
Velkommen
 til Hamar katedralskole



Velkommen til 
Hamar katedralskole! 
Vi gleder oss til å bli kjent med
deg! Hamar katedralskole er en 
stor skole med et mangfold av 
mennesker, utdanningstilbud og 
aktiviteter. 

Skolens verdier respekt og 
begeistring skal prege våre 
holdninger og handlinger. Alle 
på «Katta» har derfor et ansvar 
for å bidra til et godt og trygt 
skolemiljø. Alle skal oppleve 
tilhørighet i fellesskapet.

Nå som du begynner i 
videregående skole har du 
muligheten til påvirke videre 
retning i livet ditt. Vi gleder oss 
til å følge din utvikling.

Kanskje kan diktet 
«Pusteøvelse» av Hamar-
dikteren Rolf Jacobsen gi deg
inspirasjon i læringsarbeidet:
«Og ennu, min venn, hvis du
kommer langt nok ut er du bare
ved begynnelsen – til deg selv».

Akkurat ditt smil kan gjøre
en forskjell for et menneske.
Akkurat ditt vennlige ord kan 
skape en bedre dag. 
Og akkurat ditt engasjement 
og din omtanke kan utløse nye 
gode handlinger.

Velkommen til oss!

Med hilsen 
Ingvild Rønn Sætre
rektor 

Respekt
Alle på skolen skal vise respekt 
for hverandre. Vi skal akseptere og 
anerkjenne at folk er forskjellige. 
Ved å inkludere hverandre viser 
vi respekt for den enkeltes 
verdighet og integritet.

Begeistring
Begeistring kjennetegnes av engas-
jement og glede. Med begeistring 
som drivkraft er alt mulig. Vi ønsker 
at alle på skolen skal oppleve et godt 
lærings miljø, preget av motivasjon, 
mestring og begeistring.

Våre verdier



Pusteøvelse
Hvis du kommer langt nok ut
får du se solen bare som en gnist
i et sluknende bål
hvis du kommer langt nok ut.

Hvis du kommer langt nok ut
får du se hele Melkeveiens hjul
rulle bort på veier av natt
hvis du kommer langt nok ut.

Hvis du kommer langt nok ut
får du se Universet selv,
alle lysår-milliardenes summer av tid,
bare som et lysglimt, like ensomt, like fjernt
som juninattens stjerne
hvis du kommer langt nok ut.

Og ennu, min venn, hvis du kommer langt nok ut
er du bare ved begynnelsen
                                     – til deg selv.

Rolf Jacobsen (1907–1994)
regnes som en av Norges største lyrikere.
Han bodde i Hamar fra 1961.

Dette diktet kan du også se på veggen i 
3. etasje, utenfor skolens observatorium. 
Det handler blant annet om forskjellen på 
kunnskap og visdom, og hvor viktig det 
er å lære om seg selv

Skolen har et eget obseravotorium på taket. 
Her kan du se solflekker, månekratere, 
Jupiters måner, Melkeveien og 
enda lenger ut, om du vil.



Yrkesfag

Grunnskoleopplæring

Elektro og datateknologi

Salg, service og reiseliv

Datateknologi og elektronikk Dataelektronikerfaget

Tekniske og 
industrielle 

fag

Vognvegen

Li
lle

aj
er

ve
g

Ringgata

Elektro og datafag

Studioer
for mediefag

Kunst, design 
og arkitektur

Kantine

Resepsjon

Administrasjon
og elevtjenester

Medier og 
kommunikasjon

A
je

rh
al

le
n

G
at

a

Fløy1

Fløy2

Fløy3

Fløy4Te
kn

ol
og

ib
yg

ge
t Salg, service 

og reiseliv

Realfag

Språkfag

Søm og tekstilhåndverk

Frisør, blomster, interiør 
og eksponeringsdesign

Norsk

Samfunnsfag

Bibliotek

Kroppsøving

Katta-hallen

Drop-off for biler

UtdanningsprogramKart over skolen
Kartet under viser skolens lokaler. Hamar 
katedralskole har flere fløyer med ulike 
funksjoner, samt Teknologibygget og Ajerhallen. 

Sentralt i bygget ligger en lang korridor i to 
etasjer, som vi kaller «Gata». 

Til venstre ligger servicefunksjoner som 
bibliotek, kantine, et stort auditorium, 
spesialrom og verksteder. 

Til høyre ligger fløy 2, 3 og 4 med øvrige 
klasserom og tre mindre auditorier. Kunst, design og arkitektur
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Grunnskoleopplæring (GS) for 
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Studiespesialisering

Håndverk, design og produkt-
utvikling med søm/tekstil, 
studiekompetanse, 3-årig

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Industriteknologi
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Språk, samfunnsfag og økonomi

Kunst, design og arkitektur

Medier og kommunikasjon

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

Studieforberedende:

Vg1 Vg2 Vg3

vilbli.no
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Søm og tekstilhåndverk 
med studiekompetanse, 3-årig

Søm og tekstilhåndverk 
med studiekompetanse, 3-årig

Interiør og eksponerings-
design

Teknologi- og industrifag

https://www.vilbli.no/nb/nb/innlandet


Sentralt i skolen 
henger elefanten 
til kunstneren 
Petter Alexander 
Hepsø. Kunstverket 
symboliserer styrke, 
hukommelse og 
klokskap.
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