 
lære fra mig. Det er mega fedt. 

Emil Overgaard Schnipper, 2.w

Du får lejlighed til at fordybe dig, snuse til forskerlivet 
og møde elever fra andre klasser og skoler. Det er ikke 
så mærkeligt, at vi oplever en stigende interesse for 
talentprogrammer. Det motiverer, når klassekammera-
ter kommer retur med fede oplevelser. 

Har du fagligt overskud? Vi har et væld af talenttilbud. 

Du kan deltage i fx:
• Videnskabsklubben
• Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
• Projekt Forskerspirer
• Unge Forskere
• U-faktor
• Sprogcamps, Debate og Masterclass
• ScienceTalent-camps
• Olympiader og konkurrencer
• .. og meget mere



Talenter med lyst til mere 

- Jeg har lyst til at lære og vide mere, og med ATU kan 
jeg hele tiden udvide min horisont – også på den sociale 
front. Det motiverer mig, at jeg kan komme tilbage til 
almindelig undervisning med ekstra viden og nye facts 
om forskellige emner. 

Nicoline N. Skjold Christensen, 3.f

deltager i 
talentaktiviteter

25% 
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Hvis lektierne driller, eller hvis du bare gerne vil  
sidde på skolen og arbejde, så kom til Studietid.
 
På Roskilde Katedralskole vil vi gerne understøtte din 
læring mest muligt - både i og uden for klasserummet. 
Derfor har vi et tilbud om Studietid mandag-torsdag kl. 
15-17 i kantinen.

Studietidsmentorerne blev studenter fra RKS i sommer, 
og de er gode at sparre med om lektier, afleveringer, store 
opgaver og studiemetodik. Ingen spørgsmål er dumme.
Der er også lidt brød, frugt og kaffe til at holde hjernen i 
gang. 

Studietid
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MusiCreator
MusiCreator er for dig, der er seriøs med din musik, og som gerne vil 
kombinere en musikstudieretning med ekstra undervisning af profes-
sionelle musikere.

Det er en talentlinje, vi tilbyder i samarbejde med Roskilde Musiske 
Skole og MGK Sjælland. Med MusiCreator indgår du i en kunstne-
risk proces, hvor du udforsker og udfordrer dit musikalske potentiale i 
samspil med andre. Ved siden af din almindelige skoledag får du både 
soloundervisning og undervisning på sammenspilshold.

Optagelsesprøve
Der er optagelsesprøve til MusiCreator i foråret. Her lægger vi vægt 
på, at du er god til at indgå i et musikalsk udøvende og skabende 
fællesskab.

MusiCreator er et helt særligt tilbud, der 
virkelig løfter dit niveau. Du får ekstra 
undervisning af dygtige musikere, og du 
er til workshops med anerkendte folk fra 
branchen. Også socialt får du virke-
lig meget ud af det, og vi kommer til 
mange fede arrangementer. Det er både 
seriøst og sjovt.

Lasse Dybdahl Jensen, 2.i



Som officiel 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 
betyder bl.a., at vi udviser fleksibilitet med hensyn til fravær, afleverings-
frister 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.

Morgentræning
Du er garanteret tid til morgentræning på udvalgte dage, hvis du  
vælger en af vores eliteidrætsstudieretninger:
• Samfundsfag A, Engelsk A
• Biologi A, Kemi B

Team Danmark 
og eliteidræt

- Det er fedt, at skolen giver så gode 
muligheder for at udøve sport på 
højt niveau. Det kræver selvdisciplin 
og planlægning, men lærerne viser 
stor forståelse, og der er plads til, 
at jeg fx kan tage til internationale 
cykelløb.

Frederik Hogstad Erringsø, 2.u 

27 
eliteidrætselever

32 
Team Danmark-elever

Vi får flere og flere elever, der dyrker 
eliteidræt. I skoleåret 2019/20 har vi:
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Klima på Katten
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Innovationsforløb om bæredygtighed 
Du vil møde bæredygtighed som tema, bl.a. 
i kreative innovationsforløb. Hvordan kan vi 
nytænke emballage? Hvordan kan vi lave en 
performance om klimaudfordringerne? Hvor-
dan kan vi sikre en hensigtsmæssig politisk 
klimadebat? Du lærer om samspil mellem fag 
og at udvikle og konkretisere nye ideer.

FN’s 17 verdensmål er en naturlig del af undervisningen. 
Vi stiller særligt skarpt på de mål, der handler om, hvordan vi hjælper 
hinanden til en grønnere og bedre verden.

Forsøg med alternativer til plast
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Miljørødderne sætter dagsordenen 
Laurits Winther (3.i): ”Vi har afgjort fået mere vind i sej-
lene i Miljørådet de seneste år. Udvalget har som ambition 
at påvirke andre til at handle mere klimabevidst. Efter min 
mening er det vigtigt at skabe en kultur, hvor det er fedt at 
gøre noget sammen.”

Halfdan Skadborg Hansen (3.y): ”Vi tager initiativer som 
tøjbyttemarked, affaldssortering, uddeling af overskudsmad 
mv. Vi sår nogle grønne frø. For mig handler Miljørådet også 
om at være en del af et fedt fællesskab med interesse for 
klima.”

Grøn transport 
På studierejser og ekskursio-
ner, hvor det giver mening, 
er det de CO2-venlige trans-
portformer, vi vælger. Det kan 
fx betyde togtur til Berlin og 
kanotur på Suseåen.

Klimagruppe på tværs
Elever, ledelse og lærere har sat 

hinanden stævne i arbejdsgrupper, 
der sætter klimaprojekter i søen 
inden for undervisning, adfærd 

og skolens drift. Vær med, 
hvis du har lyst.

Vil du være klimaklog? 
Vælg ny klima-studieretning

Har du bare én ting for øje, nemlig 
at løse verdens klimaudfordringer? 

Så kan du vælge vores nye 
samfundsfaglige klima-

studieretning.

Miljørådets formænd: Laurits og Halfdan foran plastskulpturer. 
Foto: Tomas Skov, Roskilde Avis.
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Meget mere end bøger
Farverige aktivitetsdage, fede fællestimer og 
ekskursioner ud i virkeligheden. 

I løbet af dit gymnasieliv får du naturligvis rigtig 
meget undervisning i klassen. Og så får du en hel
masse mere end det. I starten af skoleåret hiver vi 
fx en dag ud af kalenderen til aktiviteter og sjove 
konkurrencer for alle skolens elever og lærere. 

Dagen er ren teambuilding, og du og din klasse 
får brug for både krop og hjerne, når I fx skal spille 
menneskebowling, iscenesætte kendte kunst-
værker og spille fodbold i store, oppustelige 
bumper balls. 
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Kat 
Talks

Vær nysgerrig, bliv overrasket, 
og udvid din horisont 
 
Siden vi i 2015 lancerede den første Kat Talk – inspireret 
af Ted Talk - har mange spændende personligheder været 
forbi Holbækvej: Rufus Gifford, Emma Holten, Mogens 
Lykketoft og atrofysiker Anja Andersen for blot at nævne 
nogle få.

Foredragene foregår fra 15.10-16.10. 
Du er altid velkommen. Nogle gange vil det være 
obligatorisk for dig og din klasse, fordi temaet passer ind 
i et undervisningsforløb.

33

Freestyle-rapper og ordlympisk mester Per Vers 
til en Kat Talk om rim og rytmer.
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Uanset hvilken studieretning du vælger, vil du opleve, at 
it er integreret i undervisningen. Vi bruger de it-redskaber, 
der giver bedst læringsudbytte. 

På RKS får du bl.a. Office-pakken og 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. 

Tag ansvar – og fjern forstyrrelser
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 kammeraterne, læreren og dig. 
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 du har computer, 
gadgets og telefon i brug i undervisningen.

It med mening

It med mening

Gode digitale vaner: 
1.g’ere formulerer og hænger personlige digitale mål op

Du skal have egen 
bærbar, når du starter. 

Du får Microsoft Office-
pakken gratis gennem hele 

din gymnasietid



Informatik
Vil du gerne lære at designe it-løsninger? 
På RKS udbyder vi faget informatik, som 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. 
Fx får du grundlæggende viden om, hvordan du laver 
en hjemmeside ud fra HTML-koder og udvikler spil med 
forskellige værktøjer.

Du kan vælge informatik som valgfag, og på nogle 
studieretninger er det automatisk en del af dine fag.
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Biblioteket 
– vores videns- og mediecenter
 
På skolen har vi rigeligt af de materialer, du har 
brug for i gymnasiet.
Skolens bibliotekar Ellen er altid klar til at hjælpe og 
give 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.
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Socialt liv

Der er virkelig altid en god stemning 
på Katten. Der er masser af liv – 
både i løbet af dagen, og når skolen 
og udvalgene arrangerer noget uden 
for skoletid. Jeg kan også rigtig godt 
lide, at vi i min klasse tit spiller fod-
bold ude på banen i pauserne. 
 

Jonas Bertram Frost, 3.f

Kendt for vores

   gode  
    sociale liv
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- Når festen spiller, er det fedt. 
Men faktisk kan jeg også rigtig godt lide planlæg-
ningen. Jeg elsker den stemning, der er op til en 
fest. Der er sådan en særlig summen. 
 

Kathrine Gren Larsen, 3.q 
Formand for festudvalget HROAR
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Roskilde Katedralskoles musical er et samlingspunkt for 
kreative hoveder. Musicalen er igen i 2020 100% elevsty-
ret – og endda for første gang baseret på en handling og 
et manuskript, der også er 100% selvskrevet og dermed 
aldrig set før.

Hvert år skaber omkring 100 elever fra alle årgange en 
fænomenal musical. Holdet er ledet af en styringsgrup-
pe bestående af 12 elever. Musicalen er for alle, der 
har talent eller interesse for enten skuespil, dans, sang, 
musik, lyd, lys, scenografi eller PR. Med andre ord er der 
rig mulighed for, at du kan udfolde dig inden for det, der 
interesserer dig.

Musicalen er også et sted, hvor nye venskaber dannes, og 
hvor minder og højdepunkter bliver mange. Forberedelser-
ne strækker sig over cirka seks måneder; fra september til 
februar, hvor forestillingerne opføres. Det hele slutter af 
med en uforglemmelig fest kun for musicalholdet, og det 
bliver uden tvivl årets højdepunkt.

I år er musicalen Cirque de Sorrell - et stykke, der handler 
om den rige grevedatter Emma, der har en brændende 
drøm om at være med i et cirkus. For at være med må hun 
forlade sin far, begive sig ud på ukendt terræn og bryde 
med normerne. Cirkusset er ikke helt, som hun havde 
håbet på. Og det viser sig, at hendes drøm bliver andres 
mareridt.

Musical 100% elevstyret 

Af Styringsgruppen bag musicalen

Årets instruktørpar er 
Johanne Kirstine Hansen (3.i) og 

Malthe Krogh (3.z)
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Juleafslutning i Domkirken 
Lige før juleferien samles vi til en hyggelig juleafslutning i Roskilde 
Domkirke, hvor musikalske indslag fra musikeleverne og fælles jule-
salmer sørger for, at den helt rigtige julestemning indfinder sig.

Støttefest 
Hvert år afholder 2.g’erne en farverig støttefest for familie og venner 
for at tjene penge til deres studieture. Her stabler klasserne et væld 
af konkurrencer og underholdning på benene – og det er aldrig kedeligt. 

Galla 
En lørdag i foråret sætter kun fantasien grænser, når både gravkøer, 
limousiner og trillebører bliver taget i brug for at fragte 3.g’erne til 
gallafestens røde løber. Senere på aftenen danser 3.g’erne den tradi-
tionsrige Les Lanciers.

Kattens Filmfestival
Dedikerede mediefagselever arrangerer hvert forår en filmfestival, 
hvor årets bedste filmproduktioner kåres af en ekstern jury – alt sam-
men i festlige omgivelser og med duft af popcorn hængende i luften.

Oplev 
skolens 
traditioner
I snart 1000 år har 
Katedralskolen uddannet 
unge mennesker. Her er et udpluk af 

de traditioner, vi i 
fællesskab har udviklet 

gennem tiden.
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Elevrådet

”Elevrådet på Roskilde Katedralskole 
er talerøret for alle elever på skolen. 
Elevrådet er et fællesskab uden lige, 
hvor alle bliver hørt, og hvor dine 
holdninger bliver til handlinger”

   
   Aksel Winther Groth, 2.f 

   Elevrådsformand

Elevudvalg og indflydelse 

Morgensamlingsholdet
For dig, der gerne går på 

scenen med alverdens ideer 

og skæve indslag

Skolebladet RåKoSt
For dig, der har en journa-

list, fotograf eller grafiker  

i maven

Skoleradioen RKS Mix
For dig, der elsker at skabe stemning i 

spisepausen med god musik
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Musical
For dig, der vil være medskaber af 
en 100% elevstyret forestilling, 
der slår benene væk under alle 

Festudvalget 
HROAR
For dig, der elsker 

at samle mange 

mennesker om et 

brag af en fest

Råhygge
For dig, der elsker 

hygge og livemusik 

i godt selskab

PodKarsten
For dig, der vil drøfte 

interessante dilemmaer i 

et populært format.

Sidsel Naut er ansvarlig for 

skolens sociale aktiviteter.

Hun er i tæt dialog med 

udvalg og elever for at under-

støtte initiativer og idéudvikling.

Miljørådet
For dig, der vil være med i et fællesskab 
fyldt med spændende projekter, som gør 
skolen mere bæredygtig

På RKS har vi tradition 
for aktive og engagerede 

elevudvalg. 
Så hvis du har lyst, har du 
rig mulighed for at sætte 
dit præg på skolens liv 

og udvikling. 
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Få et sneak peek

www.
facebook.com/ 
Roskilde
Katedralskole 
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Instagram:  
@roskilde_
katedralskole



Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, som ori-
enterer klassens elever om stx-uddannelsen og giver 
råd om gode studievaner og meget andet. Du kan få 
individuel vejledning, hvis du har faglige eller personli-
ge problemer. 

Skolen har ud over vores fire studievejledere også til-
knyttet læsevejledere, matematikvejledere, mentorord-
ning, 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. 

Læse- og skrivevejledning 
Læse- og skrivevejlederne støtter med vejledning og 
træning, hvis du oplever problemer med at læse eller 
skrive. De har kontor i vejledningen. 

Matematikvejledning 
Skolens matematikvejledere støtter og vejleder elever, 
der har vanskeligt ved at tilegne sig matematik og ma-
tematiske arbejdsformer. Der kan blive tale om korte, 
individuelle 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. De 
støtter den enkelte elev i at bruge sine egne ressourcer 
til at overvinde problemer. Der arbejdes med professio-
nelle redskaber i tilrettelagte samtaleforløb. 

Kontakt
Leder af vejledningen er Irma Kobæk:
• Mail: rkkb@rks-gym.dk
• Telefon: 2928 2956.
Vi har åbent dagligt fra kl. 10.00-15.00.

VEJLEDNING 

Kontakt gerne 
Irma Kobæk, hvis 
du har spørgsmål 

om gymnasiet.

Vejledningen er et tilbud til alle
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Optagelse

Mere information
• Se vores hjemmeside www.roskildekatedralskole.dk 
• Kontakt skolen på post@rks-gym.dk 
• Kontakt leder af Vejledningen,  

Irma Kobæk på rkkb@rks-gym.dk 
• Se UddannelsesGuiden: www.ug.dk 

Senest den 1. marts 2020 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 &  

arkitektur, Dramatik, Mediefag eller Musik) 

Vælg RKS som 
førsteprioritet
Husk at vælge Roskilde Katedralskole som 
førsteprioritet. Det har i mange år været 
en forudsætning for at komme ind. 

Optagelseskrav
 
På Undervisningsministeriets hjemmeside 
kan du læse nærmere om betingelserne for 
optagelse i gymnasiet:  

www.uvm.dk
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Stort gymnasium - mange muligheder

Roskilde Katedralskole  
Holbækvej 59 • 4000 Roskilde
Telefon 46 35 18 91 • post@rks-gym.dk
www.roskildekatedralskole.dk 
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Mette Sigtenbjerggaard, kommunikationschef & 
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Uddannelsespartner med

Internationale klasser  
og venskabsgymnasier  

i hele verden

Internationale klasser  
og venskabsgymnasier  

i hele verden

Kendt for vores

   gode  
    sociale liv

 Vild med science?
 

Det er 650  
elever på Katten også

Flere studieretninger  
og valgfag
end de fleste

Levende musikmiljø  
og talentlinjen MusiCreator

Skolens værdier:
• Muligheder
• Medansvar
• Mening

deltager 
i talent-

aktiviteter

25% 




