VORES TILBUD TIL DIG
FAGLIGE, SOCIALE OG PERSONLIGE LØFT
Studievejledning
Alle klasser har en studievejleder. Studievejlederen har en vigtig funktion i forhold til klassens og den
enkelte elevs trivsel på skolen. Det er studievejlederens opgave at støtte gennem elevernes
uddannelsesforløb og sikre størst muligt fagligt - og personligt udbytte. Studievejlederen arbejder tæt
sammen med den pædagogiske leder, skolens ressourceperson og klasseteamet. Studievejlederen
holder løbende øje med fravær, karakterer og drøfter også personlige forhold, som kan have betydning
for elevens trivsel på skolen.
Ved skolestart vil studievejlederne gå rundt til klasserne og præsentere sig selv, så du ved helt fra
begyndelsen, hvem der er din personlige studievejleder. Når du skifter klasse ved studieretningsskifte,
vil du måske også skifte studievejleder.

Ressourceperson
Vi har en ressourceperson her på skolen, som kan hjælpe, hvis en elev har det rigtig dårligt, fordi alting
bare driller. I første omgang skal man gå til sin studievejleder og fortælle om sin siituation.
Studievejlederen vil så vurdere om man skal sendes videre til Mie, som er ressourcepersonen. Hun
hjælper både enkelte elever, klasser, hvor der kan være opstået nogle konflikter/problematikker og
grupper af elever med samme udfordringer samt foretager sparring med en lærer og/eller mentorer
om en klasse eller en enkelt elev. Som elev er du altid velkommen til at kigge forbi hendes kontor, hvis
du har nogle spørgsmål. Mies kontor ligger skråt overfor lærerværelset. Husk, hun har tavshedspligt!

Studiecafé

Vores studiecafé er et tilbud til alle elever på HaKa. Her kan elever få hjælp til den daglige mængde af
lektier, samt afleveringer i alle fag. Det kan være, at man bare slet ikke kan se sig ud af en aflevering,
eller komme i bund med sine lektier. - Det er derfor, at vi i studiecaféen står til rådighed, mandagtorsdag i 5. modul.

Faglige mentorer
Hvert år ansætter vi to (nogle gange tre) elevmentorer, som er tidligere studenter fra HaKa. De står
klar til at hjælpe både nye og eksisterende elever godt igennem deres skoleforløb.
Elevmentorerne hjælper elever, der har særlige udfordringer - det være sig af både fysisk og/eller
psykisk karakter. Elevmentorerne har fokus på at hjælpe med at skabe struktur på en hverdag, som for
nogle elever synes uoverkommelig i perioder. Mentorerne kan også tilbyde støtte i særlige fag, og i
ganske særlige tilfælde sidder mentoren også med i undervisningen.
Hvis du føler, at du har behov for en mentor, skal du tage kontakt til din studievejleder. Her vil du blive
tilbudt en samtale, som skal klarlægge om en mentor er et godt tilbud til dig.

Netværkssamtaler
Disse former for samtaler kan se forskellige ud. Som navnet siger, er det samtaler med en elev og en
eller flere i deres netværk. Det kan fx være samtaler, hvor forældrene, UU, mentorer eller psykiatrien
er inddraget. Det kan også være samtaler, hvor en repræsentant fra Det rådgivende team i kommunen
deltager. Samtalerne bliver holdt for at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte elev til at kunne
gennemføre en ungdomsuddannelse.

Eksamenstræning
Hvis du synes, at det at gå til eksamen er noget af det værste, du kan ikke sove i dagene op til, får
svedige håndflader, dit hjerte banker hurtigt, dine hænder ryster og du tænker: ”Jeg kan ikke”, er
eksamenstræningskurset noget for dig. Vi er på skolen så heldige at have Lisbeth (LS) og Morten (ME),
som tilbyder et eksamenstræningskursus over 10 gange. De gør dig klogere på, hvad der faktisk sker
med dig, når du skal til eksamen og giver dig samtidig nogle redskaber til, hvordan du kan blive bedre
til at gå til eksamen. Hvis du kunne tænke dig at være med, skriver Lisbeth og Morten ud på Lectio,
hvornår de senest skal have din ansøgning og hvornår de afholder informationsmøde om kurset.

Læsevejledning
Synes du, at ordene ikke står stille på papiret eller giver ordene bare ikke mening, så er det en god ide
at tage fat i en af vores læsevejledere. De kan hjælpe dig med at få adgang til socialpædagogisk støtte
(SPS), hvor du fx kan få en it-rygsæk. Du kan altid gå til din studievejleder, som vil hjælpe med at
henvise til læsevejlederne.

Sorggruppe
På skolen har vi også en sorggruppe for skolens elever. Det skyldes, at der gennem tiderne har været
flere elever, som har mistet, eller en nærtstående er blevet alvorlig syg. For at give de elever en
mulighed for at snakke med andre ligesindede, håber vi, at det kan være med til at gøre, at de får bedre
forudsætninger for at klare deres skolegang bedst muligt. Gruppelederne vil være Berit (BK), Annette
(AP) og Mie (MNI) og vi vil mødes ca. hver 14. dag i studievejledningshuset, hvor vi vil tage forskellige
temaer op alt efter behov. Der er naturligvis tavshedspligt.

Frivillig idræt
På HaKa tilbyder vi frivillig idræt i det meste af skoleåret med aktiviteter uden- og indendørs.
Vi bruger bl.a. frisport som træning frem mod idrætsstævner, hvor vi møder elever fra andre skoler i
discipliner som ultimate, beachvolley, fodbold, håndbold og basketball.
Frivillig idræt er - som ordet antyder - idræt med frivillig deltagelse, men det er en god mulighed for at
udfordre dine klassekammerater under friere rammer. Det er også en vigtig del af skolens sociale liv,
da du vil møde kammerater fra andre klasser og klassetrin. Der er naturligvis altid en idrætslærer til
stede og i løbet af skoleåret arrangeres der klasseturneringer i boldspil. Det foregår også i modulet
med frivillig idræt. Du er altid velkommen - uanset hvor god du mener, du er!

Frivillig billedkunst

En eftermiddag i ugen tilbyder skolen frivillig billedkunst i billedkunsthuset. Huset er åbent for alle
skolens elever, også elever der ikke har billedkunst på skemaet. Der er mulighed for at male, tegne,
modellere og meget andet efter eget ønske. En billedkunstlærer hjælper med materialer og vejledning
efter behov. Hold øje med skemaet i Lectio, hvor du kan se, hvornår der er frivillig billedkunst.

Holberg-revyen

Holbergrevyen er en forestilling der hvert år i marts måned afholdes af afgangseleverne, som sammen
med et par lærere fra musik og drama arbejder på at finde de sjoveste episoder fra årets gang på
skolen. Der er masser af sjov og satire på scenen, hvor eleverne kommer med deres sidste kommentar
til HaKa, inden de forlader skolen.
Navnet Holberg henviser naturligvis til Ludvig Holberg, som er kendt for sine samfundskritiske
komedier. Således er revyen også en vekslen mellem sang, dans, komedie og satire. Overskuddet fra

billetsalget til holbergrevyen og andre skolefester og arrangementer går til Holbergfonden, som er
skolens støtte til elevaktiviteter.

Musical
På Haderslev Katedralskole er den årlige musical én af vores absolutte stoltheder. Fagene musik,
drama, billedkunst og design indgår i et tæt samarbejde omkring iscenesættelse og opførelse af den
stort anlagte musical, som involverer synge-, danse-, tegne - og spilleglade elever på tværs af årgange.
Forud for opførelserne som trækker folkeskoler og borgere til fra hele byen, har der været mange
uger med lange timer ud på de sene aftentimer, hvor de involverede elever og lærere lægger et kæmpe
engagement i at skabe endnu en musical og høj kvalitet.

Den blå Nilfisk

Den Blå Nilfisk er de kreative fags festival. Her viser elever med fagene musik, billedkunst, mediefag og
drama, hvad de har arbejdet med igennem skoleåret. Der er udstillinger, musikarrangementer,
opførelse af dramastykker, og der vises film produceret af elever fra mediefag. Alle er velkomne denne
aften.

Den gyldne Kofoed
Den gyldne Kofoed er mediefagselevernes filmfestival. Her viser eleverne deres eksamensproduktioner
for hinanden, og der vil være et dommerpanel, som bedømmer den bedste film. Den gyldne Kofoed
afholdes typisk om aftenen, og der er lagt an til en hyggelig og sjov aften med alle elever på tværs af
klasserne. Mediefagslærerne deltager naturligvis også

Elevrådet
Elevrådet er elevernes stærkeste organ. Det består af en gruppe hårdtarbejdende, viljestærke og ikke
mindst lystne elever, der dagligt kæmper for at gøre skolen til et endnu bedre sted at være og lære.
Elevrådet varetager elevernes interesser og ønsker, og alle har mulighed for at blive hørt.
Elevrådet har ikke noget ideologisk udgangspunkt. Der er plads til alle uanset køn, alder, herkomst og
politisk, ideologisk overbevisning. Elevrådet er for alle, så kig ind, hvis du er nysgerrig på, hvad der
rører sig på skolen. Til ethvert møde lægger vi vægt på en god tone og en varm kop kaffe - for de
bedste beslutninger træffes bedst i et godt miljø.

HAKA I DEN STORE VERDEN
•

Fairtrade

På HaKa har vi valgt at være en Fairtrade skole. Det betyder øget fokus på arbejdsvilkår i en
globaliseret verden. Det indebærer en forpligtelse til at kaffe, te og kakao på skolen er
Fairtrademærket, og at vi gennem events på skolen oplyser om Fairtrade. Måske har du set vores
elever gå rundt som bananer og kaffekopper til Åbent Hus. Det gør de som et symbol på Fairtrade.
Hvis du ønsker at være med i arbejdet omkring Fairtrade, så kontakt Elevrådet og få mere at vide
om det elevudvalg, som har særligt fokus på Fairtrade på skolen.

•

Unesco

”Haderslev Katedralskole i den store verden” er et af skolens indsatsområder. Det ønsker vi at
fremme gennem vores engagement som UNESCO-skole. UNESCO-samarbejdet under FN ønsker at
fremme gymnasie- såvel som folkeskoleelevers forståelse for globalisering, medborgerskab,
bæredygtighed samt multikulturelle forhold i hele verdenen. Skolens engagement har bragt os så
vidt som til de Vestindiske øer, men turen går også jævnligt til både Christiansfeld og Vadehavet,
som begge står på Unescos verdensarvsliste.

•

Worcester

Haderslev Katedralskole har en søster. Når du vælger at gå på studieretningen med Biologi A og
Kemi B, vælger du samtidig også at være en del af vores udveksling med vores søsterskole
Worcester Academy i Worcester i USA. Hvert andet år rejser Haderslev Katedralskole ud, og hvert
andet år kommer eleverne fra Worcester på besøg i Danmark. Det vil sige, at elever, der optages på
HaKa i 2020 rejser får besøg af eleverne fra Worcester Academy.
Hvis der er flere klasser med den samme studieretning, er det kun den ene klasse, der er
udvekslingsklasse. Studieturen til Worcester er lidt dyrere, da den koster 6000 kr. mod de 4500
kr., som andre elever betaler for deres studietur. Der skal desuden påregnes ekstra udgifter til
vaccinationer.

•

Udvekslingselever

Hvert år modtager skolen et antal udvekslingselever, som kommer fra hele verden.
Udvekslingselevernes ophold er med til at fremme skolens kulturforståelse. Eleverne går på skolen
i et år, og de følger en stamklasse samtidig med, at de modtager undervisning i dansk sprog hver
dag gennem hele ugen. Alle udvekslingselever bor privat hos værtsfamilier, og hvis du og din
familie har lyst til et spændende kulturmøde med en udvekslingselev, så hold øje med Lectio. Her
vil der komme et opslag ud, når vi igen søger værtsfamilier til vores kommende udvekslingselever.

•

Sprogrejsen med fransk og spansk

Alle elever i 2.g og 3.g med fransk eller spansk tilbydes at tage på sprogrejse. Der vil være to lærere
med på turen. Sprogrejsen er et tilbud og erstatter ikke studieturen med klassen. Hvis du gerne vil
på sprogrejse, skal du skrive en ansøgning til din lærer. Sprogrejsen varer typisk 5 dage, og du går
både i skole samtidig med, at du også får en masse gode kulturelle oplevelser på din tur.
Sprogrejsen er egenbetaling.

HAKA HJEMMESIDE OG SOCIALE MEDIER
På HaKas hjemmeside kan du som regel få svar på en lang række spørgsmål i forbindelse med
studieretning, fagpakke (HF), valgfag, personale, årets begivenheder, kalenderen, ferieplaner, studieordensregler, mv.
Vi opfordrer dig især til at bruge hjemmesiden, når du skal vælge studieretning og når du skal vælge
valgfag.
Hold dig også løbende orienteret på hjemmesiden. På forsiden vil der altid blive annonceret nyheder,
som har interesse for både dig og din familie.

Desuden er HaKa aktiv på Facebook, Instagram og Snapchat, hvor et udvalg dygtige elever hver dag
sørger for at lave nye statusopdateringer.

