


Stavanger katedralskole består i dag av to avdelinger:

Kongsgård: Studiespesialisering

Bjergsted: Musikk, dans, drama

Denne presentasjonen tar kun for seg Kongsgård

Stavanger katedralskole er en av Norges 
eldste og mest kjente skoler, og om få år 

feirer vi 200-årsjubileum. Men 
skolehistorien på stedet er faktisk enda 

eldre enn det…

Selv om skolebygget Kongsgård er 
gammelt, er vi likevel en moderne skole.



Når du starter i første klasse 
på videregående, har du kun 
obligatoriske fellesfag. Dette 
er likt uansett hvilken skole du 
går på.

Når du begynner på andre 
året, fortsetter du med 
fellesfag, men du velger i 
tillegg programområde og 
tilhørende programfag. Valg 
av programområde og 
programfag henger sammen 
med hvilke interesser du har 
og hvilke framtidige studie- og 
yrkesplaner du ser for deg.

https://www.udir.no/kl06/STUSP1----


På Kongsgård tilbyr vi to programområder

Realfag

Språk/samfunn



Realfag
Har du likt matte og biologi på ungdomsskolen, kan 
programrådet for realfag være noe for deg. Her får du 
muligheten til å jobbe både teoretisk og praktisk med 
fagene. En del utdanninger krever at en har hatt 
bestemte realfag på videregående. Hos oss får du 
individuelle samtaler med rådgiveren om dette.

Vi tilbyr følgende realfag

• matematikk for realfag
• matematikk for samfunnsfag
• X-matte
• biologi
• fysikk
• kjemi
• teknologi og forskningslære

• + forskerlinje

https://www.udir.no/kl06/MAT3-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/MAT4-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/mat2-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/BIO1-01
https://www.udir.no/kl06/FYS1-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/KJE1-01
https://www.udir.no/kl06/tnf1-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob


Forskerlinje
Skolens forskerlinje 
har fokus på 
nysgjerrighet for 
elever som er særlig 
interesserte i realfag.

Velger du 
forskerlinjen får du 
undervisning og 
praktisk erfaring med 
hva forskning er.

Forskerlinjen 
samarbeider både 
med næringsliv og 
universitet, og du får 
også mulighet til å ta 
studiepoeng på UiS



Språk/samfunnsfag
Programområdet for språk og samfunnsfag er særlig for deg som 
interesserer deg for kultur, samfunn, politikk, jus, filosofi, 
mennesket og språk. På Kongsgård har lang tradisjon for disse 
fagene og vi har en brei fagmeny å velge i, og noen av fagene er vi 
nesten alene om å tilby i vår region.

• internasjonal engelsk
• arabisk
• kommunikasjon og kultur
• historie og filosofi
• rettslære
• sosiologi og sosialantropologi 
• politikk og menneskerettigheter
• psykologi
• fransk, tysk og spansk på nivå III

• + breddeidrett

https://www.udir.no/kl06/ENG4-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/PSP5506
https://www.udir.no/kl06/kkm1-01?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/HIF1-02
https://www.udir.no/kl06/RTL1-03
https://www.udir.no/kl06/POS1-01/Hele/Kompetansemaal/sosiologi-og-sosialantropologi?lplang=http://data.udir.no/kl06/nob
https://www.udir.no/kl06/POS1-02
https://www.udir.no/kl06/PSY1-01
https://www.udir.no/kl06/PSP1-01
https://www.udir.no/kl06/IDR6-02/Hele/Kompetansemaal/breddeidrett-1


Kongsgård er kjent for sin historie med gode 
faglige resultat.

Med små klasser på maks 25 elever, trygger vi 
tett oppfølging av deg som elev.

I tillegg har vi støtteordninger som mentor og 
leksehjelp. 



På skoleundersøkelser skårer vi også svært 
høyt på sosial trivsel. Dette er en skole hvor 
elevene kjenner at det er trygt og akseptert å 
være seg selv



Skolen har også et svært aktivt elevmiljø. 
Dette kommer blant annet til uttrykk 
gjennom de mange elevklubbene

• Lille Marius
• Kalkulatorklubben
• Akvarieklubben 2.0
• Amnesty-klubben
• Gymnasiesamfunnet
• Harry Potter-klubben
• Kongsgård elevmållag
• PIS
• Pubertetskoret



Unike omgivelser





Midt i byen

Vil du vite mer om skolen? Ring eller send en e-post til rådgiverne

Lise: 470 31 178 / lise.skarbovik@skole.rogfk.no
Torgrim: 452 45 598 / torgrim.gram.okland@skole.rogfk.no

http://www.stavanger-katedralskole.vgs.no/

mailto:lise.skarbovik@skole.rogfk.no
mailto:torgrim.gram.okland@skole.rogfk.no
http://www.stavanger-katedralskole.vgs.no/


Vi håper vi ser deg i august!

«Pulsen går høyt og hardt når jeg 
tenker på Stavanger katedralskole. Jeg 
har knapt hatt en så heftig tid i livet 
mitt. Sakki for et miljø. Hekkan for noen 
lærere. Kan jeg begynne igjen?»

Tore Renberg


