
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


INFORMA

RANDERS
AMTSGYMNASIUM

1975



2



3

Velkommen
Velkommen til skoleåret 1975/76.

Atter i år byder vi velkommen til mange nye elever - flere 
end vi har plads til. Alle er meget velkomne, og både ele
ver og lærere vil bestræbe sig på, at generne ved overop
fyldningen af skolen skal blive så små som muligt. Men det 
kan ikke nægtes, at netop et fagklassesystem bliver ramt 
hårdt ved en overopfyldning, fordi de fælles faciliteter 
som centralgarderobe, festsat, kantine, cykelkælder, ja 
selv trappernes dimensionering vil føles trang, og være et 
dagligt irritationsmoment.

Ellers finder vi, at det er en lys, venlig og velindrettet 
skole, og vi synes, vi har fået skabt et hyggeligt og af
slappet klima i forholdet mellem lærer og elever. Vi har 
meget få ordensregler, og de, som vi har, er udarbejdet af 
lærerråd og elevråd i fællesskab, så det i højere grad skul
le føles som et fælles ansvar, at de overholdes. Elevråds
formanden sagde til den samlede skole efter vedtagelsen, 
at "vi nu har ordensregler, der er sådan, at man overholder 
dem uden at vide det, hvis man er normal". Så er der blot 
at håbe, at vi alle er normale.

Dette introduktions- og velkomsthæfte sendes til alle vore 
nye elever, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til 
at byde alle nye elever hjerteligt velkomne hos os.

Vi mødes alle i skolens festsal mandag den 11. august kl. 9.

Velkommen .........

Optagelsen på skolen har nu fundet sted, og du er elev her på stedet. Din hoved
opgave her på skolen bliver naturligvis at tilegne dig det stof, der skal til for 
at bestå en eksamen. Men skolen er også et sted, hvor vi skal have det rart sam
men, og dette skulle gerne ske gennem fester, diskussioner og mange andre ting, 
som kan skabe kammeratskab.

Meningen med denne pjece, som er udarbejdet af lærere og elever, er hovedsageligt 
at give dig visse praktiske oplysninger, som uden tvivl vil lette din ankomst her. 
Vi håber også, at du ved gennemlæsning af pjecen får lyst til at medvirke ved nog
le af skolens aktiviteter. Dette skulle gerne ske, fordi det bl.a. også er dig, 
der skal være med til at give skolen den rette atmosfære.

Jeg vil sluttelig gerne på elevrådets vegne ønske dig tillykke med optagelsen og 
hjertelig velkommen på Randers Amtsgymnasium.

elevrådet
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informa .......... 1975

Forord.

Dette skrift er lavet af nogle elever og lærere for at give dig 
de oplysninger, som vi mener, du kan have brug for i forbindel
se med skolen.

For l.g’ere og 1. HF'ere vil der ikke være normal skolegang de 
første skoledage, disse vil i stedet forme sig som et introduk
tionskursus. Du vil finde en beskrivelse af kursets forløb og 
indhold i de indlagte midtersider, sammen med de oplysninger du 
især får brug for i den første uge på skolen.
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ADMINISTRATION
Kontorer — Råd — Nævn

Skolens kontor er bygget op som tegningen viser.

Rektor
Døren til rektors kontor står som regel åben, og enhver 
elev og lærer er altid velkommen til at diskutere opstå
ede problemer med rektor.

Sekretærerne
I det midterste kontor arbejder Grete Buch (GB), der ta
ger sig af de løbende ekspeditioner. Postfordeling, tele
fonsamtaler, elevarkivet o.s.v. Det er her man først bør 
henvende sig, hvis der er noget angående skoleforhold, 
man er i tvivl om. Kan fru Buch ikke selv løse problemet, 
kan hun henvise til den eller dem, der måske kan.

Administrativ Inspektor
På det tredie kontor arbejder administrativ inspektor 
Ole Kristiansen (OK) samt Elly Hougaard (EH)' og Bodil 
Svejstrup (BS). På dette kontor tager man sig af pro
blemer vedrørende Statens Uddannelsesstøtte, befordrings
godtgørelse, forsømmelser, skemaproblemer m.m.

Kontoret er et vigtigt led i skolens daglige arbejde, til 
tider kan det være et sted, hvor mange mennesker henvender 
sig på samme tid og der kan i perioder være meget travlt, 
men der er altid tid til at tage sig af DIT problem. Kon
toret er serviceorgan, og alle er velkomne til at søge råd 
eller komme med forslag til forbedringer på det ene eller 
det andet område.
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Elevråd
Du er, som det sikkert først og fremmest vil være dig selv bekendt, fra det nye 
skoleårs begyndelse elev her på skolen, og jeg vil derfor endnu engang ønske dig 
tillykke med optagelse og velkommen.

Du kan alene gennem overskriften regne ud, at der her på skolen findes et elev
råd, en samling elever - to fra hver klasse - som skal varetage dine interesser 
overfor rektor, lærere og offentlighed. Og lad det være sagt med det samme: 
Det er bestemt ikke i det forgangne skoleår gået så godt, som det kunne ønskes, 
og det gælder da forøvrigt også forrige år. Dette skyldes, set fra mit syns
punkt, to meget vigtige faktorer: 1) "Almindelig ungdomssløvsind" blandt 

skolens nuværende elever.
2) Den katastrofalt dårlige kommunikation, 

vi har på skolen.

De to faktorer hænger uløseligt sammen og har været en hæmsko om alt elevråds
arbejde. De har tilsammen primært givet sig udslag i et grinagtigt lille frem
møde til elevrådsmøderne, og dernæst, hvilket er noget mindre grinagtigt, i at 
elevrådet ikke har fået så mange sager at arbejde med og derigennem ikke har væ
ret så effektivt, som det kunne være med lidt større opbakning. Det er knapt 
nok vi i elevrådet ved om beslutninger, som tages, har nogen opbakning blandt 
de andre elever.

Dette problem til trods bliver du nødt til at finde dig i, at vi eksisterer, 
men det skal du nu efter min mening ikke være så ked af. Du har nemlig i elev
rådet, hvis den liden interesse og opbakning fortsætter ind i det nye skoleår, 
en enorm chance for at få dine ideer igennem, så godt som uden at de andre over
hovedet kan protestere.

Dette sidste er naturligvis kun sagt for at provokere, og skal tages med alt mu
ligt forbehold. Men det korte af det lange er, at elevrådet mangler initiativ
rige mennesker, der gider gøre et stykke arbejde for bekæmpelsen af de to foran
nævnte ubehagelige sygdomme. Af den grund vil dit evt. engagement i elevrådsar
bejdet være uhyre kærkomment.

Du skal dog ikke være for optimistisk, hvad angår kampen mod den dårlige kommuni
kation. For du kan lige så godt få det at vide straks: Der er i tidens løb gjort 
særdeles meget for at bedre dette forhold. Jeg kan nævne oprettelse af et skole
blad, indførelse af morgensamling etc. Men lige lidt hjælper det sgu.

Nok om det.

Elevrådet er og skal altså være dit kontaktorgan, og det er som kort fortalt oven
for sammensat på flg. geniale vis: 2 repræsentanter fra hver enkelt klasse, alt
så både gymnasiet og HF.

Ud fra elevrådetd midte vælges et sekretariat, hvis opgave det er at varetage den 
daglige ledelse af elevrådet, indkalde til møder og forberede disse. Der vælges 
endvidere 4 repræsentanter til en af skolens formelt øverste myndigheder Samar
bejdsudvalget, som foruden de fire elevrepræsentanter består af rektor, lærer
rådsformanden samt tre af lærerrådet valgte lærere.

Samarbejdsudvalgets medlemmer forsøger at forhandle sig til rette, og med lidt 
god vilje fra alles side lykkes dette som regel. Derforuden vælger elevrådet 
to repræsentanter til Skolenævnet, og elevrådet nedsætter under henvisning til 
de enkelte sager udvalg, der skal arbejde med disse.

Men hvad bestiller egentlig dette elevråd? Jo, ser du. Elevrådet afholder de 
såkaldte elevrådsmøder et par gange om måneden, hvor alle spørgsmål kan tages op
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til drøftelse og beslutning. Disse beslutninger tages, som demokratiet jo byder, 
ved almindelig stemmeflertal. Det er klasserepræsentanternes opgave at stemme i 
så vidt muligt omfang, som klasserne har besluttet. Spørgsmålene, som drøftes, 
kan som sagt være mangeartede, men af sager, som vi har arbejdet med i 1974/75, 
bør vel nævnes: Oprettelse af mødepligtsnævn, kørselsgodtgørelse (direkte kon
frontation med hhv. Undervisningsministeriet og Århus Amtsråd), oprettelse af 
morgensang, afholdelse af skolefester, afholdelse af introduktions- og temadage, 
delvis rygeforbud i kantinen o.s.v. o.s.v.

Elevrådet fik for et par år siden stillet et beskedent kælderlokale til rådighed, 
og her har vi indrettet et elevkontor, hvor det er muligt for alle, der har spørgs
mål angående skolens opbygning, om forskellige udvalg eller som ønsker at få for
skellige konkrete sager til behandling, at henvende sig.

I skrivende stund ved jeg ikke, hvorvidt skolens gymnasieelever, når du kommer 
herop er kollektivt medlem af DGS, Danske gymnasieelevers Sammenslutning, eller 
ej. Der afholdes nemlig hvert år en afstemning blandt alle gymnasiaster, om 
hvorvidt vi skal tilslutte os eller som for øjeblikket holde os uden for. Men 
hvis jeg ganske personligt må gisne, så tror jeg desværre ikke, vi er blevet ind
meldt, når du ankommer.

Til gengæld ved jeg med sikkerhed, at en del af de HF-studerende er individuelt 
medlem af LAK, Landssammenslutning af Kursusstuderende.

Endvidere ved jeg, at skolen er kollektivt medlem af DUS-Randers, De uddannelses
søgendes Samarbejdsudvalg. Må jeg henvise til de forskellige artikler: DGS, LAK 
og DUS.

Forhåbentlig har alt dette ikke forvirret dig, men givet dig et lille indblik i 
elevrådets aktiviteter og samtidig mangel på samme, og hermed håber jeg, at du 
vil komme og give din nye arbejdsplads mange og sunde impulser med dine forhåbent
lig taange og gode ideer. Jeg kan dog love dig, at du ganske få dage efter, at du 
er begyndt på gymnasiet eller HF vil høre mere til elevrådet. Vi har nemlig brug 
for dig, og håbet at du også har brug for os.

Leif Ladefoged 3zS

Elevrådsarbejde
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Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget er et organ, der på undervisningsministeriets initiativ er 
oprettet på alle landets skoler. Dets opgave er gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem elever, lærere og rektor.

Det har efter nærmere regler dels besluttende, dels- rådgivende myndighed. Rå
dighedskassen administreres af samarbejdsudvalget. Samarbejdsudvalget består 
af rektor som formand, lærerrådsformanden og tre af lærerrådet valgte lærere 
og fire af elevrådet valgte elever.

Samarbejdsudvalget holder almindeligvis møde en gang om ugen.
Medlemmer af samarbejdsudvalget er følgende:

Rektor P. Mønsted 
Adjunkt H. Rützow 

C. Zetterstrøm 
- D. Petersen
Bente Nielsen 2p
Leif Ladefoged 3zS
Hans H. Stentoft 2z
Jørgen Nielsen 2x

Skolenævn
I skolenævnet er etableret kontakt mellem forældre, amtsråd og skole.

Skolenævnet kan behandle næsten alle problemer vedrørende skolens for
hold. Dets beføjelser er dog ikke helt så omfattende som skolenævnene 
ved folkeskolerne, idet en lang række afgørelser er henlagt under 
direktoratet for gymnasieskolerne og hf.

Skolenævnets nuværende sammensætning er: 

amtsrådsmedlemmerne: Karl Ander Pedersen
M. Borring Sørensen 
K.E. Særkjær.

forældrerepræsentanter: maskinkonsulent J.P. Højgaard Rasmussen
Bagervej 11, 8900 Randers, tlf. 42 81 90
postkontrollør K. Rueskov Nielsen 
Mejlgårdsvej 4, 8900 Randers.tif. 42 89 96.

skolens repræsentanter: rektor
lærerrådsformand Dan Pedersen 
Leif Ladefoged 3zS 
Bente Nielsen 2p

Du har altså mulighed for at gøre din indflydelse gældende gennem 
elevrepræsentanterne eller gennem forældrerepræsentanterne via dine 
forældre.

Lærerråd
Ifølge ministeriel bekendtgørelse har lærerne ret til at medvirke ved 
afgørelsen af en lang række sager vedrørende skolen. Lærernes mening 
fremføres i lærerrådet, som alle fastansatte lærere ved skolen er med
lemmer af. Til at lede lærerrådsmøderne og varetage lærerrådets inter
esser over for skolemyndighederne vælges en lærerrådsformand. Lærerrådet 
er repræsenteret i samarbejdsudvalget ved formanden samt tre af rådet 
valgte medlemmer.
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Studievejleder
Der er både for gymnasiet og for HF oprettet erhvervsorientering 
og studievejledning, som varetages af 4 lærere: 1 for 1. HF, 1 
for 2. HF, 1 for det sproglige gymnasium og 1 for det matematiske.
Erhvervsorienteringen har til formål at vejlede eleverne i deres 
fremtidige erhvervsvalg. Den foregår i skoletiden, dels som timer 
gennemført af læreren, dels som timer med folk udefra. Under sid
ste punkt kan bl.a. nævnes, at eleverne i 2. og 3.g. og i 1. og 
2. HF har lejlighed til at møde studerende fra forskellige uddan
nelsesinstitutioner: seminarier, universiteter o.s.v.
Studievejledningen har til formål at medvirke til løsningen af 
de problemer, der kan opstå i forbindelse med ens skolegang. Det
te gælder både økonomiske og sociale problemer, men den tager 
især sigte på en studiemæssig rådgivning.
I l.g. og på 1. HF er der således et kort kursus i studieteknik. 
Det har til formål at give de nye elever det størst mulige udbytte 
af skolens undervisning. Senere er der rådgivning i valg af til
valgsfag for HF’ere og valg af gren for gymnasieelever. løvrigt 
har studievejlederne fast kontortid og i denne er man altid me
get velkommen, hvis man har problemer, som man mener, at skolen 
kan være med til at løse.
Vejledere: for 1. matematikere adjunkt Erik Skov Petersen

1. sproglige adjunkt Hanna Broadbridge
1. HF’er adjunkt Bent Hvorslev.

Boginspektor
Daglig åbningstid: Efter opslag på skolen. I dette tidsrum udleveres
bøger, papir etc.

I hver klasse udpeges en bogduks, som i nært samarbejde med boginspek
tøren (Jack Rodil) forestår al udlevering af bøger og papir samt fører 
en liste over de i klassen udleverede bogsæt.
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FACILITETER
Elevlokaler
er overdraget elevrådet, og det betyder en masse for eleverne.

Der er tale om tre lokaler i kælderen, nemlig et køkken, et opholdsrum 
og en lille gang, der bliver brugt som elevrådskontor. Tidligere havde 
vi også et bordtennisrum, men det er nu blevet inddraget og bruges til 
undervisning.

Lokalerne bruges mest i fritimer og frikvarterer, men kan også lånes om 
aftenen til møder, klassefester og lignende. Der er mulighed for at 
lave the og kaffe i køkkenet.

Det skal ingen hemmelighed være, at der somme tider er problemer med 
lokalerne. Dels er der nogle, som glemmer at rydde- og vaske op efter 
sig, og dels bliver der stjålet nogle ting derfra. Det har medført, at 
vi har måttet lukke elevlokalerne i kortere perioder.

I lokalerne har vi et komplet musikanlæg, og man kan tage sine egne pla
der med og afspille dem. Desværre er det nødvendigt at have grammofonen 
låst inde i et skab - nøglen fås hos en elev. (Se opslagstavlen). Vi 
håber, at lokalerne også vil komme dig til gode -

MEN HUSK AT RYDDE OP EFTER DIG:

Kantine
I frokost-frikvarteret opholder næsten alle skolens elever sig i kantinen. 
Det er en temmelig stor kantine, så det er muligt for næsten alle klasser 
at få et bord.

Da så mange elever opholder sig her, er det klart, at de vil lave en 
del uorden; derfor har vi den regel, at kantineoprydning går på skift 
mellem alle klasserne. På opslagstavlen vil du finde en liste hvor du 
kan se, hvornår din klasse rydder op.

Garderobe
Centralgarderoben er, foruden at være stedet, hvor man hænger sit overtøj 
og lægger sine bøger, elevernes vigtigste samlingssted. De fleste elever 
passerer gennem garderoben mellem hver time, og det er således oftest 
her man mødes og snakker med sine kammerater. Centralgarderoben anven
des også, når vi afholder klubaftener.
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Bibliotek

Skolens bibliotek fungerer som en afdeling af Randersegnens- 
biblioteker, der står for indkøb, indbinding og katalogise
ring. Biblioteket består af hovedbiblioteket (nr. 73), der 
fortrinsvis indeholder faglitteratur, og en række fagklasse
biblioteker, der indeholder håndbøger, som anvendes i under
visningen.
Biblioteket er under ledelse af bibliotekaren Edward Broad- 
bridge, hans assistent, Anette Bech Jensen, 2r, og Inge-Lise 
Jørgensen fra Randers bibliotek. Inge-Lise besøger skolen 
mellem 11 og 13 hver tirsdag og fredag. Hun er skolens direk
te forbindelse med byens bibliotek og er især behjælpelig 
med at skaffe materialer til elevopgaver.
Biblioteket er åbent i skoletiden. Udlån foregår igennem bib
liotekaren eller hans assistent i 3. og 5. frikvarter. På 
hovedbiblioteket må alle bøger udlånes undtagen de store op
slagsbøger (leksika, ordbøger og lign.). De fleste bøger i 
fagklassebibliotekerne findes også på hovedbiblioteket, dog 
har visse fag (biologi, samfundsfag, gymnastik m.m.) en 
større samling i fagklassebibliotekerne. Udlån af bøger fra 
disse kan tillades i enkelte tilfælde efter aftale med en 
faglærer og igennem hovedbiblioteket.
I forbindelse med elevernes studieorientering vil alle klas
ser i løbet af deres første år få en times biblioteksorien
tering, hvor de vil lære bl.a. om bøgernes opstilling, brug 
af kartoteket og materialeopsøgning til opgaver.
Forslag til indkøb af nye bøger og tidsskrifter foregår igen
nem bibliotekaren. Man bedes skrive på en seddel bogens ti
tel, forfatter, forlag og årgang.

EB.

- Hvor har du fra?
- Derfra: Imidlertid ...
— Nå. Imidlertid .. .
- Imidlertid gjorde Svend Tveskæg indfald i Norge, 
hærgede landet og ...
- Hærgede landet . .. Hvorpå var det, han hærgede 
landet?
- På det grusomste og forledt af den ærgerrige Jarl 
Hakon lod han Hagen Adelsten myrde ved snedige 
drabsmænd.
Fritz Jürgensen ca. 1843.
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Den første dag

Den første dag starter kl. 9°° med et skolemøde i festsalen, hvor 
hele skolen bydes velkommen af rektor. Udenfor festsalen vil hold
inddelingen for nye elever blive slået op, så I selv kan finde ud 
af, hvilket hold man skal være i. I den første del af ugen skal I 
nemlig arbejde i hold, der er sammensat af elever fra alle mulige 
klasser.
Efter skolemødet skal I over i kantinen, hvor I skal finde sammen 
i holdene, og sidde sammen over en kop kaffe. Der vil elevforenin
gen give lidt orientering om forskellige aspekter af skolen.
Dernæst skal hvert hold, dets ledere og nogle erfarne elever sam
les i holdlokalet. Der kan I spørge om hvad I har lyst til om sko
len, introduktionskursus eller andet, mens I spiser jeres medbrag
te madpakker.
Til slut får I den første instruktion i folkedans, og vi regner 
med, at den første dag slutter ca. kl. 13,3o.
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Resten af ugen
Tirsdag og onsdag er der ikke almindelig skolegang. Der sammen
sættes grupper fra alle forskellige begynderklasser, såvel gym
nasiet som HF. Hver gruppe ledes af en lærer og en ældre elev. 
Man skal her forsøge at komme ud over den generthed og usikker
hed, de fleste føler, når de begynder på en ny skole. Samtidig 
får man kontakt med andre end denv som man senere kommer til at 
gå i klasse med.
Disse to mål søges nået ved dramatik og gruppedynamiske øvelser 
indimellem afbrudt af folkedans. Onsdag eftermidddag og fredag 
eftermiddag bliver det gruppenes opgave at planlægge den fest, 
der fredag aften afslutter ugen.
Torsdag og fredag formiddag er der "normal" skolegang i klas
serne.

Festen
Introduktionsdagene og den første uge afrundes med en konkret 
opgave som i skal løse i fællesskab: en fest for jer selv og 
jeres holdledere og lærere. Festen tænkes holdt på skolen fre
dag den 15. august om aftenen, et orkester og en folkedans 
spillemandsgruppe er engageret til aftenen, men iøvrigt har i 
frie hænder til at bestemme, hvordan festen skal forløbe. Skolens 
lokaler vil blive stillet til rådighed.

Onsdag eftermiddag er der afsat tid til, at i kan mødes og 
diskutere og planlægge festen, evt. lave en arbejdsfordeling, 
sådan at hvert hold sørger for deres del af festen, underhold
ning, mad, pynt o.s.v.

Selve festforberedelserne er henlagt til fredag eftermiddag 
fra 12-13-tiden og frem. For nogle elever vil det betyde, at 
de ikke kan nå hjem og tilbage igen.

Det bliver også nødvendigt, at fastsætte det beløb der skal 
tages i entre til at dække udgifterne - orkester, mad o.s.v.

RW.
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AKTIVITETER
Klubaften
Fænomenet klubaften startede for en del år siden med det formål, 
at give elever og lærere mulighed for at mødes uden for skoleti
den. Denne mulighed blev ikke i lige høj grad udnyttet af alle, 
med det resultat, at arrangementerne i flere tilfælde ikke sva
rede til det ophøjede formål. Man satte derfor med rette spørgs
målstegn ved berettigelsen af at afholde disse aftenmøder.
I maj sidste år udarbejdede et udvalg (4 elever + 4 lærere) en 
fastere ramme om afholdelsen af klubaftnerne. Denne ordning lø
ber stadig og dens hovedpunkter skal anføres:
1. Der arrangeres pr.skoleår 6 aftner, d.v.s. i de måneder, 

hvor der ikke i forvejen findes et eller andet arrangement.
2. Aftnerne har to dele: først et kulturelt indslag af 1 - 2 

timers varighed - dernæst tvangfrit samvær (det er tilladt - 
men ikke altid muligt at samtale) til lyde og toner fra ind
forskrevet orkester.

3. Arrangementet starter normalt kl. 193° og der er kun adgang 
for skolens elever og lærere. Til sikring heraf udstedes 
klubkort til nye elever ved hvert skoleårs begyndelse.

4. I forbindelse med arrangementet er det muligt at købe drik
kevarer + håndmadder. Den nødvendige pyntning, opstilling 
af borde og stole m.v. pålægges efter tur skolens klasser.

5. Der sluttes kl. 12 og klubaftnens bestyrelse er ansvarlig for 
oprydning m.m.

Klubudvalget.

Skolekomedie
Det er en tradition, at 2.g og 1. HF spiller komedie een gang om 
året, som regel før påske. Blandt stykkerne der er spillet i de 
sidste år kan nævnes, for at give et indtryk af bredden, en antik 
græsk komedie, et Holberg stykke og Folk og Røvere fra Kardemomme 
by.
I forbindelse med skolekomedien holder skolen en fest for alle 
elever og lærere.

Kor
Ved siden af den almindelig musikundervisning byder skolen på mulighed 
for deltagelse i korsang 2 timer om ugen. Koret har få forpligtelser, 
således synger vi ved juleafslutning og afholder en årlig forårskon
cert. - Repertoiret dækker et stort område fra gængs kunstmusik til 
folkemusik fra mange lande.
Alle henvendelser sker til undertegnede. ED
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Studiekredse
Det er muligt at oprette er studiekreds på denne skole, hvis man 
vel at mærke kan finde en leder og mindst lo interesserede delta
gere. Samarbejdsudvalget træffer beslutning vedrørende oprettel
sen.

Skoleblad
"OPSTØDET" er navnet på vores skoleblad. I skoleåret 1974/75 
udkom det een gang i et oplag på 2oo å 16 sider. Hidtil er bla
det udkommet, når der har været stof nok til at sammensætte 
et blad, men denne fremgangsmåde, hvor den enkelte elev kom
mer med sit bidrag, må vist indrømmes ikke at fungere til
fredsstillende. Vi trænger derfor til en ny arbejdsstyrke med 
nogle meninger og ideer.

Ekskursioner
I flere fag er der behov for at besøge de ting og steder man be
skæftiger sig med i den daglige undervisning. Ekskursionerne gi
ver gymnasieeleverne mulighed for det i skoletiden. En ekskursion 
kan være ganske kortvarig, eller strække sig over flere dage, men 
af hensyn til den øvrige undervisning skal den ligge i en bestemt 
uge "ekskursionsugen". I denne uge kan en klasse eller et hold med 
een eller flere faglærere tage ud på ekskursion. I det sidste par 
år har der været ekskursion i forbindelse med følgende fag: 
formning, dansk, fysik, biologi, geografi, historie og samfundsfag.

Fællestimer
I en fællestime lægges anden undervisning til side for at skolen 
kan samles til et fælles arrangement. Skolen holder 8 fællesti
mer om året. Indholdet er meget varieret, men har for det meste 
noget med musik, litteratur eller politik at gøre. I de seneste 
år er det lykkedes Samarbejdsudvalget, der arrangerer timerne 
efter forslag fra eleverne og lærerne, at skaffe så forskellige 
indslag som: Trille, Scherfig, Bodil Udsen, K. Aksel Nielsen, Ole 
Grünbaum, Anker Buch, The lan Campbell group.

Morgensang
Vi har netop i det forgangne skoleår startet morgensang igen efter et par års 
pause.

Morgensang hedder det,, men det burde måske hedde morgensamling i stedet. Sang 
er nemlig kun en meget lille del af aktiviteterne. Meddelelser og små optrin 
fra scenen samt diskussioner fra talerstolen er nok det mest tidskrævende. Det 
har dog flere gange i morgensangens forholdsvis korte historie desværre været 
nødvendigt at aflyse den, simpelthen p.g.af alt for få indlæg.

Morgensang finder sted i festsalen i et forlænget frikvarter mellem 1. og 2. 
lektion hver torsdag.

Vi håber, at du og din klasse vil være med til at gøre morgensamlingen til 
en afvekslende, festlig og uundværlig tradition.
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FORENINGER

DGS
DGS (danske gymnasieelevers sammenslutning) er navnet på 
vores fagforening. DGS har til formål (eiteret fra for
målsparagrafen) : 
uafhængig af partipolitiske interesser at arbejde for 
gymnasieelevernes interesser:

gennem en konsekvent forbedring af gymnasierne
gennem forhandlinger og andre former for uddannelses
politiske markeringer at skabe forudsætning for gennem
førelse af gymnasieelevernes uddannelsesmæssige, fag
lige, økonomiske og sociale interesser og krav
gennem samarbejde med andre uddannelsesorganisationer 
og grupper, hvis hovedformål er identiske med DGS', at 
opnå en koordinering af de fælles bestræbelser.

DGS arbejder for alles lige adgang til en uddannelse uan
set geografisk placering, køn, alder og økonomisk eller 
kulturel baggrund. Midlet hertil er bl.a. den 12-årige 
enhedsskole, hvori indgår såvel praktiske som teoretisk beto
nede fag. Desuden kræver man indført en generel uddannel
sesløn, som dækker de faktiske leveomkostninger.

DGS's hovedkrav kan kort skitseres i 5 punkter:
Retten til en uddannelse
Retten til en løn til at leve af
Retten til en bolig
Retten til medbestemmelse
Retten til arbejde.

Beklageligvis har skolen i flere år været meldt ud af vores 
fagforening. Dette misforhold skulle der meget gerne rettes 
op på, fordi det er vigtigt, at vi som interessegruppe vil 
have vores krav ført ud i livet. Indmeldelse i DGS sker så
ledes :

Først meldes skolen ind efter elevafstemning, dernæst 
kan den enkelte gymnasiast melde sig individuelt ind.

Denne redegørelse er naturligvis meget overfladisk. Skulle 
der være ting, du ønsker at få gjort nærmere rede for, kan 
du henvende dig til mig eller til elevrådets sekretariat.

Anne Mette Petersen 3cS
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LAK Hej ny HF-ere!

Som gymnasieeleverne, har også HF'erne vores egen organisation - 
Landssammenslutningen af Kursusstuderende - LAK.
En introduktionsfolder fra LAK vil blive udsendt til HF'erne, 
derfor mener jeg, at yderligere omtale af LAK er overflødigt 
her i heftet.
Dog vil jeg gøre opmærksom på, at LAK-udvalget på Randers Amts
gymnasium har åbnet sin egen girokonto, således at du kan indsende- 
de dit kontingent når det passer dig bedst - og kvitteringen 
i skoleårets start ombyttes med et medlemskort. Du kan også vente 
med at indmelde dig i LAK til du er startet på HF, men af prak
tiske grunde ser vi gerne, at du gør det snarest

For LAK-udvalget
Bente Nielsen, 2p.

Foræld refond
I november 1968 oprettedes efter initiativ fra en kreds af forældre et 
forældxefond, som vil kunne stille midler til rådighed for samarbejds
udvalget, hvor de ordinære bevillinger ikke strækker til: til foredrag, 
kunstnerisk optræden, ekskursioner, idrætsrejser, indkøb til elevers 
og læreres rekreative tilværelse på skolen m.m. Fondet administreres 
af landsretssagfører Poul Madsen, Klostergården, Houmeden 12, Randers, 
der også modtager bidrag. Giro 15 41 91.

Kunstforening
Skolen er medlem af kunstforeningen for skoler i Randersområdet. Årligt 
kontingent: kr. 600,- som udredes over skolens...budget. Vandreudstillinger 
(maleri, skulptur, grafik) fra oktober - marts. 3/4 af foreningens over
skud udloddes på skift blandt medlemsskolerne, som supplerer op med 
mindst 50% af kontingentet til køb af arbejder af de udstillende kunstnere. 
Vi har i årenes løb erhvervet 4 malerier og 4 stk. grafik, hvor supple
mentmidlerne er rejst ved auktion af elevarbejder. En del grafiske tryk
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Statens Uddannelsesstøtte
Som bekendt har folketinget den 4. april 1975 vedtaget en ny lov om 
Statens Uddannelsesstøtte. Loven er stadfæstet den 9. d.m. og træder 
i kraft den 1. august 1975.
Ved loven, hvoraf et eksemplar senere vil blive fremsendt, sker navn
lig følgende ændringer:
1) Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, henhører fremtidigt 

under Statens Uddannelsesstøttes område. De 16-17 årige skal frem
tidig oppebære en ungdomsydelse, vedrørende hvilken der i folke
tinget er fremsat forslag til en lov. Skæringsdatoen er den 1. i 
måneden efter, at 18-års alderen opnås. Uddannelsessøgende, der 
fylder 18 år i løbet af et støtteår, vil kunne indgive ansøgning 
sammen med dem, der allerede har opnået denne alder, men støtte
beregningen vil først få virkning fra den nævnte skæringsdato.

2) Bevillingen til ydelse af rentebegunstigede statslån (lån 1) 
bortfalder.

3) Det største beløb, for hvilket der kan ydes garanti for et studie
lån i bank eller sparekasse, forhøjes fra lo.ooo kr. til 12.ooo kr. 
og grænsen for den samlede finansieringshjælp (stipendium og stats
garanteret lån) forhøjes fra 14.ooo kr. til I6.000 kr. årligt.

4) Sondringen mellem elever og studerende og dermed sondringen mel
lem elever over og under 2o år bortfalder.

På grundlag af de midler - udelukkende stipendiemidler - der efter 
lovens vedtagelse er til rådighed til uddeling i 1975/76, er med mi
nisteriets godkendelse fastsat følgende regler, der altså får virkning 
fra den 1. august 1975:
A. Alle uddannelsessøgende under 23 år vil støttemæssigt blive behand

let ens, således at der gælder samme normale maksimumsbeløb - 6.000 
kr . årligt for hjemmeboende og 7.7oo kr. for udeboende - og samme 
forældreindtægtsskala. Denne fælles skala går fra 37.000 kr. til 
80.000 kr. Formuegrænsen for forældre er fastsat uændret til 2oo.ooo 
kr., medens fradraget for søskende er forhøjet fra 6.000 kr. til 
7.000 kr. pr. barn. Den indtægt, et sådant barn højst kan oppebære for 

at blive taget i betragtning, er 1.2oo kr. gennemsnitlig pr. måned i 
støtteperioden, og uddannelsessøgende søskende, der er over 23 år, 
giver fremtidig ikke ret til fradrag i forældreindtægten. Reduktionen 
i forældreindtægten i tilfælde, hvor begge forældre har indtægter, 
er uændret højst 2.000 kr.

B_. Støtten til uddannelsessøgende, der er fyldt 23 år, er fastsat til 
6.000 kr. Dette beløb er det højeste, som den 23-årige kan opnå. 
Adgangen for en 23-årig til at søge forældreindtægtsbestemt støtte og 
for en 28-årig til at oppebære fuld støtte uanset forældreøkonomien 
er således ophævet, hvorved alle 23-årige støttemæssigt vil være u- 
afhængige af forældreøkonomien.

£. Lærlinge, elever i erhvervsfaglige forsøgsuddannelser og andre ud
dannelsessøgende med en uddannelsesløn kan oppebære sådan løn på 
højst 9.000 kr., uden at det får virkning for støtten. Overskydende 
beløb fradrages fuldt ud i støtten.

D. Egenindtægtsgrænsen omfatter fremtidig kun stipendiebeløbet og er
hvervsindtægter. Grænsen er fastsat uændret til 24.600 kr. årligt 
for en ugift og til 49.2oo kr. for en gift. Tillægget for egne 
børn er forhøjet fra 5.1oo kr. til 5.7oo kr. pr. barn. Egenformue- 
grænsen er uændret 15’.ooo kr. for ugifte og 3o.ooo kr. for gifte.
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Som følge af den sene vedtagelse af loven er arbejdet på Uddannelses
støttens kontor blevet stærkt forsinket i forhold til de foregående år. 
De ovennævnte oplysninger om støttereglerne for 1975/76 har derfor ikke 
kunnet gives tidligere, og ansøgningsskemaerne, ansøger-vej ledning, 
støttevejledningsbrocTturer m.v. forventes ikke at kunne foreligge hos 
stipendienævnene før omkring den 1. juni d.å. Uddannelsesstøtten håber, 
at det trods denne forsinkelse vil være stipendienævnene muligt at få 
en væsentlig del af ansøgningsmaterialet uddelt og ansøgningsskemaerne 
udfyldt, kontrolleret og indsendt til Uddannelsesstøtten inden sommer
ferien. Kun ansøgninger, der foreligger her på kontoret i rigtig udfyldt 
stand senest den 1. august, kan forventes behandlet, således at første 
støtterate kan være til disposition på ansøgerens konto ca. den 1. sep
tember, og kun hvis det i lighed med tidligere år bliver muligt at sprede 
Uddannelsesstøttens centrale behandling af alle ansøgningsskemaerne over 
en periode, vil Uddannelsesstøtten kunne overholde den ekspeditionstid, 
som hidtil har været gældende, på ca. 1 måned.
Det ovenfor anførte forudsætter, at de nødvendige ret indgribende æn
dringer i edb-systemet er gennemført betryggende inden støtteberegnings
kørslerne skal påbegyndes omkring 1. august d.å. Uddannelsesstøtten hå
ber, at denne forudsætning holder.
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Befordringsgodtgørelse

Du kan søge den amtskommune, hvori du bor, om betaling af dine 
udgifter til transport til og fra skole. En betingelse herfor 
er at afstanden fra dit hjem til skolen er mindst 7 km.

På skolen udleveres ansøgningsskema, der udfyldes og afleveres 
til det trafikselskab, du ønsker at benytte (som regel DSB’kontor 
eller rutebilchaufføren i den rutebil, du kører med). Derefter 
vil du fra dette selskab få udstedt et bus- eller togkort. Du 
skal altså ikke købe rabatkort eller lignende.

Du kan under særlige omstændigheder få betalt udgiften til 
eget transportmiddel. En forudsætning herfor er, at din ugent
lige ventetid på et offentligt transportmiddel bliver mere end 
7^ time.

Normalt vil din rutebil have endestation på rutebilstationen. 
Afstanden herfra til skolen er ca. 3 km. Hvis du ikke kan nå 
at gå denne strækning om morgenen kan du få dækket transportudgif
terne til bybussen. Ansøgningsskema hertil udleveres på skolen og 
afleveres i udfyldt stand sammen med den før nævnte ansøgning til 
din buschauffør eller til DSB, der sender ansøgningen videre til 
Randers bybusser.

Med hensyn til transporten med bybusser fra skole er reglerne 
for Århus amtskommune under overvejelse, medens det for Viborg 
amt ligger klart, at også denne del af transporten dækkes. For 
Nordjyllands amt er problemet ikke så stort, idet rutebilerne 
nordfra har holdeplads tæt ved skolen.

På den første eller anden skoledag vil du få nøje besked på, 
hvornår og hvor ansøgningsblanketter kan hentes, ligesom du kan 
få besvaret mulige tvivlsspørgsmål.

løvrigt bør du holde øje med amternes annoncer i dagbladene.
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Forsømmelser
Når du har ansøgt om optagelse på HF-kursus eller gymnasium er det i 
den hensigt at afslutte med en eksamen. Til denne eksamen skal kun 
opgives en del af al det stof, man når igennem i løbet af de 2 hen
holdsvis 3 år, men det er en forudsætning for at indstille sig til 
eksamen, at dette stof er gennemarbejdet på en forsvarlig måde. Det 
er skolen, der over for direktoratet er ansvarlig for at dette sker, 
og direktoratet har - for at sikre dette - pålagt eleverne mødepligt 
og samtidig givet nogle regler for, hvad der skal ske, hvis man af 
den ene eller anden grund bliver nødt til at forsømme.

For mange forsømmelser (også manglende aflevering af skriftlige ar
bejder henregnes under forsømmelser) kan for HF-elever medføre bortvis
ning fra kursus og overgang til status som selvstuderende. For gym
nasieelever kan det medføre, at man ikke indstilles til eksamen, hvor
af følger, at man ikke kan rykke op i næste klasse.

Skolen fører en løbende statistik over elevernes fravær, og hvis man 
når op på et fravær på 15% fevarende til mindre end een dag ugentlig 
i gennemsnit) eller 20% af et enkelt fags timer, vil man blive anmo
det om en samtale med rektor, så årsagerne til forsømmelserne kan bli
ve klarlagt og man advares om de mulige følger af fortsat forsømme
lighed. Såfremt forsømmelserne fortsætter, får man en skriftlig 
advarsel, og såfremt dette heller ikke hjælper, vil en indberetning 
til direktoratet blive følgen. En sådan indberetning kan have to 
former:

1. En indstilling om bortvisning/eller nægtelse af eksamens
adgang .

2. En indstilling om at skolen mener at eleven - på trods 
af det store fravær - har gjort, hvad vedkommende kunne 
for at passe skolen og derfor anmoder om tilladelse til, 
at eleven fortsætter på normale vilkår.

Skolen fører som nævnt statistik over forsømmelserne og for at give 
eleverne mulighed for at kontrollere skolens tal og samtidig over for 
skolen påvise, at forsømmelserne har været nødvendige, får alle ele
ver udleveret en kontaktbog. I denne anfører eleven dato og årsag 
til forsømmelsen, og hvis eleven er over 18 år, underskrives medde
lelsen af eleven, ellers af forældrene. Bogen afleveres snarest muligt 
på kontoret i 1. frikvarter. På kontoret sammenlignes elevens oplys
ninger med skolens, og eleven kan afhente kontaktbogen igen i 5. fri
kvarter .

Desværre har skolen hvert år måttet bortvise elever på grund af for
sømmelser. Ofte fordi eleverne har taget let på mødepligten i star
ten af kursus. Senere har så en sygdomsperiode bevirket, at indbe
retning til direktoratet har været nødvendig.

Vejviser
Hvert efterår udgiver skolen en fortegnelse over alle lærere 
og elever med adresser og evt. telefonnummer. Pris ca. 2-3 kr.
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Feriene er fastsat som følger: (alle dage inklusive)

1975
mandag d. 20. oktober - fredag d. 24. oktober efterårsferie
mandag d. 22. december - fredag d. 2.januar juleferie
1976
mandag d. 12. april - tirsdag d. 2o. april påskeferie
mandag d. 21. juni - fredag d. 6.august sommerferie

Ringetider

Ringetiderne er følgende:

1. lektion 8.00 - 8.45
2. - 8.55 - 9.40
3. - 9.50 -10.35
4. - 10.45- 11.30
5. - 12.00- 12.45
6. - 12.55- 13.40
7. - 13.50- 14.35
8. - 14.40- 15.25
9. - 15.30- 16.15



Plan over skolen

Stueetagen.
I. op til 1. sal 

ned til cykelkælder
II. op til 1. sal

ned til cykelkælder og elevlokaler
III. ned til kælderlokaler og toiletter
IV. elevator



l.Sal
I. ned til stueetagen (pigegymnastik)

II. ned til stueetagen (drengegymnastik) 
III. elevkøkken
IV. elevator
V. ned til stueetagen (garderobe).
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