Velkommen til et nytt skoleår!
Vi gleder oss veldig til å ta imot våre elever - både nye og «gamle». Kunnskap og
læring - elever og ansattes trivsel og toleranse - trygghet og gjensidig respekt, er alle
viktige bestanddeler i skolehverdagen.
Et aktivt elevråd og elever som gir uttrykk for at de trives på skolen er noe av styrken
vår. Katta har «sjel» hører vi ofte. Det er noe som bare må oppleves. Kanskje vil du
engasjere deg i en de mange undergruppene til elevrådet? Kanskje trives du best i
rolige omgivelser på biblioteket? Eller kan hende finner du raskt ut at kantina er et
sosialt treffsted? Uansett hvilke preferanser du har vil du erfare at skolen gir plass til
alle. En middels stor skole med 650 elever gjør at du ikke så lett forsvinner i
mengden. Det er trivelig når elever og lærere er på hils.
Våre Vg1-elever vil i løpet av de første skoledagene få god anledning til å bli kjent
med sine nye klassekamerater. Våre AKS-ere (Vg2/Vg3-elever) gleder seg til å være
faddere for nye elever. AKS = Aktiv Skolestart. Gjennom uformell lek og noe alvor vil
AKS-ere og kontaktlærere gjøre skolestarten til en hyggelig opplevelse. Husk! Det er
helt normalt å ha sommerfugler i magen.
Trondheim Katedralskole, eller Schola Catedralis Nidrosiensis som er det
opprinnelige navnet på skolen, er Norges eldste skole. Kan hende sees konturene av
Katedralskolen allerede på begynnelsen av 1030-tallet, like etter Olav den helliges
fall på Stiklestad? Vi er bevisst vår historie og er selvsagt stolte over å være alle
skolers mor.
På skolens hjemmeside (forsiden og under fanen «for elever») vil du finne diverse
informasjon som det kan være greit å ha med seg til skolestart. Kikk også gjerne
innom skolens Facebookside: https://www.facebook.com/trondheimkatedral/

Et glimt av skolens historie
Vår tidligere elev Håkon Håkonsson var bare 13 år da han ble «hentet» ut av
skolen og utnevnt til konge av Norge i 1217. På steintavlene i
Harsdorffbygget ser vi at Katedralskolen har gitt lærdom til flere av historiens
markante skikkelser. Erkebiskop Øystein Erlendsson, Tordenskiold, Thomas
Angell, Gerhard Schøning og Georg Sverdrup, for å nevne noen.
Ulike historiske kilder peker på at skolen i hvert fall har hatt fem ulike plasseringer.
Domkirken og bebyggelsen rundt kirken ble atter igjen offer utsatt for brann i 1432.
Denne gangen valgte man et kapell i kirken som skolestue. Så langt man kjenner til
ble det holdt undervisning i dette kapellet i Domkirken frem mot 1573. I det lille
kapellet, som ble kalt Lektoriet, foregikk det undervisning av flere klasser samtidig.
Skolen, som gjerne betegnes som alle skolers mor, har som landets øvrige
katedralskoler sørget for bl.a. teologisk utdanning av prester. Kirkespråket var latin,
og dette måtte selvsagt læres. Latinundervisningen har fulgt skolen gjennom
historien og fortsatt undervises elevene i latin (programfag).
I 1630 ble examen artium innført som opptakskrav ved universitetet i København.
Undervisningen gjennomgikk derfor en tilpasning i pakt med de nye opptaksreglene.
Et hopp til slutten av 1700-tallet
Skolens eldste bygning er Harsdorffbygget. Tegnet av professor og hoffbyggmester
Carl Frederik Harsdorff. Harsdorffbygget stod ferdig i 1786. Ved innvielsen av bygget
i 1787 hadde skolen 47 elever.
Trondheim Katedralskole gis i tillegg et bygningsmessig særpreg med sine to
bygninger i lik stil fra henholdsvis 1925 og 1938, tegnet av arkitekt Carl J. Moe.
Bygningene, som gjerne kalles Moe-bygg, ble stilmessig tilpasset Harsdorffbygget.
Bredere fagkrets
På begynnelsen av 1800-tallet utviklet fagkretsen seg betydelig. Sammen med
latinskolene i andre byer var katedralskolene hva man betegnet som lærde skoler
fordi det ble avgitt elever til universitetene.
Trondheim Katedralskole var i prinsippet en ren gutteskole frem til 1912. Skolens
første kvinnelige elev var Alette Aagaard Hansen. Hun gikk ut av skolen til videre
utdannelse i 1884.
Trondheim Katedralskolens devise er «per ardua ad astra» – gjennom motstand/
arbeid til stjernene.

