Kære brobygningselev

Velkommen på Aarhus Katedralskole (STX)
Du skal møde kl. 8.00 i skolegården, hvor elever vil tage imod dig.
Dagene på Aarhus Katedralskole vil omfatte følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du vil få en orientering om det almene gymnasium (STX).
Du vil få undervisning i kendte og nye fag.
Du vil få lektier for i et eller flere fag.
Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde
med mundtlig fremlæggelse og individuelt skriftligt arbejde.
Du vil blive præsenteret for nyttige studiekompetencer og erfare, hvilke personlige og
faglige kompetencer der er gode at have i gymnasiet.
Du vil få mulighed for at tale med elever om, hvad der kræves for at gå i gymnasiet.
Du vil få viden om nogle af de almindeligste uddannelser, som STX giver adgang til.
Du vil forhåbentlig opleve at blive mere motiveret og afklaret i forhold til at vælge
ungdomsuddannelse.

Fremmøde: Der vil blive registreret fremmøde i hver time. Hvis du bliver syg eller forhindret
i at møde op, bedes du give besked: ring til skolen 89123400
Medbring venligst: Papir, blyant og lommeregner. Du er også velkommen til at medbringe
computer.
Praktiske informationer: Kantinen finder du på anden sal i Rød Bygning.
Fagene på Aarhus Katedralskole:
ap = almen sprogforståelse, as = astronomi, bk = billedkunst, bi = biologi, bt = bioteknologi, da = dansk, de =
design og arkitektur, ia = informatik, dr = dramatik, en = engelsk, fi = filosofi, fr = fransk, fy = fysik, hi = historie,
id = idræt, in = innovation, it = italiensk, ke = kemi, ki = kinesisk, ma = matematik, mu = musik, ng =
naturgeografi, nv = naturvidenskabeligt rundforløb, ol = oldtidskundskab, ps = psykologi, re = religion, sa =
samfundsfag, sp = spansk, st = studievejledning / studieteknik, ty = tysk

Oversigt over skolen bygninger

Vi håber du får nogle gode og udbytterige dage på Aarhus Katedralskole!

