Velkommen
på
HaKa

PRAKTISK INFORMATION TIL
DIG SOM NY ELEV PÅ HAKA
Læs pjecen sammen med dine forældre

VI ER VORES SKOLE
og vi passer på hinanden
Lectio
Lectio er skolens intranet. Det vil sige, at AL kommunikation til vores elever
foregår på Lectio. Vi forventer, at du læser dine beskeder og altid holder dig
orienteret om vigtig information fra ledelsen, sekretærerne eller dine lærere. Der
findes flere apps til Lectio, men du har pligt til at logge din ind i systemet på din
computer og se dine lektier, som ligger under hvert modul. Du kan ikke åbne filer
mv. fra app’en, hvilket betyder, at du kan miste vigtig information i forbindelse
med dagens lektie, hvis du ikke åbner vedhæftede dokumenter eller læser de noter og instruktioner, som læreren har skrevet til
timen. Det er også på Lectio, at du finder afleveringsopgaver og meget andet, som du bliver introduceret til de første dage.

Hvilken computer skal du vælge?
Vi forventer, at du medbringer din egen computer, da en stor del af
undervisningen foregår på de digitale medier. Skolen kan ikke stille computere til
rådighed.
En iPad kan ikke erstatte computeren, da en del af de licensbaserede
programmer i undervisningen kun virker på en computer.
Vær opmærksom på, at du møder op med en opdateret computer, og at det er en Windows computer eller en Mac computer.
iPad’s og Chromebooks samt Linux computere kan ikke bruges.

Hvilke programmer anvender vi?
På HaKa får du adgang til en lang række programmer som anvendes i
undervisningen.
På skolen anvendes Office 365, som du får adgang til, endvidere er der også
adgang til skolens Google platform med bl.a. Google Docs og Google Websites.
Af andre programmer kan nævnes: Maple, AppWriter, Ordbogen.com, Engram. Det er typisk dit Uni-login, som du anvender til
at benytte programmerne. Du vil få adgang til programmerne i takt med, at de anvendes i undervisningen.

Skolens hjemmeside
Det er altid en god ide at benytte skolens hjemmeside, hvis du vil søge
information om de enkelte studieretninger, fagpakker, valgfag samt hvilke
videregående uddannelser dine fag giver dig adgang til. Du kan ligeledes søge
information om, hvem der er din personlige studievejleder samt dennes
træffetider. Hvis du er i tvivl om nogle af skolens gældende regler, så kan du også
læse dem herinde. Du skal også ved skolestart aflevere en blanket, hvor du og
dine forældre bekræfter at have læst skolens studie-ordensregler.

Fravær
På Haderslev Katedralskole arbejder vi målrettet mod at nedbringe fraværet
blandt vores elever. Derfor holder ledelsen og studievejlederne møde hver 14.
dag, hvor alle elevers fravær (fysik og skriftligt fravær) gennemgås. Du har pligt til
at angive årsagen til dit fravær i Lectio. Hvis dit fravær er for højt, vil du blive
indkaldt til en samtale om dit fravær hos din studievejleder. Hvis det vurderes, at
dit fravær er ubegrundet og ikke godkendes som lovligt fravær, vil du modtage en
pædagogisk tilrettevisning. Fortsætter fraværet med at stige, vil du risikere at få en skriftlig advarsel af din pædagogiske leder.
Er du under 18 år vil dine forældre altid blive orienteret. Du kan læse mere om fravær og sanktioner på skolens hjemmeside.

Fravær ved begrundet sygdom
Hvis du bliver syg, skal du naturligvis ikke komme i skole. Vi vil gerne have, at du
bliver hurtigt rask igen, og det gør du bedst ved at blive hjemme, så længe du er
syg. Hvis der er tale om længerevarende sygdom, operationer som kan have et
længere efterforløb eller lignende tilfælde af længerevarende fravær, vil skolen
som regel bede om en lægeerklæring eller anden gyldig dokumentation. I ganske
særlige tilfælde kan der være tale om fravær fra skolen i så lang tid, at vi skal overveje en handlingsplan for dit videre
uddannelsesforløb. Er du under 18 år, vil dine forældre altid blive informeret og indkaldt til samtale.

Ferie
Det er ikke tilladt at rejse på ferie i skoletiden, med mindre du har fået tilladelse af
din pædagogiske leder. Det vil som regel være muligt at planlægge ferie i
skoletiden, men da der foregår rigtig mange aktiviteter i forbindelse med
undervisningen, er det altid en vurdering, om du kan få lov til at rejse. Hvis du rejser
uden at have fået tilladelse hertil, vil du modtage en skriftlig advarsel. I perioden
omkring terminsprøverne og i eksamensperioden er det ikke tilladt at rejse på ferie.

Eksamen, prøver og større skriftlige opgaver
Igennem din tid på Haderslev Katedralskole skal du til en række eksamener og
prøver. Du vil få en del information fra både ledelsen, sekretærerne og dine lærere,
og det er vigtigt, at du læser dine beskeder og de dokumenter, som du modtager. I
Lectio vil der være mapper til de større skriftlige opgaver (DHO, SRO, SRP, SSO)
hvor du finder al nødvendig information om tidsfrister og regler omkring
aflevering. Hvis du bliver syg op til en prøve eller under en prøve, også mens du
skriver opgave, så skal du ALTID kontakte skolen hurtigst muligt. Skolen vil bede om at få en lægeerklæring på din sygdom.

Studieture og ekskursioner
I løbet af din studietur vil du komme på nogle ekskursioner og studieturen ligger
altid i foråret 2.g i stx og i efteråret i 2. hf. Der er egenbetaling på alle ekskursioner
og studieturen: 1-dags ekskursioner (80 kr.), 3-dags ekskursioner (500 kr.) og
studieturen (4500 kr. på stx og 2000 kr. på hf). Det er jeres lærere, som planlægger
ekskursionerne og studieturen. Bemærk, at studieturen betales i rater og ofte vil
første rate skulle betales i slutningen af 1.g.

HaKa-faktoren
På Haderslev Katedralskole er vi vores skole og vi passer på hinanden. Det er vores
slogan, og det mener vi meget bogstaveligt. Vi forventer, at du er en god
kammerat i og udenfor undervisningen. Vi forventer, at du har lyst til at være en
del af det gode klassemiljø. Vi forventer, at du altid henvender dig til enten en
studievejleder eller den pædagogiske leder, hvis du er bekymret for en kammerat
på skolen. Vi arbejder målrettet med trivsel og sammen med jeres lærere og jeres
klassekammerater vil der igennem hele året være aktiviteter og arrangementer, som er med til at styrke det sociale fællesskab i
klassen.
Du har mulighed for at deltage i en lang række udvalg under Elevrådet. Der er mulighed for at deltage i frivillig idræt og frivillig
billedkunst, og årets helt store begivenhed for alle elever er musicalen, som inviterer til audition kort tid efter skolestart. Vi
håber, at du og dine venner har lyst til at være med ☺

