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Som én af Danmarks ældste byer har 
Ribe naturligvis også en skole med 
en meget lang historie. Ribe Kate-
dralskole har gennem århundreder 
været egnens videnscenter. 

Meget har ændret sig. Fra at være de få og pri-
villigeredes vej ind i den akademiske verden, 
er Ribe Katedralskole i dag en skole for alle 
unge med interesse for faglig og menneskelig 
udvikling indenfor et stærkt fællesskab. Med 
en stx eller hf fra Ribe Katedralskole på dit 
CV er dørene åbne til en lang række videre-
gående uddannelser, samtidig med at du har 
skrevet dig ind i en unik fortælling. 

”Her på Ribe Katedralskole er 
der en hel masse kultur og 

traditioner, som jeg glæ-
der mig til at lære at 
kende. Og så er det da 
lidt sejt at kunne sige, 
at man har gået på 
Danmarks ældste gym-

nasium! Man føler, man 
er en del af noget større 

og ældre. De gamle bøger 
og bygningerne er en oplevelse 

i sig selv”. 
Andreas, 1 k

Levende historie
Vores historie er levende til stede i din hver-
dag, men Ribe Katedralskole er ikke et muse-
um. Skolen har fået lov at udvikle sig sammen 
med den måde, vi arbejder og er sammen på. 
Vi har udviklet fællesområder med plads til 

større arrangementer, og fleksible løsninger 
til gruppe- og projektarbejde. Her er moderne 
faglokaler med integreret IT, alt sammen med 
respekt for bygningernes egenart. 
Vi en aktiv del af byens liv - et levende og mo-
derne uddannelsessted, og samtidig en se-

værdighed med bygninger 
helt tilbage fra 1400 – 

tallet.   

”Vi elever ved godt, 
at det er en gam-
mel skole som er 
noget specielt, og 
jeg er da stolt af at 

gå her. Det giver en 
anden stemning at gå 

rundt i de gamle bygnin-
ger hver dag. Her er en sær-

lig ro omkring dig, og de nye bygninger, der er 
tilføjet, er i tråd med skolens ånd og helhed”. 
Simon, 3 s

”Her er hyggeligt og idyllisk, og det er sjovt at 
se billederne på gangen 
med alle de gamle 
årgange”. 
Casper, 3 t



Lær at lære
Vi kan lære dig en masse stof, men lige så vig-
tigt er det, at du lærer at lære, og udvikler dig 
fra skoleelev til studerende. Det sker gennem 
de faglige krav og arbejdsmetoder, du bliver 
stillet overfor. På Ribe Katedralskole vil du 
møde kompetente undervisere, som nok vil 
stille krav til dig, men også støtte dig frem 

mod det bedst mulige resultat. 

”Jeg har fået opfyldt 
mine forventninger 

om at få nogle læ-
rere, der er virkelig 
engagerede. Her er 
mere tempo på un-
dervisningen, må-

ske fordi lærerne har 
brugt så mange år på 

at studere deres fag”. 
Line, 1 k

”De snakker på en anden måde end i folkesko-
len. Man skal lige vænne sig til, at den måde, de 
forklarer tingene er mere akademisk. Men de 
kommer med noget energi og vil virkelig gerne 
lære os det!” Kasper, 1 k

Fagene – det er dit eget valg
Du kommer i kontakt med alle faggrupper, 
men det er dig, der vælger den indbyrdes ba-
lance. Gymnasiet er bygget op omkring stu-
dieretninger. 

Du vælger: 
– Naturvidenskabelige, hvis du vil vide mere 
 om tal, formler, atomer, galakser, DNA, be-
 tingelser for liv, klima og energikilder.
– Samfundsvidenskabelige er for dig, der vil 
 vide mere om politik, erhvervsliv, samfund 
 og økonomi – lokalt, nationalt og i den glo-
 bale verden.
– Sproglige studieretninger er for dig, der 
 vil blive bedre til sprog, også de klassiske – 
 og vil vide mere om samspillet mellem 
 sprog, kultur og samfund i den globale 
 verden.
– Kreative – musiske, når du vil trænge dy-
 bere ind i musik og drama, og kombinere 
 det med de almene fag, hvor teori og prak-
 sis kombineres. 

På HF finder du de samme faggrupper, men 
her er kun ét fag på højeste niveau A.
Både på STX og HF arbejder vi tværfagligt og 
projektorienteret.
Med valgfagene har du mulighed for at gøre 
din uddannelse endnu mere personlig.

”På grundforløbet får man smagsprøver på 
alle de forskellige fag, som man kan få 
senere hen, og der har været grun-
dig orientering fra studievejleder-
ne om studieretninger og valgfag. 
Man er ikke i tvivl om, hvordan 
det fungerer; så er det op til én 
selv om man kan træffe et valg”.  
Kasper, 1 k



STX: 
På Ribe Katedralskole kan du vente med at 
vælge studieretning til december i 1 g, og 
grundforløbet er ens for alle. Vi hjælper dig 
med en grundig orientering og vejledning, 
så du får truffet det rigtige valg. Er du i tvivl, 
bør du altid vælge efter interesse og evne. Så 
sikrer du dig et godt studieforløb, der bliver 
det bedste udgangspunkt for dit valg af vide-
regående uddannelse.

”Det er helt fantastisk, for jeg havde ingen idé 
om hvad jeg gik ind til. Der bliver gjort rigtig 
meget ud af at give os forudsætningerne for at 
træffe et godt valg”. Andreas, 1 k

”Det er en vigtig ting i valget af den her skole, 
at man her på Ribe Katedralskole kan vente så 

længe med at vælge studieret-
ning. Man får helt klart mu-

lighed for at vælge efter 
lyst, og det er en dejlig 
ting, for man skal have 
fagene i tre år!” Freja 1 k

HF: 
På Ribe Katedralskole 

opretter vi en bred vifte af 
valgfag. Fagene afspejler elev-

ernes ønsker og giver dig de bedst mulige 
forudsætninger for optagelse på vide-
regående uddannelse. På hf vil du opleve, at 
det teoretiske stof kombineres med en prak-
tisk tilgang.

Hvorfor gymnasiet?
”Jeg vil gerne arbejde som ingeniør af 

en art, men jeg interesserer mig 
for mange forskellige ting, 

derfor har jeg valgt STX, 
frem for en ren teknisk 

linje” 
Henrik, 2 x

”Gymnasiet er 
ideelt, fordi der er 
så mange almene 
fag på højt niveau, at 
man uden at skulle læse 
fag op kan starte på en længere- v a r-
ende uddannelse. Min humanistisk/samfundsf-
aglige studieretning er ideel, hvad enten jeg vil 
læse til journalist eller antropolog”. Anne, 3 s

”Det er her, man skal tage hen, hvis man har 
lyst til lidt af det hele, rent fagligt. Og så er der 
friheden herude! Jeg føler at man kan være sig 
selv”. Casper, 3 t 

Medbestemmelse
Er du nysgerrig efter at vide mere om hvordan 
din skole egentlig fungerer? Vil du have ind-
flydelse på beslutninger, der vedrører alles 
dagligdag, og har du mod på at stå op for dine 
kammerater? Så er elevrådet lige dit forum. 
Simon Jylov, 3 s er formand for elevrådet:

”Jeg er interesseret i at eleverne har det så 
godt som overhovedet muligt, og jeg vil gerne 
være med til at skabe et miljø på skolen, der 
gør det rart at være her, så Ribe Katedral-
skole forbliver et godt undervisningssted. 
Desuden vil jeg gerne være med til at forny 
elevdemokratiet, og i dag ser jeg langt flere 
elever, der engagerer sig og har lyst til at have 
medindflydelse på deres undervisningsmiljø. 
Ledelsen har støttet op om det vi har haft 
gang i, og det har været rart at se!”



Engagement og fællesskab
At passe sin skole er andet end afleveringer. 
Du kan fx engagere dig i skoleavisen Mercu-
rius, spille drama, dyrke idræt eller musik. Og 
du kan gå ind i nogle af de udvalg, der arbe-
jder for fælles oplevelser til alle. Tager du ud-
fordringen, bærer den lønnen i sig selv i form 
af god respons og et super netværk på tværs 
af skolen. 

Hejmdal er vores festkomite på tredive men-
nesker, ti fra hver årgang. Der er seks fester 
om året. Rasmus fra 3 s er medformand for 
Hejmdal:

”Selvfølgelig går vi her for at lære noget, men 
det handler også om at møde nye mennesker 
og blive mere social, og det medvirker 
festerne til. Vi er tre formænd, som 
er gode til at fordele arbejdsop-
gaverne. Vi holder nogle gode 
fester, og får positiv respons fra 
de andre elever”. 

”De forskellige udvalg er en 
rigtig god mulighed for at stifte 
venskaber på tværs af klasser og 
årgange!” Asger, 1 k, caféudvalget.

”Jeg tror man lærer bedre, hvis 
man trives med dem man er 

sammen med. At have det 
godt sammen socialt er en 

stor del af at gå på gym-
nasiet”. Ane, 2 m

”Vi har en helhedsskole, 
hvor der ikke er forskel 

på om du går i 1. g, 3 g el-
ler HF”. Simon, 3 s  

”Man er glad for at gå i skole 
hver morgen. Det kan godt være, man glæder 
sig mest til frikvartererne, men man glæder 
sig også til timerne og til at være sam-
men med sin klasse på den måde. Jeg 
synes skolen gør meget for at lave 
fællesarrangementer, sådan at 
gymnasiet også forbindes med 
noget hyggeligt med fest og 
farver”. Majken, 2 y



Kreative fag
Fagene billedkunst, dramatik, idræt og 
musik møder du allerede på grundforløbet i 
stx. 
På Ribe Katedralskole vi meget glade for 
musik. Både som undervisningsfag på for-
skellige niveauer og som en del af skolens liv i 
dagligdagen, samt ved en række af skoleårets 
festlige lejligheder. I studieretningerne indgår 
musik på A-niveau.

”Siden 7. klasse har jeg vidst, at jeg skulle have 
musik i gymnasiet, og så er det rart, at jeg kan 
få det på A-niveau, og at der er nogle rigtig 

gode lærere. I studieretningsklassen kommer 
vi til at sidde sammen med andre, der elsker 
musik, ligesom én selv”. Line, 1 k 

Vi har et rigtigt fint flygel, som jeg bruger, når 
der er fritime”. Andreas, 1 k

Du er ikke alene
Selvstændighed? Ja! Større ansvar? 
Selvfølgelig!
Men det betyder ikke, at du er overladt til dig 
selv, medens de faglige krav vokser omkring 
dig. Vi gør meget ud af introforløbet, og under 
gymnasiets grundforløb får du godt værktøj i 
kassen.
Ribe Katedralskoles studievejledere møder 
du allerede under introforløbet og de er der, 
når du har brug for dem. 
Vi tilbyder fx læsevejledning, studie- og erh-
vervsvejledning, og hver klasse har et særligt 
lærerteam af de undervisere, der kender jer 
bedst. 
Lektiecaféerne er åbne flere eftermiddage 
om ugen og er et tilbud til alle elever på Ribe 
Katedralskole - uanset karakter og niveau! Et 
super hyggeligt forum, hvor der altid er godt 
selskab og professionel faglig vejledning.



VOXPOP

”I vores klasse var der mange, der havde prob-
lemer med teorien, og så oprettede vores lærer 
en speciel lektiecafé specielt til os”. Ane, 2 m 

Studieture
Når studieretningerne starter i januar i 1. g, 
tager vi på introtur og ryster de nye klasser 
sammen på kryds og tværs.
Både i 1. og 2. hf og i 2. og 3. g rejser vi på 
studieture i ind - og udland. Det faglige er 
med på turen, og det gør ikke oplevelserne 
mindre intense.

”Vi var i Rom sammen med klassisksproglige 
og samfundsfag, og inden vi kom derned, tro-
ede jeg bare det var spild af marmor, men når 
man hører om ideen bag det hele, bliver man 
ret interesseret!” Morten, 3 t.

Det klassiske i nutiden
”Jeg er klassisksproglig; det er jo skolens 
bærende historie, og det synes jeg godt man 
kan mærke. Personligt mener jeg at den klas-
sisksproglige linje er med til at holde skolen 
lidt nede på jorden. Det giver lidt mere tyngde, 
at vi har fag der beskæftiger sig med noget, 
der ligger så langt tilbage, men dog er så rel-
evant i forhold til nutiden. Man bliver mindre 
tilbøjelig til kun at beskæftige sig med det der 
sker lige nu. Også på de naturvidenskabelige 
studieretninger ved de godt, at de klassiske fag 
er grundlag for det de beskæftiger sig med. Vi 
kommer ikke uden om, at der er en fortid, hvor 
man har tænkt de tanker, som nu anses som 
fakta”. Simon Jylov, 3 s

”Det er meget få, der ved hvad de vil med 
deres liv, inden de begynder i gymnasiet. Efter 
grundforløbet er man blevet meget klogere! 
”Kasper, 1 k.

”Her er der mange i klassen, der engagerer sig. 
Man kan mærke, at folk selv har valgt at være 
her, og gerne vil bruge tiden fornuftigt, og ikke 
bare sidde og gemme sig bag en computer i tre 
år”. Asger, 1 k 

”Det er vigtigt at få en god eksamen; det er 
ligesom derfor man er her. Men man skal også 
give sig tid til at nyde det”. Henrik, 2 x

”Det gode ved grundforløbet er, at man lærer 
en masse at kende fra starten, og specielt for 
os, der er en meget lille klasse, betyder det 
rigtig meget!” Majken, 2 y

”Der er plads til alle, der er helt frit og åbent. 
Alle kan komme her og bliver accepteret. 
Gymnasiet er en god og spændende basis for 
at komme videre. Henrik, 2 x

”Jeg regner ikke med at kunne sove mig igen-
nem, og jeg tror, det bliver virkelig interessant. 
Det har det i hvert fald været indtil videre; der 
er kompetencer på alle områderne!” 
Andreas, 1 k

”For mig handler det mere at udvikle mig som 
person end det bare at tage en uddannelse!” 
Christoffer, 2 y



Næste stop? Aalborg Universitet Esbjerg!
På Aalborg Universitet Esbjerg er undervisningen baseret på projektarbejde i grupper. Samarbejdspartnere i 
erhvervslivet roser resultatet, og de studerende er vilde med modellen.

•	 Den	giver	bedre	mulighed	for	faglig	fordybelse
•	 Den	skaber	bedre	helhed	og	overblik
•	 Den	lærer	de	studerende	at	lede	et	projekt
•	 Den	lærer	de	studerende	at	samarbejde	og	kommunikere

Aalborg	Universitet	Esbjerg	uddanner	ingeniører	inden	for	kemi,	byggeri,	maskindesign,	energi,	data	&	elektro-
nik.	Universitetet	udbyder	også	uddannelser	i	medialogi	og	fiskeriteknologi.	

Læs mere om uddannelserne på www.esbjerg.aau.dk

Ribe Katedralskole
Puggårdsgade 22

6760 Ribe
Tlf. 75 42 02 66
Fax 75 4105 66

rk@ribekatedralskole.dk

Læs mere om uddannelserne på vores hjemmeside

www.ribekatedralskole.dk


