
Non scholae, sed vitae discimus. Vi lærer ikke for skolen, men for livet.

å p n e r  d ø r e r
OSLO KATEDRALSKOLE 



OM OSLO 
KATEDRALSKOLE
Katta har lang erfaring i å utvikle en god skole, mer enn 
865 år. Vi har flinke og engasjerte lærere som vet hva 
som skal til for at hver enkelt elev skal lykkes i å nå sine 
mål. Skolemiljøet er preget av høy trivsel, motivasjon,  
akademisk fokus og et svært godt læringsmiljø.

Skolen har omtrent 600 elever fra hele byen. De har 
stor interesse for fag og skole, men også for forskjellige  
elevaktiviteter som gir et aktivt og inspirerende mangfold.  
Skolen har utdannet mange av Norges fremste politikere, 
kunstnere og forskere.  

“Jeg startet på Katta først og fremst på grunn 
av miljøet og stemningen som skolen har og 
som er så spesiell. Uansett hvilken ungdoms-
skole man kommer fra, hvor man bor eller 
hvem man er, er det alltid en plass for deg på 
Katta. Det er vanskelig å finne et såpass variert, 
men samtidig åpent miljø andre steder.”

 Hana, 1F



“Katta er en skole for deg som 
ønsker et sted der du kan være 
helt deg selv. Jeg har fått utrolig 
mange gode venner her. Noe av 
det beste er at elevene på tvers 
av trinnene danner så utrolig 
gode relasjoner, mye på grunn 
av elevlagene vi har. Jeg er super-
fornøyd med valget mitt og angrer 
ikke et sekund.” 

Ida, 1F

“Katta har alt man kan be om! Vi 
har et trygt og åpent skolemiljø og 
et godt læringsmiljø. Samtidig er det 
en veldig spennende hverdag her, 
med mange forskjellige aktiviteter å  
engasjere seg i. Her kan man møte 
alle typer mennesker og det er alltid 
noe eller noen som passer deg.”

Elias, 3E 

“Det jeg elsker med Kattta er engasjementet 
fra mine medelever. På Katta kan man enga-
sjere seg i alt mulig, stort og smått, filosofisk 
eller jalla, alle er likestilt. Det kan være å 
diskutere internasjonal politikk i Model 
United Nations Katta, jamme til kul musikk 
på Kattarock eller rett og slett vanndrikking 
hos Kattas vanndrikkere. Alles engasjement 
er velkommen på Katta.”

Jack, 1C

“Jeg startet på Katta først og fremst på grunn 
av miljøet og stemningen som skolen har og 
som er så spesiell. Uansett hvilken ungdoms-
skole man kommer fra, hvor man bor eller 
hvem man er, er det alltid en plass for deg på 
Katta. Det er vanskelig å finne et såpass variert, 
men samtidig åpent miljø andre steder.”

 Hana, 1F

HVORFOR 
VELGE KATTA?



UTSTYR & 
MULIGHETER

Skolebygget er fra 1902 og det oser historie i veggene. 
Det foregår kontinuerlig oppussing og modernisering 
slik at bygget fremstår som både ærverdig, hyggelig 
og funksjonelt. Verdt å nevne er Oslo katedralskoles  
gamle bibliotek som er Norges eldste bibliotek og største  
skolebibliotek. Her kan du finne trykte bøker fra 1400- 
tallet, originaltekster fra Wergeland og mye mer.  



Aulaen er bygget under bakken og er 
et stort, flott og moderne auditorium 
med sitteplasser til over 600 personer. 
Her kan vi samle hele skolen til både 
undervisning og underholdning.



AKTIVITETSLÆRE

AKTIVITETER I ÅR

(Kan variere fra år til år)

• Friidrett 
• Fotball
• Volleyball
• Klatring 
• Basketball
• Skøyter 
• Innebandy 
• Friluftsliv (overnattingstur)
• Utholdenhetstrening
• Styrketrening 
• Langrenn 
• Svømming 
• Badminton
• Spinning
• Dans 
• Orientering 
• Frisbee 
• Rugby 

AKTIVITETSLÆRE 

- 5-timer pr uke i tillegg til kroppsøving 
- Ingen eksamen
- Ingen skriftlige prøver eller innleveringer 

BIOLOGI

BIOLOGI 2
- 5-timers kurs
- Gir realfagspoeng
- Skriftlig og muntlig-praktisk eksamen
 
Hva lærer man om?
• Den unge biologen
• Energiomsetning
• Genetikk
• Bioteknologi
• Økologi
• Evolusjon

BIOLOGI 1 
- 5-timers kurs
- Gir realfagspoeng
- Muntlig-praktisk eksamen
 
Hva lærer man om?
- Den unge biologen
- Cellebiologi
- Fysiologien til mennesket
- Funskjon og tilpassning
- Biologisk mangfold

ENGELSKSPRÅKLIG 
LITTERATUR OG KULTUR

Engelskspråklig 
litteratur og kultur
• 5-timers fag
• Separate karakterer i skriftlig og muntlig
• Skriftlig og/eller muntlig eksamen

 
Faglig innhold: 
• Litteratur og kunst fra ulike epoker
• Romaner og filmer
• Noveller og dikt
• Sakprosa

FYSIKK

FYSIKK 2
- 5-timers kurs
- Gir 1 realfagspoeng
- Skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen

Faglig innhold:
• Klassisk fysikk
• Mekanikk, elektromagnetisme
• Moderne fysikk
• Kvantefysikk, relativitetsteori
• Fysikk og teknologi
• Digitalisering av lyd
• Den unge forskeren
• Å beskrive naturen med matematikk

FYSIKK 1
- 5-timers kurs
- Gir 0,5 realfagspoeng
- Muntlig-praktisk eksamen

Faglig innhold:
• Klassisk fysikk
    - Mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, 
       bølger
• Moderne fysikk
    - Atom- og kjernefysikk, astrofysikk
• Fysikk og teknologi
• Elektronikk
• Den unge forskeren
• Å beskrive naturen med matematikk

ΣF=ma

FAGTILBUD
Oslo katedralskole tilbyr utdanningsprogram 
for studiespesialisering. På Vg1 følger alle 
elever det samme løpet, men på Vg2 og 
Vg3 velger elevene mellom fordypning i  
programområde for realfag eller program- 
område for språk, samfunnsfag og økonomi. 

ITALIENSK
Kommunikasjon 
Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om 
formidling av mening gjennom 
fremmed-språket. Det omfatter lytting, lesing, 
skriving, muntlig produksjon og spontan 
samhandling knyttet til ulike 
kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere 
og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig 
repertoar – ordforråd, setningsbygning og 
tekstsammenheng – og spesifikke språklige 
ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike 
kommunikasjonssituasjoner. Nye medier og 
bruk av språket på tvers av fag og emner inngår 
også i dette hovedområdet. 

Språk, kultur og samfunn 
Hovedområdet språk, kultur og samfunn 
dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. 
Det dekker sentrale emner knyttet til ulike sider 
ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur. 
Arbeid med ulike typer tekster og møte med 
kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet 
kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og 
fremme innsikt i ens egne livsvilkår og 
identitet. Det kan også bidra til leseglede, 
opplevelse og personlig utvikling. 

FREMMEDSPRÅK
HOVEDOMRÅDER
Språklæring 
Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i 
egen språklæring og språkbruk. Å utvikle evnen 
til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som 
å definere egne læringsbehov, ¬formulere mål, 
velge arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere 
arbeidsprosess og mål¬oppnåelse individuelt 
og i samarbeid med andre, vil kunne
øke læringsutbyttet i faget. 
   



Programområde språk, samfunnsfag 
og økonomi

Historie og filosofi 
Politikk og menneskerettigheter
Psykologi 
Samfunnsøkonomi 
Sosiologi og sosialantropologi
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelsk litteratur og kultur 
Latin
Fransk 
Spansk
Tysk
Italiensk 
Russisk (ettermiddagsundervisning)

Programområde realfag

Biologi
Fysikk
Kjemi
Matematikk R1, R2, S1 og S2
Informasjonsteknologi 
Programmering og modellering X

Fag fra andre programområder

Breddeidrett
Kunst og visuelle virkemidler  



NORSK

Vg1: 4 t i uka

Vg2: 4 t i uka 

Vg3: 6 t i uka

Tre standpunktkarakterer på Vg3
(hovedmål, sidemål, muntlig)  

Alle skal ha eksamen i norsk hovedmål på Vg3

I tillegg kan man trekkes ut til eksamen i norsk sidemål 
og norsk muntlig på Vg3 

 

Skriftlig fordypningsoppgave

Varierte undervisningsmetoder 
Skjønnlitteratur 

Sammensatte tekster 

Litteratur Teater og kino

Læringstrykk 

Kommunikasjon

Analysere

Nordisk

Tolke

Kultur

Retor ikk 
Lyrikk

Samisk

Virkemidler

Lese

Skrive

Sakprosa
Lytte

SOSIOLOGI OG 
SOSIALANTROPOLOGI

SOSIOLOGI OG 
SOSIALANTROPOLOGI 
Hovedområder
• Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
• Kulturforståelse
• Sosialisering
• Produksjon og arbeid
• Fordeling av goder

Hovedområdet fordeling av goder handler om 
makt og fordelingsspørsmål i forhold til politiske 
ideologier. Det dreier seg også om lagdeling, 
klasser, sosial ulikhet og mobilitet.

Hos pygmeene: Fredrik Barth sammen med baktamanfolkets øverste 
prest. Bildet - tatt med selvutløser - er det eneste av ham fra oppholdet på 
Papua Ny-Guinea i 1968. Foto: Fredrik Barth

TYSK
TYSK 2
- 4 timer i uken i 2 år
- myk overgang fra ungdomskolen
- variert undervisning
- like mye vekt på muntlig som skriftlig

Tur til Berlin i vg2

Er du innadvendt, utadvendt, kreativ, rocker, 
rapper, realist, skuespiller, kunstner, forsker, 
bokorm, historiker eller filosof?

Uansett skal vi inspirere, engasjere og få deg til 
å trives i tyskklassen!

TYSK 3
• Programfag 5 timer i uken i 1 år 
• Gir 1 ekstrapoeng 
• autentisk tysk
• samfunnskunnskap
• kultur
• kunst 
• litteratur
• film
• politikk
• historie
• musikk
• reise
• det DU interessere deg for

Med nivå 3 får du:
• gode muntlige og skriftlige ferdigheter
• mye kunnskap om tysk samfunn og kultur
• et godt grunnlag for å kunne studere i tysk-

språklige områder

Gjør et smart valg og velg tysk 3 i vg3!

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. 
Derfor trenger Norge deg som har kompetanse 
om det tyske samfunn, språk og kultur.

Norsk næringsliv og NHO melder om vesentlig 
behov for tyskkompetanse. 

Etter engelsk er tysk det fremmedspråket 
flest bedrifter etterspør, og hele 14 prosent av 
NHO-bedriftene oppgir at de har konkret behov 
for tysk. Norske myndigheter ønsker at flere skal 
studere i Tyskland! 

På Katta er vi opptatt av å gjøre elevene våre 
godt forberedt til videre studier. Vi ønsker å  
utvikle reflekterte elever som skal lære og forstå 
hvilke metoder som fremmer egen læring. Det 
er også viktig med de ulike elevaktivitetene 
på skolen. Skolens motto «Non scholae, sed  
vitae discimus: Vi lærer ikke for skolen, men 
for livet» har stor betydning, og skolen legger 
til rette for at elevaktiviteter kan foregå utenom 
undervisningstiden.

Å LÆRE
FOR LIVET 

POLITIKK OG 
MENNESKERETTIGHETER

LÆREBOKEN
 Læreboka er i seks deler:
•  Inn i politikken
•  Partier, velgermakt og styringsorganer i Norge
•  Press og påvirkning i den norske styringskjeden
•  Den internasjonale arenaen
•  Samarbeid mellom stater
•  Internasjonale utfordringer

Menneskerettigheter er grunnleggende 
rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, 
alder, religion eller nasjonalitet.

Parlamentarisme
Regjeringen må gå av hvis flertallet i 
Stortinget stemmer for mistillitsforslag.

POLITIKK OG 
MENNESKERETTIGHET
- 5-timers kurs
- Skriftlig eller muntlig eksamen

Faglig innhold:
• Politiske prosesser og institusjoner 
• Demokrati og medborgerskap 
• Internasjonale politiske systemer og aktører 
• Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter 
• Menneskerettighetenes verdigrunnlag 
• Menneskerettighetene i politisk praksis 



AKTIVE ELEVER Noen av våre elevlag: 

Plunsj
Kattarock
Kattas Litterære Samfunn
Katta Målungdom
Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund
Kattas isbadeklubb
Katta Natur og Ungdom
Kort sagt
Skeiv på Katta
Idrettsstyret
Harry Potter-laget
Årboka
og mange flere… 

Katta har et aktivt og levende elevmiljø der du kan  
engasjere deg både sosialt og faglig. Om du liker kor 
eller orkester, kan Peblingene eller Kattastrofen være noe 
for deg. Elever ved Katta kan også delta i internasjonale  
konferanser som Model United Nations, Europeisk  
ungdomsparlament og UNIS-UN-konferansen i New 
York. Det finnes et elevlag for alle, og finnes det ikke, 
lager man et nytt!



KATTATEATERET Kattateateret
Dagens Kattateater er arvtager til en lang 
amatørteatertradisjon i hovedstaden. For 200 
år siden fantes det ikke et eneste offentlig 
teater i byen, men «Det dramatiske Selskab» 
– stiftet i 1780 med skolens velgjører Bernt 
Anker i spissen – samlet byens økonomiske og 
intellektuelle elite om jevnlige amatøroppset-
ninger for publikum. Katedralskolens elever 
mottok fribilletter til disse forestillingene, 
og selv skolens lærde rektor Niels Treschow 
opptrådte på scenen. «Vi har kun en Doctor 
theologiæ her i landet», ble det bemerket, «og 
han spiller Comedie». 

Utover århundret ble det etablert flere profesjonelle teatere 
Utover århundret ble det etablert flere profesjonelle teatere 
i byen, mens amatørteatertradisjonen i første rekke ble vid-
ereført av Det norske Studentersamfund. De fleste av Kate-
dralskolens elever skulle studere videre ved universitetet, og 
i Studentersamfundet fant de et direkte forbilde for sitt eget 
«Discipelsamfund» (senere Kattuglen). 

Den første oppsetningen vi kjenner til ved skolen fant sted 
midt i studenterkomedienes storhetstid. Skolens teaterforen-
ing Theatron satte fastelavenssøndag 1858 opp Holbergs 
komedie «Den Stundesløse» for fullt hus. 

På 1860- og 70-tallet stod elevsamfunnet for en rekke 
teateroppsetninger. Fra 1861 av hadde man en fast teaterdi-
rektør med en underordnet maskinkarl, som var ansvarlig for 
de tekniske sidene ved scenografien. Ifølge elevsamfunnets 
lover fra 1871 var det direktørens oppgave «at udvælge styk-
ker og rollerne». På 1880- og 90-tallet ble Kattateateret (eller 
«Juleteatret» som det het) knyttet til elevene i den daværende 
andre klasse, som opptrådte fast som skuespillere. 

I elevsamfunnets lover fra 1929 ble det vedtatt en formål-
sparagraf som fastlo at «teaterets oppgave er å høine åndsniv-
ået blandt samfundets medlemmer og skolens gymnasiaster 
for øvrig, samt å gi dem forståelsen av den moderne teater-
kunst. Farser, skjemtekomedier og revyer er utelukket fra rep-
ertoaret». Det siste punktet ble kun i liten grad etterlevd.

Etter krigen satte elevsamfunnets teatergruppe jevnlig opp 
forskjellige stykker, for eksempel i 1956 Holbergs «Henrik 
og Pernille», med Harald Heide Steen jr. i hovedrollen. På 
denne tiden vant teateret flere ganger den såkalte ELI-pris-
en, oppkalt etter dets egen tidligere skuespiller Eli Skolmen 
Ryg og utdelt av dagsavisen «Morgenposten» for beste skole-
teaterproduksjon. Prisen hadde stor innvirkning på kvaliteten 
på skoleteatrenes produksjoner, og ansporet – ikke minst ved 
Katedralskolen – til mer seriøse oppsetninger.

Mens teateret på 1950-tallet dyrket farsen og komedien, med-
førte 60-tallet en vending mot mer seriøst teater, gjerne med 
en systemkritisk eller sosialistisk grunntone. Det er for ekem-
pel verdt å merke seg den radikale og nyskapende oppset-
ningen «Hittegods, en collage», med Knut Kjeldstadli som 
teatersjef, satt opp året før studentopprøret i mai 1968. Den 
radikale tendensen vedvarte utover 70-tallet med oppset-
ninger av blant andre Brecht, Dario Fo og Bjørneboe. 

Etter en oppsetning av Holbergs komedie «Barselstuen» i 
1978 lå teateret nede noen år, før det I 1982 gjenoppstod 
under navnet «Kattastrofe», med en oppsetning av Brechts 
«Tolvskillingsopera».

Himlen har ingen takrenne 1959

Lenge ble teaterets forestillinger satt opp i skolens gymnas-
tikksaler, men da festsalen ble innviet i 1988, ble den det 
naturlige stedet for Kattateaterets scene. Her disponerte man 
også i flere tiår det såkalte Teaterloftet, som ble pusset opp og 
innredet av teatergruppen selv.

Lysistrata 1987

På 1990-tallet vokste Kattateateret betydelig både i antall 
medlemmer og solgte billetter. Oppsetningen av Christopher 
Marlowes «Dr. Faustus» i 1993 huskes som en særlig vel-
lykket produksjon. Den kanadiske teatermannen Frank Tot-
ino var instruktør, og hele seks av skuespillerne – blant dem 
Thorbjørn Harr, Ane Dahl Torp og Nicolai Cleve Broch,                            

 kom siden inn på Teaterhøgskolen. I 1994 skiftet teateret 
navn fra Oslo katedralskoles teatergruppe til Kattateateret.

Rundt årtusenskiftet gikk valget av stykker i større grad mot 
klassiske skuespill av forfattere som Shakespeare, Tsjekhov 
og Ibsen, men etterhvert har teateret igjen forsøkt å frigjøre 
seg fra disse tradisjonelle rammene. Sånn sett synes dets se-
nere oppsetninger – som «A Clockwork Orange» (2007), 
«Jungelboken» (2008) eller «Gjøkeredet» (2014) – å repre-
sentere en leknere innstilling til teatervirksomheten. 

Etter at skolen fikk sitt nye tilbygg i 2013, har Katttateater-
et fått en ny scene i skolens aula. Den første oppsetningen i 
disse nye lokalene ble Noel Cowards «The Vortex». 

Gjennom godt og vel halvannet århundre har Kattateateret 
etablert seg som en viktig kulturinstitusjon både ved og uten-
for skolen, og oppsetningene får jevnlig svært gode kritikker 
i dagspressen. Mens andre skoler i større og større grad har 
gått over til å sette opp revyer, har Katedralskolens elever all-
tid holdt fast ved det tradisjonelle teateret. 

Peer Gynt 2003

Ernst Bjerke

Det største og mest aktive elevlaget er Kattateateret 
som feiret 150-årsjubileum i 2019! Teateret drives på 
frivillig basis med lønnet instruktør, og det settes opp 
et nytt teaterstykke hvert år. I 2019 spilte Kattateateret 
“Musefella” av Agatha Christie. Vinteren 2020 settes 
“Den innbilt syke” av Molière opp.



Katta er en flott skole å være rektor på. Jeg blir møtt hver dag av blide og 
engasjerte elever. Noe av det viktigste for meg som rektor er at elevene 
trives, at de utvikler seg faglig og som mennesker. Mange ønsker å gå på 
Katta, blant annet fordi det er en skole med et veldig godt og inkluderende 
elevmiljø.

Noe som er særegent for Katta, er de mange og varierte elevlagene som 
sørger for at det skjer noe spennende, morsomt og interessant her nesten 
hele tiden. Vi har et fantastisk elevkor og en flott teatergruppe. Vi  ønsker 
å være en skole for framtida, men vi vil også ta vare på skolens særpreg 
knyttet til lange og gode tradisjoner. Vi er en skole med en akademisk 
profil og kan vise til gode faglige resultater. Det er godt å være rektor på 
katta og det er også godt å være elev her.

Eva Blomfeld, rektor

HILSEN FRA REKTOR



Ullevålsveien 31, 0171 Oslo

https://oslo-katedral.vgs.no

www.facebook.com/Oslokatedralskole/

www.instagram.com/oslokatedralskole/

VELKOMMEN TIL OSS!


