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Velkommen til Trondheim Katedralskole 
Gratulerer med skoleplass! Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev hos oss. 
Dette brevet inneholder viktig informasjon, som vi ber deg lese nøye.  

Husk å svare via MinID/Vigo innen fristen om du takker JA eller NEI til skoletilbudet! 
Svarfrist er 17.07. 

Dersom du velger å stå på venteliste kan du få et annet tilbud ved andreinntaket. 
 
Svar på skjema om fagvalg 

Du skal velge fag i valgskjemaet. Gå inn på skolens nettside - Trondheim Katedral-
skole. Her klikker du deg inn på nyhetssaken «Velkommen til nytt skoleår». Der fin-
ner du lenken til valgskjemaet. Du må svare på VALGSKJEMAET senest 31.07. 
 
Valg av fremmedspråk 

Alle elever må velge ett fremmedspråk. Hvis du har hatt fransk, spansk, kinesisk eller 
tysk som tilvalgsfag alle tre årene i ungdomsskolen har du to muligheter:  
 

1. Du kan velge å fortsette med det samme språket på videregående skole. Da 
velger du dette språket på nivå II. På nivå II har du fire timer per uke i Vg1 og 
Vg2. Noen språkfag kan du fortsette med på nivå III i Vg3. 

2. Du kan velge å begynne med et nytt språk på nivå I. Vi tilbyr spansk, tysk, 
kinesisk og italiensk. På nivå I har du fire timer per uke i Vg1 og Vg2.  

  
Det er ikke anledning til å ta begynnerkurs (nivå I) i det samme språket som du har 
hatt i ungdomsskolen.  

Hvis du ikke har fullført fremmedspråk i ungdomsskolen, må du ha fremmedspråk alle 
tre år på videregående skole. Trondheim Katedralskole tilbyr spansk begynnerkurs. 
Siden du må ha språkfaget i tre år vil dette begrense dine valg av programfag på Vg3. 

Trondheim Katedralskole samarbeider med Thora Storm videregående skole om 
språktilbudet. Hver av skolene tilbyr ikke alle språkfagene. Hvis språkgruppene på en 
skole får for mange elever, kan elever bli flyttet over til den andre skolen i språk-
timene. Timeplanen for skolene legges slik at dette er mulig. Antall elever som søker 
de ulike språkene, avgjør om faget settes i gang. 

 

Valg av matematikk 1P eller 1T 
Du kan velge mellom to læreplaner i matematikk: Matematikk 1T er teoretisk  
orientert, mens matematikk 1P er mer praktisk orientert. Neste år (Vg2) kan du velge 
å fortsette med P-matematikk (2P) eller ta programfag i matematikk (S1 eller R1).  
 

https://web.trondelagfylke.no/trondheim-katedralskole/
https://web.trondelagfylke.no/trondheim-katedralskole/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AU0ztrkTMUWjplMuR52aGg4IwBvvORVEpi8H0MNrYutURUU0T0RPVDNaWjBKRTdIWEpFSTRWRzZIRS4u


 

 
 
Du vil få mer informasjon ved skolestart om de ulike mulighetene for valg av  
matematikk på Vg2.  
 
Er du spesielt interessert i matematikk kan du velge Matematikkprogrammet. Da får 
du 8 timer matematikk per uke og tar både matematikk 1T og matematikk R1 i løpet 
av Vg1. Du kan eventuelt velge å ta bare R1 hvis du allerede har bestått 1T.  

  
ST med forberedende IB / ST med utveksling i Vg2 

Vi har 15 plasser på Vg1-studiespesialisering tilpasset elever som vurderer å søke 
opptak til International Baccalaureate Diploma Programme IB DP på Vg2. Du møter 
lærere som underviser på IB og blir godt informert om IB Diploma Programme før du 
eventuelt bestemmer deg for å søke dette utdanningsprogrammet på Vg2. 

Elever som følger ST med forberedende IB går i samme klasse som elever som følger 
ST med utveksling i Vg2.  Ved å samle elever som planlegger et evt. utvekslingsår i 
samme klasse kan skolen bidra med oppfølging av elevene før, under og etter utveks-
lingsåret. I valgskjemaet er det mulig å markere at du vurderer å dra på utveksling. 
Dette er ikke bindende. 
 
Undervisningen (i klassen med ST med forberedende IB og ST med utveksling i Vg2) 
følger løpet til ordinær Vg1-studiespesialisering med deler av undervisningen på  
engelsk i fagene naturfag og samfunnskunnskap (bilingval/ tospråklig).  
 

ST med internasjonalisering 
I valgskjemaet kan du markere dersom du ønsker å gå i en ST-klasse med ekstra fokus 
på internasjonalt samarbeid. Elevene bidrar aktivt i skolens internasjonaliserings- 
prosjekter ved å ta del i elevutveksling og bidrar til å styrke skolens arbeid med  
internasjonal forståelse. Undervisningen på ST med internasjonalisering følger løpet 
til ordinær Vg1-studiespesialisering. 
 

Informasjon om skolestarten finner du på skolens hjemmeside. 

Vi gleder oss til å møte deg! 
 
 
 
 
Hilsen  
 
Hilde Hov       Kåre Ottar Mjåseth 
Rektor        Studieleder    
                                                                                 

 

https://web.trondelagfylke.no/globalassets/bilder/trondheimkatedralskole/dokumenter/matematikkprogrammet.pdf/
https://web.trondelagfylke.no/trondheim-katedralskole/utdanningsprogrammer/studieforberedende-utdanningsprogram/international-baccalaureate-diploma-programme/
https://web.trondelagfylke.no/trondheim-katedralskole/utdanningsprogrammer/studieforberedende-utdanningsprogram/st-med-utveksling-i-vg2/
https://web.trondelagfylke.no/trondheim-katedralskole/utdanningsprogrammer/studieforberedende-utdanningsprogram/st-med-internasjonalisering/

