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RANDERS STATSSKOLE

Velkomst til
de nye elever
På skolens vegne vil jeg gerne byde jer
alle velkommen på RANDERS STATS
SKOLE.
Jeg håber med dette kombinerede
introduktions- og årsskrift, at kunne give
dig et indtryk af den skole, der de næste
tre år skal være din arbejdsplads. Med
bring det de første dage - du vil helt sik
kert få brug for planen over skolen
bagest i hæftet!
Der er uden tvivl ubesvarede spørgsmål,
også når du har læst hæftet, men der er

mange til at hjælpe og til at byde dig vel
kommen: De nye klasser bliver modta
get af ældre elever, som vil være sam
men med klassen omkring nogle aktivi
teter i introduktionsperioden. Yderligere
afholder studievejlederne i løbet af de
første uger en time i de nye klasser. Her
får I bl.a. gennemgået forhold i forbin
delse med undervisningen og skolens
øvrige dagligdag.
Velkommen til det nye skoleår, som
begynder tirsdag den 9. august 1994 kl.
9.00.
Kjeld Mortensen
rektor.
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Skolens historie
Randers Statsskole er en af landets
meget gamle og ærværdige institutioner.
I 1992 kunne den markere sit 450 års
jubilæum. I året 1542 genskabtes nemlig
det økonomiske grundlag for driften af
Randers latinske Skole gennem et gave
brev fra kong Chr. III. Brevet er bevaret i
original.

opførte en stor og tidssvarende bygning
til Randers lærde Skole. I 1858 kunne
skolen i Vestergade indvies.
I 1903 skiftede den lærde skole navn til
Randers Statsskole, og da den fortsatte
med at vokse, flyttede den i 1926 til den
nuværende bygning ved Rådmands Bou
levard.

Skolen havde imidlertid allerede da
eksisteret i 100 år som peblingeskole ved
byens nonnekloster - den nævnes første
gang i et tingsvidne i 1449 og er antage
lig oprettet kort før 1440. Da nonneklo
steret blev lagt under Mariager kloster,
fastslog et brev fra paven i Rom i 1451, at
der fortsat skulle drives skole i Randers.
De første år efter reformationen var sko
len lille og de økonomiske forhold tran
ge. Men fra 1580'erne, hvor den flytte
des til en bygning bag Set. Mortens
kirke, bedredes forholdene - både for
lærere og elever.

Med sine knap 70 år gamle mure danner
den rammen om et indre, der ved stadige
moderniseringer har gjort det muligt at
opfylde de stigende lerav, som den nyere
lovgivning stiller til en gymnasiebygning.
Inde i den nyklassiske bygning lever der
et helt moderne gymnasium med gamle
traditioner.

Elevtallet steg og var i midten af 1600årene oppe på 50-60 peblinge - undervist
af en rektor og 3 hørere. Randers bys til
bagegang i slutningen af århundredet
ramte imidlertid skolen hårdt, og elevtal
let blev i 1700-årene så beskedent, at den
2 gange var i fare for at blive nedlagt.
Men den overlevede alle trusler og vok
sede sig igen så stor, at en ny bygning
var nødvendig.
For 200 år siden, i 1784, fik skolen til
huse i »Helligåndshuset«. Efter stifts
øvrighedens mening kunne man »i heele
Riget neppe finde bedre og beqvemmere
Leilighed saavel for disciple at søge Sko
le, som for samtlige Lærere at have
Bopæl«. Det var hér St. St. Blicher både
var elev og nogle år senere lærer.
Efter en strid med skoledirektionen i
København, som igen ønskede skolen
nedlagt, tog Randers by initiativet og
4

Siden 1. januar 1986 har Randers Stats
skole hørt under Århus Amt. Men
navnet har vi beholdt - vi synes, at det er
en del af skolens »sjæl«.

Med udgangen af skoleåret 1990-91
ophørte statsskolen med at have HFkursus og er nu rent gymnasium med 3 x
9 klasser og ca. 700 elever og 70 lærere.
Hvis man vil vide mere om skolens histo
rie, kan man på kontoret købe bogen
»Randers Statsskole 1542-1992«, som
blev udgivet i anledning af jubilæet.

Stikord om skolen
ADMINISTRATION

ADRESSEÆNDRING

Skolens kontor er åbent alle dage fra kl.
8.00 til kl. 14.30. Kontoret er stedet,
hvor alle oplysninger samles, bearbej
des og videreformidles.
Kontoret er til daglig bemandet af rek
tor Kjeld Mortensen, administrativ in
spektor Poul-Steen Tidemann-Petersson, administrativ inspektor Niels Wittrup Nielsen samt af sekretærerne Ulla
Jensen, Dorte Smith Hansen og Lisbet
Fredborg Brædstrup. Lektor Palle Kirk
er tilknyttet administrationen med elev
forsømmelser som arbejdsområde, lek
tor Poul Krøijer for at tage sig af pæda
gogisk udviklingsarbejde og lektor Keld
Sørensen med særlig henblik på
informationsformidling. Lektor Poul
Erik Mortensen administrerer skolens
budget til lærebøger og fungerer som
boginspektor.

Det er meget vigtigt, at du straks giver
besked på kontoret, hvis du skifter
adresse eller telefonnummer.
ALLEKALD

Opkald fra kontoret over højtaleran
lægget til hele skolen. Allekald benyttes
lige efter at det har ringet ud efter en
undervisningstime for at give meddelel
ser, der ikke kan formidles på anden
måde eller for at kalde elever/personale
til kontoret.
AV-MIDLER

Forkortelse for »audio-visuelle« hjælpe
midler, f.eks. videoanlæg, båndoptager,
filmapparat. AV-middelsamlingen pas
ses af lektor Carl Noringriis.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE

I skal selv betale de første 195 kr. af
befordringsudgifterne mellem skole og
hjem pr. måned. Århus Amt godtgør for
skellen mellem disse 195 kr. og de fak
tiske udgifter til billigste offentlige
befordringsmiddel.
Ansøgningsskema sendes til nye elever,
og I sender det direkte til Trafikafdelin
gen, Århus Amt. Betalingen vil blive
opkrævet af amtet i 4 rater.
BESTYRELSE

Lærerholdet ved årets Fladbroløb

Medlemmer af skolebestyrelsen ved
Randers Statsskole er: lærer Knud Wie
land (formand, forældrerepræsentant),
adjunkt Stig Andersen (næstformand,
lærerrepræsentant), læge Jørgen Win
ther (amtsrådsmedlem), Grete Thrysøe-Nielsen (kommunalbestyrelsesmed
lem), typograf Jørgen Pedersen (foræl
drerepræsentant), lektor Svend HillMadsen (lærerrepræsentant), rengø
ringsassistent Else Sørensen (repræ
sentant for teknisk/administrativt per5

Drama-elever i aktion

sonale), gymnasieelev Majken Bach (ele
vrepræsentant), gymnasieelev Caroline
Bendixen (elevrepræsentant), direktør
Jacob Leth og museumsleder Carsten
Paludan-Müller (repræsentanter for
erhvervsliv og kulturelle institutioner).
Rektor deltager i bestyrelsens møder
som debatdeltager uden stemmeret og
som referent.
BIBLIOTEKET

Skolen råder over et bibliotek og et bib
liotekslokale.
Biblioteket benyttes
hovedsagelig omkring de større skriftli
ge opgaver og til forberedelse f.eks. i
mellemtimer. Bestemmelser for hjem
lån og åbningstider vil fremgå af opslag.
BILLEDKUNST

Billedkunst er et af de kreative fag, som
du har på skemaet i gymnasiet. Udover
de faste timer på skemaet vil der blive
tilbudt 1 time pr. uge, hvor eleverne frit
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kan arbejde med ting, der har deres
særlige interesse, så som tegning, olie
maleri, keramik. Denne time ligger
efter normal skoletid.
BOGDEPOT OG BØGER

Ifølge officielle bestemmelser stilles
lærebøger gratis til rådighed for jer, dog
skal I selv betale for nogle ordbøger og
lommeregner - I får nærmere besked
om dette ved skoleårets start. Det er
vigtigt, at I lægger omslag omkring de
lånte bøger - så holder de betydeligt
længere. Bogdepotets åbningstid fast
sættes af boginspektor Poul Erik
Mortensen. Bogdepotet sælger også
papir og hæfter.
Det er en god idé at have en stor taske
med første skoledag - I får mange
bøger!
CYKEL/ KNALLERTPARKERING

Cykler stilles i cykelkælderen eller i sta

tiverne ved nordgården. Knallerter og
motorcykler stilles på pladsen ved
nordgården. Det er muligt mod et
beskedent beløb (50 kr.) og et deposi
tum (50 kr.) at få en nøgle til aflåst
cykel/knallertparkering. Lad venligst
være med at placere jeres cykler og
knallerter ved hovedindgangen. Biler
parkeres på Nordvestvej - der må ikke
parkeres i parken.
DANSKOPGAVEN

Skrives den sidste uge i skoleåret af alle
l.g-elever. Dansklæreren er klassens
vejleder omkring valg af emne, opgave
formulering og litteratursøgning.
Opgaven er årsprøve i skriftlig dansk,
den rettes og kommenteres af dansk
læreren, og en tilfredsstillende besvarel
se er forudsætning for oprykning til 2.g.
Skolen udgiver et lille vejledningshæfte
om opgaven.
DUESLAG

Ved kontoret befinder der sig et møbel
med et rum til hver klasse. Her lægges
papirer og andet til klasserne. Klassere
præsentanten tømmer klassens dueslag.
EDB

Der arbejdes i øjeblikket med skolens
tilbud på dette område. Målet er at
oprette et skriveværksted. For første
klasserne arrangeres der kurser i brug
af udstyret, således at I kan benytte det
i mellemtimer og efter normal skoletid i
forbindelse med hjemmeopgaver.
Da vi råder over en del fagprogrammer
er det også muligt for lærerne at hen
lægge noget af undervisningen til EDBlokalet.
I kan naturligvis også arbejde med disse
programmer på egen hånd, hvis f.eks.
den tyske grammatik trænger til en
afpudsning. Disketter kan købes - og
gode råd er gratis hos datavejlederne,
lektorerne Peter Randbøl Pedersen og
Børge Nielsen.

ELEVRÅD

Elevrådet er din mulighed for at få ind
flydelse på skolen!
Det består af én repræsentant fra hver
klasse. Disse repræsentanter vælger en
bestyrelse, som består af 6 elever: To
ordstyrere, to sekretærer, kasserer og
post. Det er skik, at ordstyrerne bliver
repræsentanter i FLU (Fællesudvalget).

Elevrådet skal først og fremmest
formidle kontakt mellem alle elever på
skolen.
Man drøfter og tager stilling til proble
mer og ideer, som eleverne fremlægger.
Elevrådet høres om spørgsmål som
f.eks. ferieplan og ringetider.
Elevrådsrepræsentanterne
refererer
elevrådsmøderne for deres klasse enten
i ét af de store frikvarterer, eller de får
noget af en undervisningstime stillet til
rådighed.

Elevrådet deltager med to repræsentan
ter i Pædagogisk Råds møder.
Elevrådet er i kontakt med andre elev
råd både i Randers og i hele landet og
arbejder sammen med diverse elevorga
nisationer.
Elevrådet har et beløb til sin rådighed,
det skal dække papirudgifter, rejse
udgifter til de elever, der repræsenterer
skolen ved forskellige møder samt
eventuelle bevillinger til udvalg.

Elevrådet nedsætter udvalg, f.eks. faste
udvalg som kunstudvalg og kantineud
valg og ad hoc-udvalg. Elevrådet er
samlingsorgan for alle elevudvalg.
Elevrådsmøder holdes fast hver torsdag
i spisefrikvarteret i nr. 35 - dagsordenen
kan ses på opslagstavlen ved kontoret
dagen før.
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ELEVSKABE

I kan leje et skab til opbevaring af f.eks.
styrthjælm. Det koster 50 kr. om året,
og I skal give 100 kr. i depositum for
nøglen. Der har desværre været perio
der med en del tyverier på skolen, der
for kan det anbefales at sikre sig et
skab.
FERIER

17.10.94 til 21.10.94
23.12.94 til 6.1. 95
13. 2.95 til 17.2. 95
10. 4.95 til 17.4. 95
12.5.95
25. 5.95
5.6.95
26. 6.95 til ?
(ny ferieplan for 95/96)
Alle dage er inklusive!

Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Bededag:
Ki: himmelfart:
Pinsedag:
Sommerferie:

FESTER

Der er traditioner omkring Statsskolens
fester. Årsfesten den sidste fredag i
januar er den største fest - 3.g'erne dan
ser lanciers og folkedansene pudses af.
Valhal plejer at arrangere to fester i
løbet af et skoleår.
Der er basket- og volleyfest, korfest
efter forårs- og julekoncerten, og ende
lig er der tradition for en fest for
afgangsklasserne den dag, den sidste
3.g'er er blevet student. Skoleårets
første fest er l.g'ernes og deres foræl
dres.
FORSIKRINGER

Skolen har i nogle tilfælde mulighed for
gennem den kollektive ulykkesforsik
ring for skoleelever at yde erstatning
ved ulykker i undervisningssituationer,
for ødelagte briller i gymnastik, ødelagt
tøj i kemi o.s.v.
Henvendelse til faglæreren og kontoret.
Derimod har skolen ingen forsikring,
der dækker tyveri.
Sådanne tilfælde må jeres forældres
familieforsikring klare.
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FORSØMMELSER SE MØDEPLIGT
FORÆLDREMØDER

Der bliver en gang om året - efter at I
har fået karakterer - afholdt møder, hvor
I og jeres forældre får lejlighed til at tale
med faglærerne. For 2.gs og 3.gs ved
kommende i januar, for l.g i februar her er der også mulighed for at drøfte
valgfag.
I slutningen af august/begyndelsen af
september inviteres l.g'ernes forældre
til et møde, hvor de får lejlighed til at
hilse på klassens lærere. Der bliver
fortalt om skolen og om klassens arbej
de, men den enkelte elevs faglige situa
tion drøftes ikke på dette møde.
På et lærermøde i oktober-november
drøftes alle l.g-elever. Hvis skolen ved
denne lejlighed føler, at der er faglige
problemer, bliver hjemmet og eleven
underrettet.

Forældrene er naturligvis altid velkom
ne til at henvende sig telefonisk til sko
lens kontor for at få en aftale om telefon
kontakt eller et møde med en lærer,
studievejleder eller med rektor.
FORÅRSKONCERT

se Kor og Orkester.
FREDAGS-CAFÉ

Et elevinitiativ, som et par gange i løbet
af skoleåret omdanner kantinen til café
efter ugens sidste undervisningstime.
FRITAGELSE FOR IDRÆT

I kan helt eller delvist blive fritaget for
undervisning i idræt, hvis hel
bredsmæssige grunde taler for det. Er
der tale om et brækket ben el. lign.,
behøver skolen ingen lægeattest, men
er der tale om længerevarende sygdom,
som ikke umiddelbart er synlig, kræver
skolen en lægeattest, som skal angive
fritagelsens årsag, omfang og varighed.

Kor og orkester i Stadthalle i Fritzlar

Fritagelse ud over fire uger kræver
lægeattest på en særlig blanket, som fås
på kontoret. Fritagne elever skal
overvære idrætstimerne med mindre
andet er aftalt med idrætslærerne.
FRITAGELSE FOR
UNDERVISNING I ØVRIGT

I særlige tilfælde vil elever kunne fri
tages for undervisningen i kortere tids
rum. Henvendelse herom sker til rektor
eller studievejleder.
Fritagelse af denne art vil normalt tælle
som almindelige forsømmelser, og en
evt. godkendelse af en anmodning vil
derfor blive vurderet under hensynta
gen til elevens forsømmelsesstatistik se i øvrigt »mødepligt«.

disse discipliner deltager skolen i gym
nasieskolernes stævner.
FÆLLESTIMER

Der afholdes hvert år en række fællesti
mer. Det kan være for hele skolen eller
for enkelte klasser eller klassetrin. Ind
holdet kan variere lige fra foredrag til
teaterforestillinger. Fællestimerne er en
del af undervisningen, og der er møde
pligt.
FÆLLESUDVALGET (FLU)

Dette udvalg danner kontakten mellem
rektor, Pædagogisk Råd og eleverne.
Det består af rektor, tre lærere valgt af
Pædagogisk Råd, tre elever valgt af
Elevrådet og én repræsentant fra det
teknisk-administrative personale.

FRIVILLIG IDRÆT

Ud over de faste timer på skemaet tilby
der skolen frivillig idræt om eftermidda
gen. Næste skoleår vil det sandsynligvis
blive atletik, basketball og volleyball. I

FLU træffer afgørelser vedrørende
afholdelse af fællestimer, studiekredse,
større fester, introduktionsdage, tema
dage m.v.
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FLU fungerer også som bestyrelse for
skolens kantine.
GLEMTE SAGER

Glemte sager bedes indleveret på kon
toret, hvor de kan afhentes.
HISTORIEOPGAVEN

udarbejdes som en del af undervisnin
gen i 2.g.
Emnet vælger du inden for det gennem
gåede stof i samråd med din lærer, der
også giver vejledning under opgavesk
rivningen. Opgaven kan udarbejdes
individuelt eller som gruppebesvarelse,
og der skal bruges 14-16 undervisnings
timer plus den tid, der normalt bruges
til forberedelse til historie, på at udar
bejde den. Din lærer retter og kommen
terer opgaven, og en tilfredsstillende
besvarelse er en forudsætning for
oprykning til 3.g.
INTERNATIONALE KLASSER

I august 93 begyndte 1c og lx som
såkaldte internationale klasser. Projek
tet rummer ud over tværfaglige aspek
ter samarbejde med partnerskoler i de
nordiske lande samt i Tyskland, Eng
land, Holland og Frankrig. I år oprettes
også to internationale klasser.

gården jeres klasse samles. Sammen
med tutorerne drikker klasserne kaffe/te i stamklasserne.
Kl. 10 er der samling i festsalen, hvor
efter der afholdes to timer med klas
selæreren - her får I bl. a. bøger.
2. Særlige timer i løbet af de første uger.
Nogle timer afsættes, så I kan indøve
de folkedanse, der er tradition for på
skolen. Studievejlederen kommer
med forskellige praktiske oplysnin
ger. Tutorerne og klasselæreren ori
enterer om råd og udvalg på skolen,
og der bliver talt om elevernes faglige
organisationer. Endelig bliver der lej
lighed til at høre noget om skolens
musikliv og andre tilbud, som ligger
uden for den egentlige undervisning.

3. Aftenarrangement
Fredag 19.8. afsættes der nogle timer
i løbet af dagen til den endelige forbe
redelse af festen om aftenen. Foræl
drene inviteres med til dette arrange
ment. Det begynder i gården (det er
jo godt vejr) kl. 19.00 med folkedans,
hvorefter elever, forældre og lærere
spiser i klasserne. Der afsluttes med
dans i kantinen.
KANTINE

INTRODUKTIONSPERIODEN

Den første tid i skoleåret er lidt speciel
for de nye elever. FLU har lavet et pro
gram, som veksler mellem det normale
skema og særlige arrangementer. Hen
sigten er at hjælpe jer med at finde jeres
egne ben på den ny skole.

Introduktionsperioden omfatter følgen
de:

Skolens kantine er åben fra kl. 9.35 til
kl. 12. I kantinen møder du Inga
Kristensen og Paula Sørensen, som står
for den daglige drift. I kantinen kan du
købe små lune retter, råkost, brød, kaf
fe, te, mælk og meget andet. Uden for
kantinens åbningstid kan du benytte
automaterne. Kantineområdet er røgfrit.
Der er selvafrydning.
KARAKTERGIVNING

1. Den første skoledag
I møder kl. 9.00 i skolegården, hvor I
modtages af to 2.g-elever, som skal
fungere som jeres tutorer. De har
lavet et stort skilt, så I kan se, hvor i
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I alle fag gives der 2 gange om året
meddelelse til hjemmet om jeres stand
punkt. Er du over 18 år, er det dig selv,
som får meddelelsen og som skriver
under på talonen nederst på karakter-

Kor og orkester underholder ved Bikubens aktionærmøde og modtog fra Bikubens fond 10.000 kr. til
det fortsatte musikarbejde

bladet. Talonen afleveres på kontoret
eller til klasselæreren.
- Hvis der gives karakterer på 5 eller
derunder, skal faglæreren skrive en
kommentar ud for karakteren. Der skal
også gives en kommentar til karakte
ren, hvis den falder to eller flere grader.
Ved skoleårets afslutning gives der
årskarakterer i samtlige fag og desuden
karakterer i forbindelse med evt.
årsprøver og eksaminer.
KLASSEBETEGNELSE

På den sproglige linje bruges a, b, c osv
som betegnelse for klasserne. På den
matematiske bruges tilsvarende bogsta
verne x, y, z osv.
KLASSELÆRER

Hver klasse har en klasselærer, som
føler lidt mere for den klasse, han/hun

er klasselærer for end for sine andre
klasser. Klasselæreren har nogle funk
tioner omkring karaktergivning, EDBkursus i l.g, omkring koordinering af
opgaveafleveringsterminer og studierej
ser.
KLASSEREPRÆSENTANT

Klassens repræsentant i Elevrådet, som
fremfører klassens meninger i rådet og
rapporterer fra rådets møder til klassen.
Klasserepræsentanten tømmer klassens
dueslag.
KOPIERING

Lærernes kopiering af undervisnings
materiale foregår i kælderen ved
Vestporten. Lærerne »køber« kopikort
på kontoret. Kortene debiteres de
enkelte fags konti. Eleverne kan også
købe kopikort på kontoret.
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KOR OG ORKESTER

Alle kan blive medlem af koret - der er
ingen optagelsesprøve. Hvis du selv
mener, du kan synge en sang, så andre
kan genkende den, er der ingen tvivl
om, at du har en stor fremtid som
korsanger foran dig. Repertoiret er
både gammelt og nyt, originalt og - me
get originalt.

Koret har i sidste skoleår haft 125 med
lemmer, som har haft prøve hver
torsdag efter 7. time. Det bliver samme
prøvetid i år.
Der er mange traditioner omkring
koret. Det afvikler jule- og forårskoncert
(her deltager også musikholdene), syn
ger ved juletid i omegnens kirker - og
om foråret på ungdoms- og efterskoler i
Søndeijylland (Korturen). Korturen gik
dog i år til vores samarbejdsskole i Frit
zlar med koncerter i Stadthalle Fritzlar
og på gymnasiet i Bad Wildungen.

Skolens orkester henvender sig både til
dem, der i forvejen spiller et instrument
samt til dem, der har lyst til at gå i gang
for senere at være med. Skolen råder
over en række instrumenter, som kan
lånes, og musiklærerne kan også hjæl
pe med at henvise til undervisere.
Skoleorkesteret har prøvetid hver
onsdag efter 7. time og frem til kl. 16.
Orkesteret havde i dette skoleår 35
medlemmer.

Ud over det store skoleorkester har sko
len flere mindre musikgrupper, hvor der
også er mulighed for at være med: Fol
kemusikgruppen »Hønsefødder« samt
jazzgruppen »Little People«, hvor man
foruden at spille sammen får undervis
ning i improvisation og jazzfrasering.
Alle grupper spiller ofte og gerne og er
aktive både på skolen og uden for sko
12

len. Øvetid og tilmelding til grupperne
dels ved opslag, dels ved henvendelse
til musiklærerne.
KUNSTUDVALG

Udvalget, der også kalder sig ARS, best
år af elever og lærere. Det er et af sko
lens kreative initiativer, og det arbejder
på at gøre skolen mere billedrig, dels
gennem kunst på væggene, dels ved for
skellige kulturelle arrangementer (fore
drag i FLU-regi med efterfølgende tem
acafé). I det forløbne skoleår har der
været to arrangementer, ét om Norda
merikas indianere og ét om Virtual Rea
lity.
LEGATUDVALG

Dette udvalg tager stilling til, hvem der
skal modtage de legater, skolen råder
over. Dette sker på baggrund af indstil
ling fra de enkelte lærere, som vurderer
elevens flid, dygtighed og engagement i
skolens liv.
LUREN

er navnet på skolens meget traditionsri
ge skoleblad.
Det har i perioder ført en hensygnende
tilværelse, i andre har det blomstret helt afhængigt som det er af den ele
vgruppe, som står for redaktionen. I år
har der på skolen været to alternative
skoleblade, »Byelefanten«, som er mest
til det humoristiske, og »DEBATmand«,
hvor de konservative gymnasiasters
lokalafdeling på skolen har villet styrke
den politiske debat. Bladene har post
kasser ved kontoret, hvor indlæg er
meget velkomne.
LÆRERFORSAMLING

består af rektor, som leder møderne, og
samtlige lærere ved skolen.
Der afholdes lærerforsamlingsmøder i
forbindelse med karaktergivningen, og
her drøfter man de enkelte elevers
standpunkt. Ved skoleårets afslutningen

kan lærerforsamlingen tilråde elever at
gå en klasse om eller evt. opgive skole
gangen.

Lærerforsamlingen indstiller til rektor,
om en elev med for mange forsømmel
ser ikke kan indstilles til eksamen, eller
om han/hun skal indstilles på særlige
vilkår, d.v.s. eksamen i alle fag og i fuldt
pensum.
LÆSEPÆDAGOG

Skolen tilbyder rådgivning og undervis
ning til elever med læse/stave/formuleringsvanskeligheder. Undervisningen
foregår på skolen og varetages af lektor
Birgitte Dalsgård, som har træffetid to
timer om ugen i kontoret ved siden af
studievejledningen.
MEDBESTEMMELSE

I bekendtgørelsen om gymnasiet står
der, at læreren ved begyndelsen af
undervisningen enten sammen med
eleverne skal udarbejde en plan for
arbejdet i efterårshalvåret eller gøre
eleverne bekendt med en sådan plan.
For de senere faser i undervisningen
gælder, at læreren og eleverne i fælles
skab planlægger arbejdet. Læreren og
eleverne
drøfter
regelmæssigt
undervisningen. Endvidere skal eksa
mensopgivelserne udvælges i samråd
med eleverne.
MEDDELELSESBOG

Ved optagelsen får I alle udleveret en
meddelelsesbog. I denne bog skrives
alle meddelelser mellem skole og hjem,
sålænge I er under 18 år - f.eks. medde
lelser om forsømmelser.

Ved morgensang giver rektor og lærere
lignende meddelelser, så vil du være
velinformeret, er det en god idé at kom
me til morgensang. Og så er der tradi
tion for små spøgefulde indslag - nu og
da.
MØDEPLIGT
- RETTIGHEDER OG
FORPLIGTELSER

Når man er elev på en gymnasieskole,
har man ret til at modtage undervis
ning, men man har også pligt til det. I
skal møde til timerne, og I skal aflevere
de skriftlige opgaver, der kræves. For at
undervisningen kan finde sted på en for
alle god måde, er det vigtigt, at alle
møder rettidigt til timerne, og at I
forsømmer så lidt som muligt.

Men -1 kan jo som alle andre blive syge.
Hvis der er tale om en kortvarig
sygdomsperiode uden for eksamenspe
rioden, kan I blot blive hjemme, men
skal så huske at komme ned på konto
ret den første skoledag efter sygdom
men og redegøre for forsømmelsen.
Hvis I er over 18 år skriver I selv i en
forsømmelsesbog på kontoret, hvis I er
under, skal I vise meddelelsesbogen.
Går I hjem i skoletiden p.g.a. sygdom,
skal det meddeles på kontoret. Hvis I
forsømmer mere end en uge, bedes I
meddele det til kontoret, endnu mens
forsømmelsen står på. Spørgsmålet om
eventuel sygeundervisning kan så blive
taget op.

Bliver man syg på en eksamensdag,
skal skolen have besked omgående pr.
telefon, og man skal fremskaffe en
lægeattest.

MORGENSANG

Det første store frikvarter kl. 9.35 indle
des hver dag med morgensang i Festsa
len. Vi synger en sang, og der er mulig
hed for at få ordet, så man kan få med
delelser om møder o.a. ud til de andre.

I visse tilfælde kan der gives fri. En elev,
der passer sin skole og normalt ikke
forsømmer meget, vil i et vist omfang
kunne regne med at få fri til at deltage i
større familiefester, idrætsstævner,
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Et glimt fra Årsfesten 1994.

kurser, møder o.lign. Forudsætningen
er dog, at I i god tid henvender jer til
rektor eller studievejleder. Fraværet
noteres dog altid og medregnes normalt
som forsømmelse.
SKOLENS KONTROL
Lærerne skal hver time notere, hvilke
elever, der ikke er til stede. Hvis elever
gentagne gange kommer for sent til
undervisningen, vil dette også blive
noteret som forsømmelse. På samme
måde skal lærerne føre kontrol med
manglende aflevering af opgaver, stile,
rapporter m.m.
Lærerne
afleverer
forsømmelse
slisterne til kontoret, som så bearbejder
oplysningerne på edb. I kan hos studie
vejlederne se jeres fraværsprocent men
det er en god idé at notere eventuelle
forsømmelser i sin lommebog.

Overholder man ikke mødepligten, er
konsekvenserne
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- at man skal aflægge eksamen på særli
ge vilkår i 1. og 2.g
- at man skal aflægge eksamen på særli
ge vilkår i 3. g og, at man ikke får årska
rakterer.
- endvidere, hvis man fortsætter med at
have for mange forsømmelser, kan man
bortvises fra undervisningen.
Der tælles op hver 3. eller 4. uge.

Opgørelsen af forsømmelser gælder for
hvert enkelt skoleår.

Overskrider man grænsen på 15% vil
hovedreglen være, at man skal aflægge
eksamen på særlige vilkår. Det skal
bemærkes, at det gælder både i et
enkelt fag og samlet!
-ADVARSLER
Rektor behøver efter bestemmelserne
kun at give en skriftlig advarsel, før ele
ven kan overføres til særlige vilkår ved
fortsatte forsømmelser.

Praksis ved Randers Statsskole er:
l.en studievejledersamtale, som kan
være ét af to:
- enten en oplysende samtale om
forsømmelser
-eller en mundtlig advarsel på rektors
vegne
2. Den skriftlige advarsel, der sendes til
hjemmet som anbefalet brev, hvis du
er under 18 år. Hvis du er over 18 år,
får du den selv.
3. Overførsel til eksamen på særlige vil
kår kan nu finde sted, hvis forsømmel
serne fortsætter.
4. Bortvisning kan finde sted, hvis
forsømmelserne fortsætter yderlige
re.

KLAGEADGANG
Eleverne kan klage over rektors afgørel
ser til Undervisningsministeriet, gymna
sieafdelingen. Klagen har dog ikke
opsættende virkning, og gymnasieafde
lingens afgørelser kan ikke indbringes
for en højere administrativ myndighed.

Klagen skal gives til rektor, der straks
videresender den sammen med sin
egen udtalelse, elevens forsømmelses
opgørelse og lærerforsamlingens udta
lelse i sagen.

retning til kontoret, PT/PK registrerer
forsømmelsen og overtager det videre
forløb.
Rektor har her på skolen bemyndiget
lektor Palle Kirk og lektor Poul-Steen
Tidemand-Petersson til at repræsentere
ham i spørgsmål om elevforsømmelser.
MÅLSÆTNING

På foranledning af Århus Amt har amt
ets gymnasier i skoleåret 92/93 diskute
ret deres målsætning. Den overordnede
målsætning er naturligvis at formidle
undervisning efter de retningslinjer,
som Undervisningsministeriet giver;
men det kan være nyttigt at diskutere,
hvad man på en skole gerne vil gøre
bedre, og hvad man vil udvikle. Også i
dette skoleår har emnet målsætning
været på skolens dagsorden, bl.a. på en
pædagogisk dag.
NYT OM SKOLEN

Skolen udgiver to gange om året et lille
blad, som orienterer om, hvad der fore
går på skolen. Bladet henvender sig
først og fremmest til forældrene, som på
den måde kan holde sig orienteret om
det arbejde, eleverne deltager i på sko
len. Indlæg modtages meget gerne, de
afleveres eller sendes til kontoret.

Praksis vedr. skriftlige opgaver.
OASEN

Forsømmelighed med aflevering af
skriftlige opgaver sidestilles med fravær.
Rektor afgør, om for sent afleverede
opgaver kan rettes. Kan de ikke rettes,
tæller de som forsømmelse. Omfanget
af forsømmelsen beregnes som den pro
cent af årets opgaver, den manglende
opgave udgør.
Hvis en opgave ikke afleveres til tiden,
kan læreren første gang aftale en ny
frist med eleven (dog højst en uge).
Næste gang, der ikke afleveres til tiden,
afleverer faglæreren en skriftlig indbe

er en gruppe kristne elever på skolen,
som mødes i 1 O-frikvarteret om tirsda
gen i nr. 35. Der synges, læses op fra
bibelen og diskuteres. Kunne du tænke
dig at møde nogen, som tænker over
»det med Gud«, er du velkommen.
OPSLAGSTAVLER

De vigtigste opslagstavler er placeret
uden for skolens kontor. Her findes alle
oplysninger fra skolens forskellige orga
ner: kontoret, elevrådet, fællesudvalget,
studievejledningen, SU-meddelelser etc.
Visse opslag vil kun findes eller være
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gentaget og uddybet på andre opslags
tavler: Fester, musiktilbud, frivillige
aktiviteter.
ORDENSREGLER

En lang række af skolens regler og tradi
tioner er beskrevet under andre stikord.
Her kun et par supplerende punkter:

1. Indsamlinger og uddeling af bro
churer og lignende må kun finde sted
efter aftale med kontoret.
2. Den enkelte klasse, det enkelte hold
har ansvaret for det klasseværelse, de
har opholdt sig i.
3. Enhver skade på bygninger eller inv
entar skal meldes på kontoret.
4. Benyttes skolens lokaler til fritidsakti
viteter, skal man normalt være ude
kl. 21.
5.1 forbindelse med ekskursioner præ
senteres eleverne og deres forældre
for et regelsæt, som deltagerne for
pligter sig til at overholde.
PEDEL

Vores pedel hedder Hans Woldum. Han
tager sig sammen med sine to medhjæl
pere, Jens Rasmussen og Mogens Hel
frich af alt det praktiske omkring byg
ningen og parken.
PÆDAGOGISK RÅD

Det pædagogiske Råd består af samtlige
lærere, der er ansat ved skolen. For
manden vælges af og blandt medlem
merne af rådet.

Her behandles stort set alle forhold ved
rørende tilrettelæggelse af den daglige
undervisning og skolens drift i øvrigt.
Der er nedsat en række udvalg under
rådet, f.eks. økonomiudvalget, der ar
bejder med budgetter, bl.a. for de enkel
te fags indkøb af lærebøger og andet
undervisningsmateriale.
Eleverne holdes orienteret om Pædago
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gisk Råds møder, idet Elevrådet kan
sende to repræsentanter til møderne.
RANDERS STATSSKOLES
FORÆLD REFOND

Fonden blev dannet i efteråret 1937 og
yder skolen økonomisk støtte på en
række områder, hvor de ordinære bevil
linger ikke slår til, eller hvor der over
hovedet ikke findes nogen bevilling.

I det forløbne år er der bl.a. ydet støtte
til elever, der har været i en vanskelig
situation. Støtten har været ydet som
lån og tilskud til ekskursioner, studierej
ser m.v.

Der er i skoleåret 93/94 indkommet
Bidrag fra forældrene kr. 3.865,00
Kassebeholdning pr. 1.5.1994 kr. 2312,28
REJSER PÅ RANDERS
STATSSKOLE

I bekendtgørelsen fra Undervisningsmi
nisteriet er det understreget, at alle
elever normalt skal have mulighed for
at deltage i mindst én flerdages ekskur
sion.
Vi går på Randers Statsskole varmt ind
for ekskursioner, da det giver os en ene
stående mulighed for at kombinere den
daglige undervisning med den om
kringliggende virkelighed. Ekskursio
ner giver os også mulighed for at præ
sentere en evt. kendt virkelighed på en
anden måde eller bringe eleverne i kon
takt med ukendte områder og miljøer.

Et alvorligt problem i forbindelse med
ekskursioner er økonomien.
Ikke alene er skolens midler begrænse
de, men vi møder med stigende hyppig
hed elever, der har problemer med at
klare udgifterne ved at deltage i en
ekskursion.
Vi gør derfor, hvad vi kan, for at holde
udgifterne nede - uden at det går ud
over det faglige indhold. En ekskursion

indgår i den daglige undervisning, og
dens indhold skal indgå i eksamensop
givelserne.
Vi skelner mellem tre typer af eks
kursioner: éndagesekskursioner, korte
revarende ekskursioner (2-3 undervis
ningsdage) og længerevarende eks
kursioner (højst 5 undervisningsdage).
Den enkelte elev må maksimalt være på
ekskursion (er) 8 undervisningsdage i et
skoleår.
Ekskursionerne er en mulighed, som
bliver tilbudt af lærerne.
Forud for tilbudet vil årgangens lærere
have holdt et koordinerende møde,
hvor man fastlægger rejsemål, tids
punkt samt deltagende lærere og fag.
Hvis eleverne afviser tilbudet, bortfal
der ekskursionsmuligheden.
De elever, der begynder i 1994, får
mulighed for ekskursion i foråret i 2.g.
I de internationale klasser er rejseaktivi
teter snævert bundet til undervisnings
samarbejdet med partnerskolerne, her
tilbydes ikke yderligere rejser.

REKTOR

har det administrative og pædagogiske
ansvar for skolens drift. Vores rektor
hedder Kjeld Mortensen.
RENGØRING

Skolen bliver rengjort om eftermidda
gen af personale, som for nogles ved
kommende har mange års tilknytning til
skolen.
Det er en selvfølge, at de ikke tager sig
af oprydning.
Klassen skal I altså overlade til
rengøringspersonalet med stolene
hængt op under bordene. Service og fla
sker skal være bragt til kantinen, og
affald ligger i papirkurven.
RINGETIDER

1.
2.
3.
4.

lektion 8.00 - 8.45
lektion 8.50- 9.35
lektion 10.00 -10.45
lektion 10.50 -11.35

5. lektion
6. lektion
7. lektion
8. lektion

12.00 -12.45
12.50-13.35
13.40 -14.25
14.30 -15.15

RYGNING

I må kun ryge udendørs og på gangene.
De opstillede askebægre skal benyttes.
SAMARBEJDSUDVALG

Ud over de direkte undervisningsorien
terede rejser er der ved skolen tradition
for, at vores kor og orkester tager på en
2-dages turné hvert forårssemester.
I den sidste årrække har det endelig
været tradition, at nogle af skolens lære
re arrangerer en rejse til London i vin
terferien.
Rejsen giver eleverne mulighed for at
rejse sammen på tværs af klasser og
årgange. Det er en »ferietur« med for
skellige faglige og kulturelle tilbud, som
sikrer, at de deltagende elever får
mulighed for at få et varigt udbytte med
hjem, men de stilles ikke til regnskab
for det i eksamensopgivelserne.

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøf
te alle forhold af betydning for skolens
arbejds- og personaleforhold.
Det består af 9 medlemmer: Rektor,
pedel, inspektor, to repræsentanter for
rengøringspersonalet, to repræsentan
ter fra Pædagogisk Råd, én repræsen
tant for kontoret, én repræsentant for
gartnerne.
SKEMAÆNDRINGER

Midlertidige skemaændringer medde
les på opslagstavlen ved kontoret. Er en
lærer fraværende kan timen læses af en
anden af klassens lærere, eller klassen
arbejder selv.
Ved længere tids lærerfravær sørges
der naturligvis for vikar.
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STUDIEKORT

Kontoret udsteder studiekort, der kan
bruges som bevis for, at man går på
skolen. I visse tilfælde kan der ved fore
visning af disse kort opnås rabatter i
forskellige butikker og til kulturelle
arrangementer. Kortet koster 10 kr.
l.gerne orienteres om kortene én af de
første skoledage.
STUDIEVEJLEDNING

Gymnasiets studievejledere har stort
set det arbejdsområde, I kender fra fol
keskolens klasselærer- og skolevejle
derfunktion.
Det vil sige, at studievejlederen er til
rådighed, når en elev har personlige
eller sociale problemer, og når der er
vanskeligheder i forbindelse med skole
gangen.
Studievejlederen har tavshedspligt personlige oplysninger bringes kun
videre med jeres vidende.

Desuden kan studievejlederen hjælpe
med oplysninger om SU og andre prak
tiske ting - ligesom det er en væsentlig
del af arbejdet, at I bliver orienteret om
gymnasiets valgfag samt om de forskel
lige uddannelsestilbud, der ligger efter
gymnasiet. Denne erhvervsorientering
foregår både kollektivt og individuelt og selv om erhvervsvalget først bliver
behandlet i 2. og 3.g, er I velkomne til at
henvende jer om det allerede i l.g.

ved studievejledningen. Naturligvis kan
studievejlederne også kontaktes uden
for træffetiderne.
SYGETRANSPORT

Hvis man p.gr.a. midlertidig sygdom
(f.eks. et brækket ben) er forhindret i at
bruge offentlige transportmidler, kan
man helt ekstraordinært og i en kortere
periode blive transporteret til og fra
skole med taxa. Henvendelse til skolens
kontor.
SYGEUNDERVISNING

Ved fravær p.g.a. sygdom, der forventes
at vare mere end 3 uger, er der mulig
hed for sygeundervisning. Omfanget af
undervisningen, som evt. kan foregå på
hospital, kan ikke overstige 5 ugentlige
timer i 8 uger.
TERMINSPRØVER

afholdes både i 2. og 3.g i marts måned.
I 2.g skal matematikerne til termins
prøve i matematik og de sproglige i
engelsk. I 3.g omfatter terminsprøverne
dansk samt de fag, der afsluttes på højt
niveau.

I møder jeres studievejleder én af de
allerførste dage efter skolestarten, hvor
han/hun orienterer om en række prak
tiske forhold. Lidt længere inde i for
løbet får I hjælp med en række studie
tekniske spørgsmål.

Studievejlederne Minna Jensen, Jørn
Jensen, Sv. Hill-Madsen, Palle Kirk og
Keld Sørensen har faste træffetider,
som kan ses på opslag ved kontoret og
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Drama-elev i aktion

TRANSLOKATION

Den højtidelighed, som holdes i skole
gården den sidste dag før sommerferi
en. 3.g-eleverne får overrakt eksa
mensbeviser.

mange nyttige oplysninger om under
visningen og om gymnasielivet i øvrigt.
Denne bog findes i ét eksemplar i hvert
klasseværelse.
VALHAL

TREDJEÅRSOPGAVEN

skrives i løbet af en uge i december anden undervisning falder bort i denne
uge. Det er en eksamensopgave for 3.gelever, d.v.s. at den udover af faglære
ren bedømmes af en ekstern censor.
Opgaven skrives i dansk, historie eller i
ét af højniveaufagene efter eget valg.
Faglæreren formulerer opgavetitlen på
baggrund af samtaler med eleven i løbet
af efteråret. Skolen udgiver et vejled
ningshæfte om tredjeårsopgaven.
UDDANNELSESSTØTTE

Stipendium og studielån fra Statens
Uddannelsesstøtte kan søges af elever,
der er fyldt 18 år. Er du mellem 18 og 19
år, er du afhængig af dine forældrenes
indtægt, og du kan kun få støtte som
hjemmeboende. Er du 19, kan du stadig
kun få som hjemmeboende, men nu er
du uafhængig af dine forældres ind
komst. Ansøgning om støtte skal skriv
es på et særligt skema, som du kan få
på kontoret, og det afleveres samme
steds.
UDMELDELSE

Hvis du ønsker at udmelde dig ud af
skolen, bør du kontakte din studievejle
der. Hvis du er under 18 år, skal du have
dine forældres accept for at kunne mel
de dig ud. I forbindelse med udmeldel
se skal alle bøger m.v. afleveres til bog
inspektor.

er skolens elevforening, som har
eksisteret i over 100 år. Foreningen
arrangerer to gange om året de såkald
te »Valhal«fester og står desuden for
Vise- Valhalaftener, hvor skolens elever
underholder med forskellige former for
optræden. Valhals bestyrelse har gjort
meget for at understrege, at festerne
ikke - trods navnet - foregår på vikinge
manér. De sidste år har Valhals økono
mi været så god, at bestyrelsen har ydet
støtte til forskellige initiativer, som har
været til gavn for alle på skolen. Valhal
er underlagt kontrol af FLU og støttes af
en lærergruppe, Valhals venner.
ØKONOMIUDVALGET

Rektor er formand. Endvidere er hvert
fag repræsenteret af en lærer. Her træf
fes afgørelse om, hvordan skolens bevil
linger skal anvendes, dels på baggrund
af en almindelig budgetlægning og dels
på baggrund af de ansøgninger, der ind
sendes til udvalget.
ØL, VIN OG SPIRITUS

må ikke medbringes eller drikkes på
skolens område i undervisningstiden.
Ved fester kan der serveres øl og vin.
ÅRSPRØVER

Ved skoleårets slutning skal der i 1. og
2.g afholdes skriftlige og mundtlige års
prøver. Deltagelse i årsprøverne er en
forudsætning for at kunne fortsætte i
næste klasse.

UNDERVISNINGEN

Reglerne for undervisningens indhold,
timetal, timefordeling, fagfordeling er
fastlagt og beskrevet i ministerielle
bekendtgørelser og vejledninger. I
»Håndbog for Gymnasieelever« findes
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Med l.c i Stjørdal
Vores første år i den internationale klas
se omhandlede det nordiske perspektiv
og førte til en tur til Stjørdal i Norge.
Vi ankom til Stjørdal søndag d. 13.
marts, hvor vi blev modtaget på vært
sskolen. Efter en kort rundvisning blev
vi hentet af vores værtsfamilier, som vi
skulle lære at kende i løbet af søndagen.
De fleste nordmænd havde planlagt
nogle aktiviteter for deres danske
gæster, hvilket var meget godt, for det
kan godt være lidt svært at blive rystet
sammen på én dag, især når øret ikke
er helt vænnet til det nye sprog.
Mandag og tirsdag beskæftigede vi os
med biologiprojektet. Om mandagen
var vi på skolen, og nordmændene

Turen til Trondheim
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fremlagde, hvad de havde lært om det
overordnede emne - vand.

Tirsdag var vi på besøg på papirfabrik
ken Norskeskog, men det var en skuf
felse. Vi sad to timer og hørte på en
foredragsholder, som vi ikke forstod.
Tirsdag aften var der hyggeaften med
spisning, underholdning og dans på
skolen. Det var nok først der, vi lærte
hinanden ordentligt at kende.
Onsdag havde vi litteraturprojekt. Der
var afsat for lidt tid til dette emne, så
desværre nåede vi kun halvvejs igen
nem det planlagte stof.
Torsdag var den store skidag. Selv de af

os der ikke havde haft ski på før, klare
de det fint.
Først var der et lille lynkursus i at stå på
ski for de interesserede, ellers var der
frit lejde.
Den medbragte frokost varmede vi på
bål og der blev serveret varme vafler Det var ægte norsk hygge.
Fredag var vi i Trondheim. Først var
der guidet rundtur i bus, og bagefter
kunne vi selv gå rundt og kigge.

Vi så bl.a. den kendte Nidaros dom og
Norges største træhus.
Vores guide kunne også en masse histo
rier, om hvordan danskerne havde
huseret i Trondheim.
Da vi kom hjem skulle vi pakke, for
lørdag gik turen videre til Oslo, hvor vi
skulle lave evaluering af opholdet og
ellers slappe af, inden turen gik helt
hjem.

Ingerd Krog - Bitten Sørensen lc.

Fra skituren
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Blade af skolens dagbog
August

9.:

1. skoledag efter ferien.

9.-13.: Introduktionsarrangementer for
1. g. klasserne, bl.a fællestime
med skolens kor og orkester.

13.:

Introduktionsfest for nye elever
og deres forældre. Som optakt til
festen spiller »Hønsefødder« op
til folkedans i skolegården.

16.-18.: 2.BI på ekskursion til Livø.
25 .:

Solens musikvalghold overvæ
rer generalprøven på Wagners
»Valkyrien« i Musikhuset i
Århus.

27.-01: Skolen har i forbindelse med int
ernationaliseringsforsøget besøg
af 4 lærere fra Holland, Frank
rig, England og Tyskland.
30.:

Skolens pigehold i atletik delta
ger i finalestævne i Herning.

Oktober

8.:

Valhal-fest.

10.:

Fodboldkamp for piger mod
Randers HF.

Skolen har japanske gæster, der
ønsker at vide noget om det dan
ske skolesystem.
27.-30.: Dramatikekskursion til Køben
havn.
27.:

September

28.

3 .-10.: 3a og 3b på ekskursion til Alsace.
3x og 3u på ekskursion til Nordi
talien.

Fodboldkamp for drenge mod
Amtsgymnasiet i Paderup.

November

4 .-10. 3z på ekskursion til Paris

5.:

Fællestime med Stig Thornsohn:
»Vi kalder dem indianere«.
Kunstudvalget arrangerer 13.3518.00 Indianer-pow wov med
mulighed for at smage indiansk
mad og se en moderne indiansk
film.

9.:

Fællestime:
Paneldiskussion
mellem ungdomspolitikere før
kommunalvalget

17 .:

Skolens fødselsdag fejres med
en fødselsdagskoncert med sko
lens egne musikalske kræfter
efterfulgt af »Café« i kælderen.

4 .-11. 3c, 3w og 3y på ekskursion til
Firenze

5 .-10. 3d på ekskursion til Sønderjylland.
16.

Skolens lærerhold klarer sig
igen flot i fodbold kamp mod
Hadstens langt yngre løver.
Kampen ender uafgjort.

16.:

Skolen er vært ved regionalstæv
ne i atletik på Langvang stadion

24.

Finale i intern klasseturnering i
fodbold. 3w vinder.
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18 .

Interesserede elever fra Randers
Realskole besøger skolen for at
få et indtryk af undervisningen i
gymnasiet.

22 .-23.: Lærere fra Grønhøjskolen i Øst
er Tørslev besøger skolen for at
få et indtryk af undervisningen i
gymnasiet.
28 .:

børnehaveklasse og klasser på
skolen.

14 .:

Elevhold deltager
stævne i Risskov.

15 .:

3.g-hold deltager i basketballst
ævne i Hadsten.

16 .:

Dramatikelever opfører parodi
ske spil fra Sandro Key Abergs
»Teaterleg« for fire klasser på
skolen.

17 .:

Jule-basket. Basketball-turnering
for nuværende og tidligere ele
ver. Om aftenen festes der i kan
tinen.

20 .:

Dramatikelever opfører deres
selvproducerede danseforestil
ling »Disjecta membra« for klas
ser på skolen.

21 .:

»Disjecta membra« opføres for
klasser på skolen.

22 .:

Juleafslutning. Skolens kor og
orkester synger/spiller, og pas
tor Klavs Frisman holder juleta
le.

Adventskoncert i Råby kirke
med kor, orkester og musikvalg
hold.

December:

1 .-8.:

3.g’erne skriver den store skrift
lige opgave.

1 .-8.:

Interesserede elever fra vores
kontaktskoler besøger skolen
for at få et indtryk af undervis
ningen i gymnasiet.

6 .:

Dramatikelever opfører deres
eget eventyrspil »Skovheksens
forbandelse« for en børnehave
klasse.

7 .:

Julekoncert i Grensten kirke
med kor, orkester og musikvalg
hold.

9 .:

Dramatikelever opfører deres
egen udgave at det psykologiske
drama, »In two minds« for to
klasser på skolen.

i

Volley

Januar

11 .-13.: Eleverne ser Bille Augusts film
»Andernes Hus«.
12 .:

Interesserede elever fra kontakt
skoler besøger skolen for at få et
indtryk af undervisningen i gym
nasiet.

13 .: Fællestime med Jakob Holdt:
»Bolivianske billeder«.

17 .:

Skolen deltager ved et volley
stævne i Paderup.

13 .: »Skovheksens forbandelse« og
»In two minds« opføres for en

19 .:

l.+2.g-hold fra skolen deltager
ved basketballstævne i Viborg.

10 .:

Julekoncert i skolens festsal
med kor, orkester og musikvalg
hold.
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26.:

3SA3 på besøg hos Sparekassen
Kronjylland.

28.:

Skolens årsfest afholdes i Randers-hallen.
Skoleorkestret og jazzgruppen
»Little People«, Finn Ziegler og
Niels Erichsens trio, »Tum
bleweed« samt »Rubber Band«
spillede.

forældre. Koret underholder i
Festsalen.

7 .:

Erhvervsøkonomiholdet konku
rrerer med erhvervsfolk i et
»Erhvervsspil«.

8 .:

Kor og orkester samt jazzgrup
pen »Little People« underholder
i Teatersalen på Værket ved
»Bikubens« årlige generalfor
samling. Bikubens fond skæn
ker skolen 10.000 kr. til det fort
satte musikarbejde.

Februar

4.:

Fællestime med Henrik Schö
nau: »Virtual Reality«. Efterfulgt
af Fredagscafé.

Uddannelsesdag for hele skolen.

9.:

10 .-18.: Ix på ekskursion tilo Fagerlia
videregående skole, Ålesund i
forbindelse med internationalise
ringsforsøget.

11 .: Musikvalgholdene
overværer
generalprøven på Otto Nicolais
opera »De lystige konger i
Windsor« i Musikhuset i Århus.

13 .-22.: 1c på ekskursion til Ole Vig vide
regående skole, Stjørdal i forbin
delse med internationaliserings
forsøget.

11-18.: Skolerejse til London.

13 .-18.: Skolen har i forbindelse med int
ernationaliseringsforsøget besøg
af 4 lærere fra Tyskland, Hol
land, England og Frankrig. Sam
tidig er Keld Sørensen, Hanne
Ejsing Jørgensen, Birgit Ank og
Svend Erik Kjær Nielsen på
besøg i skolerne i ovennævnte
lande.

21 .:

Pædagogisk dag for skolens
lærere.

23 .-25.: 2MU på ekskursion til Køben
havn.
25 .:

28 .:

Valhalfest.

Orienteringsmødet for kommen
de elever og deres forældre må
aflyses p.g.a. sne.

Marts

3

.: 2. og 3.MU er til generalprøve på
bl.a. Beethovens 3; klaverkon
cert i Musikhuset i Århus.

3

.: Det udsatte orienteringsmøde
for kommende elever og deres
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22 .:

Fællestime med Århus Student
errevy.

23 .-26.: Kortur til Fritzlar med koncert
er i Stadthalle (med bl.a. Niels
W. Gades »Elverskud«) og på
gymnasiet i Bad Wildungen.

IN MEMORIAM

April

2 .:

Påskevolley. Klasseturnering i
Volleyball. Om aftenen festes der
i kantinen.

7 .:

Koncert på Odder højskole med
kor (Elverskud), orkester og
musikvalghold.

8 .-15.: Ix har i forbindelse med interna
tionaliseringsforsøget besøg af
1c fra Fagerlia videregående
skole, Ålesund.
11 .-15.: Skolen har i forbindelse med int
ernationaliseringsforsøget besøg
af lærere fra Ålesund, Vesterås
og Lathi.

14 .:

Dramatikelever opfører Dario
Fos farce »Smid ikke liget ud«
for klasser på skolen.

14 .:

Dramatikelever opfører deres
selvproducerede AIDS-stykke
»States of being« og Arrabals
absurde skuespil »Frokost i det
fri«.

15 .:

For gæster fra Norge og lx
opføres »Smid ikke liget ud«,
»States of being« og »Frokost i
det fri«.

15 .:

Forårskoncert i skolens festsal
med kor, orkester, musikvalg
hold og jazzgruppen
»Little
People«.

Maj.

4.:

Sidste skoledag for 3.g.

Lars Peter Gammelgaard
(9.2.1945-11.2.1994)

Det var med sorg lærerkorpset ved Ran
ders Statsskole modtog meddelelsen
om vor tidligere kollega Lars P. Gammelgaards død. Vi syntes, at hans liv var
blevet afbrudt for tidligt, og al vor med
følelse og vore tanker gik til Lene Gam
melgaard og de to børn; familien var
også i hans lærergerning en tryg og fast
base for Lars P. Gammelgaard.
Lars P. Gammelgaard, der var cand. sci
ent. pol. fra Århus Universitet, blev i
1973 ansat som lærer i samfundsfag og
historie ved Randers Statsskole. Han
blev hurtigt en afholdt og påskønnet
lærer og kollega. Hans karakteristiske
tunge skikkelse indgød sammen med
hans ligefremme og venlige væsen
megen tillid.
Fra sin tidlige ungdom havde Lars P.
Gammelgaard stilet mod en politisk kar
riere, og allerede ved sin ansættelse
som lærer beklædte han flere poster for
Det konservative Folkeparti, bl.a. var
han medlem af Århus Byråd. 11979 blev
han indvalgt io folketinget som re
præsentant for Århus Amtskreds. Kort
tid efter ophørte han med lærergernin
gen, men han opretholdt kontakter med
sin gamle arbejdsplads.
Vi - hans gamle kolleger - glæder os
over, at han nåede så langt i den karrie
re, han ønskede sig, en karriere, der efter en periode som fiskeriminister nåede sit højdepunkt, da han blev sit
partis politiske ordfører, og vi synes, at
hans liv og hans gerning for det danske
samfund, som han elskede, blev afbrudt
for hurtigt og ubarmhjertigt.
Fra Randers Statsskole skal der lyde en
tak for hans indsats som en dygtig, gru
ndig og pligtopfyldende lærer.
N. Falk Hansen
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Studentereksamen
maj-juni 1993
3.a

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Caroline Mi-Ae Beck
Birgitte Brix
Rikke Steen Foersom
Pernille Heibøll
Christina Holdgaard
Henrik Møller Jensen
Louise Munk Jensen
Charlotte Staun Jespersen
Susanne Venning Kjær
Lone Kock-Jensen
Mette Lind
Mai-Britt Lorentzen
Anne Sofie Meldgaard
Birgitte Amtkjær Nielsen
Tanja Maagaard Olsen
Anja Bay Pedersen
Christina Daa Petersen
Sussi Kronborg Rasmussen
Anne-Sophie Trolle Sandholt
Janus Kønig Sørensen
Lene Tvist
Anne Sønderskov Vintersbølle
Pernille Winther

3.b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kim Nikolaj Bjarnskov
Mette Blaabjerg
Dorthe Boe Christensen
Sun-hee Skovgaard Christensen
Inge Villum Clausen
Lene Damkjær
Jesper Damm
Vibeke Danielsen
Kirstine Godsk
Lone Høj
Jeanette Thisted Jacobsen
Pia Rina Jensen
Trine Juhl
Sidsel Bjerregaard Kirk
Lone Kjelstrup
Lene Nørgaard Lauritsen

17 Mia Margrethe Malmstrøm
18 Heidi Drud Meineche
19 Monica Houlbjerg Nielsen
20 Anja Lindholm Pedersen
21 Jesta Damgaard Pedersen
22 Maj-Britt Wahlers Petersen
23 Camilla Schaumann
24 Christina Bugge Skriver
25 Thomas Bruhn Thomsen
3.C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Michael Refsing Andersen
Anne Lise Bennedsen
Nette Natasja Christensen
Mette Bonde Eriksen
Jacob Simon Heilbut
Karen Lis Holdgaard
Lone Hansen Høyrup
Sabine Rethfelder Jakobsen
Karin Leth Jensen
Lene Aagaard Jensen
Michael Hedegaard Jensen
Rikke Karlsen
Pernille Smed Krabbe
Mikkel Bager Maretti
Sanne Mogensen
Anne-Mette Skovgaard Nielsen
Bettina Nielsen
Christina Bjerre Nielsen
Martinella Mariann Bach Ojeda
Marlene Voldby Petersen
Line Raadshøj
Kristian Kædegaard Rasmussen

3.d
1 Trine Andersen
2 Anne Bjerre Brix
3 Mette Brock
4 Katinka Fjeldsø Christensen
5 Christina Dahlerup
6 Trine Kobborg Dyrmose
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mette Simone Fischer
Anders Fisker
Mette Louise Holland
Lene Jensen
Camilla Graff Junior
Helle Knudsen
Christian Kim Machon
Martin Jacob Nathan
Birgitte Helm Nielsen
Julie Hartwig Olsen
Jenni Eleonora Pedersen
Tina Bruun Petersen
Camilla Elfving Rasmussen
Gugge Kirstine Ravn
Stine Louise Ringheim
Maria Roslev
Bettina Frank Simonsen
Allan Tøfting

3.U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Søren Brøndum Andersen
Gerd Banke
Jakob Bondesen
Jakob Borgholm
Henrik Christiansen
Niels Damgaard
Lars Henrik Hansen
Trine Krogh Hansen
Heidi Bylov Hedegaard
Martin Mørch Jensen
Michael Hermund Jensen
Kåre Bach Kjeldsen
Morten Kragh
Jonas Grave Kristensen
Sascha Lejel
Mette Mogensen
Susanne Amtkjær Nielsen
Nikolaj Pilgaard Petersen
Beatrice Grønborg Rasmussen
Malene Krüger Rasmussen
Rene Rokkjær
Allan Bo Sanden
Jesper Holmkvist Svenssen
Gitte Svenstrup
Gitte Vammen Østerballe

3.W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lars Andersen
Marianne Bach Andersen
Søren Ballegaard
Anne Sofie Boldsen
Maria Conrad
Thomas Herlev Enevoldsen
Thomas Engelund
Helene Lykke Evers
Rikke Fast
Thomas Finderup
UlfHarlou
Søren Hoe
Morten Christian Kristensen
Anne Larsen
Casper Thrane Leth
Ivar Thordal Nielsen
Lone Nielsen
Mikael Kuusisto Nielsen
Jane Krogh Rasmussen
Ramani Mette Senaratne
Lene Skjøtt
Erling Skov
LiseStarup
Peter Ejler Storgaard
Kim Vindberg-Larsen
Jens Christian Vølver

3.x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lars Andersen
Jacob Højriis Bock
Diana Conrad
Søren Eriksen
Thomas Ffrangcon Evans
Gitte Tommerup Hansen
Marc Sebastian Hasselgaard
Thomas Hoe
Jørgen Møller Ilsø
Anne Jespersgaard
Søren Kirk
Kristian Lager
Christian Schødt Mathiasen
Dorthe Birgitte Bach Nielsen
Lene Seeberg Nielsen
Jakob Olesen

17
18
19
20
21
22
23

Ole Buhl Olsen
Kresten Dam Pedersen
Per Petersen
Søren Pind
Mie Schou-Bertelsen
Liza Ljungberg Sørensen
Brian Kjær Zeberg-Mikkelsen

3 .y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Anders Aagaard
Allan Hoick Andersen
Karina Andersen
Mikkel Andersen
Mette Bjerrum Balslev
Emil Daniel Barteis
Trine Brøndum
Britta Christina Forslund
Kirstine Gøtze
Ronnie Jacob Lang Handskemager
Kristoffer Bendix Hansen
Rene Hesselholt
Rikke Holgersen
Monja Johansen
Rikke Kirkegaard
Lene Kristensen
Tanja Vinding Kristensen
Jørgen Birch Mandrup
Henrik Kragh Nielsen
Jonas Rico Nielsen
Frederik Bilsted Pedersen
Kristina Scheel Poulsen
Niels Præst
Bjarke Erik Rasmussen
Lisa Hother Sørensen
Pernille Wigh

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Jesper Bogh Lindgaard
Morten Lyndrup
Karsten Krogh Madsen
Birgitte Malling
Lars Hyrup Mikkelsen
Louise Hasager Munch
Alex Christian Yde Nielsen
Tanja Nychel
Peder Lund Olesen
Berit Overgård Pedersen
Reni Elisabeth Pihl
Jens Jørgen Poulsen
Arne Kristian Hjorth Rasmussen
Henrik Schürmann
Jakob Sønderskov Sørensen
Morten Sørensen
Thomas Ljungberg Sørensen
Jakob Thomassen
Mikkel Weidanz

3.Z

1 Siv Raun Andersen
2 Nina Krogsbjerg Beck
3 Rikke Ernebjerg
4 Søren Frandsen
5 Thomas Hjorth
6 Lene Holm Jensen
7 Jakob Bang Jørgensen
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SKOLENS PERSONALE
ADMINISTRATIONEN
Assistent
Lisbet Freclborg
Brædstrup
Frejasvej 50
8900 Randers
tlf. 86 41 10 21

Fuldmægtig
Ulla Jensen
Hørhaven 33
8900 Randers
tlf. 86 43 42 02

KANTINEN
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LÆRERE

CA
Adjunkt Carsten
Bang Albretsen
Læssøesgade 49‘R
8000 Århus C
tlf. 86 19 55 72
MATEMATIK
FYSIK
NATURFAG

SA
Adjunkt
Stig Andersen
Højtoftevej 11
8240 Risskov
tlf. 86 17 53 80

BA
Lektor
Birgit Træholt Ank
Skodshøjen 3
8240 Risskov
tlf. 86 21 48 75

MATEMATIK
DATALOGI
Tillidsrepr.

ENGELSK
RELIGION

PB
Lektor
Poul Bager
Saltholmsgade 33
8000 Århus
tlf. 86 13 25 80

JB
Lektor
Jens Bjerg
H.C. Andersensvej 28
8900 Randers
tlf. 86 43 96 95

DANSK
OLDTIDSKUNDSKAB

MUSIK
FRANSK

RB
Timelærer
Birthe Riborg Boje
Tåruphøjvej 7
Hvidding
8830 Tjele
tlf. 86 45 12 42

JA
Adjunkt
Jane Brix
Lillegade 9
8983 Gjerlev
tlf. 86 47 48 91

IDRÆT

DANSK
IDRÆT
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BØ
Studielektor
Ole Bøggild
Fortunavej 68
8900 Randers
tlf. 86 44 80 98

BJ
Lektor
Bjarne Christiansen
Bøgevej 14, Assentoft
8900 Randers
tlf. 86 49 60 80

BIOLOGI

ENGELSK
IDRÆT

BK
Adjunkt
Brian Krog
Christensen
Skejby Vænget 14
8200 Århus N
tlf. 86 10 96 85

MC
Adjunkt
Margit Stougaard
Christiansen
Kantorvænget 302,2.th
8240 Risskov
tlf. 86 21 21 95

FYSIK
MATEMATIK

FYSIK
KEMI

BC
Lektor
Peter Bjarne
Christiansen
GI. Hadsundvej 54
8900 Randers
tlf. 86 41 69 68

EC
Adjunkt
Erik Christophersen
Plantagen 44
8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 30 12

GEOGRAFI

fih

TYSK
HISTORIE

PC
Adjunkt
Birgitte Prytz Clausen
Vester Tværvej 40
8900 Randers
tlf. 86 42 98 90

BD
Lektor
Birgitte Dalsgård
Bergmannsvej 7
8900 Randers
tlf. 86 41 32 75

ENGELSK
SAMFUNDSFAG

DANSK
TYSK
Læsepædagog

k
■
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CD
Adjunkt
Cathrina Nissen Dam
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68

EJ
Lektor
Peter Elung-Jensen
Frisenvold 14
8900 Randers
tlf. 86 44 51 23

TYSK
DANSK

DANSK
DRAMATIK

VF
Adjunkt
Ane Vibeke Foss
Estruplundvej 70
8950 Ørsted

GH
Lektor
Jørgen Grejs Hansen
Ferskenvej 7
8900 Randers
tlf. 86 43 72 12
RELIGION
ITALIENSK- IATIN
OLDTIDSKUNDSKAB

tlf. 86 48 52 02
kg

■Mk.

li

LATIN

OIDTTDSKI INDSKÅR

ITALIENSK

FH
Studielektor
N. Falk Hansen
Gørtlervej 75
8900 Randers
tlf. 86 42 92 09

DANSK
FRANSK

UH
Cand. scient pol.
Ulla Lundgaard
Hansen
Set. Annagade 15
8000 Århus C
tlf. 86 12 45 35
SAMFUNDSFAG
HISTORIE

EH
Lektor
Eduard Hartogsohn
Nyvangsvej 22
8900 Randers
tlf. 86 42 02 58

CH
Årsvikar, cand. phil.
Claus Thure Hastrup
Dalgas Avenue 23, 2.
8000 Århus C
tlf. 86 18 17 30

GRÆSK-LATIN
OLTIDSKUNDSKAB
SPANSK

SPANSK
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HM
Lektor
Svend Hill-Madsen
Lindalsbakken 29
9560 Hadsund
tlf. 98 57 32 39

JH
Adjunkt
John Bruun Hjelm
V. Tværvej 30
8900 Randers
tlf. 86 42 16 78

HISTORIE - RELIGION
OLTIDSKUNDSKAB
Studievejleder

SAMFUNDSFAG
PSYKOLOGI

HO
Adjunkt
Holger Stig Holmgren
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68
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HH
Lektor
l Herluf Houengaard
y Platanvej 30 l.th.
P 8900 Randers

I

MUSIK

TYSK - MATEMATIK
DANSK-DATALOGI

w ■<

I
1

HJ
Lektor
Gunnar Houmann
Jensen
Skovboulevarden 14
Stevnstrup, 8870 Langå
tlf. 86 42 73 31

TH
Lektor
Tove Høy
Kobbersmedevej 12
8900 Randers
tlf. 86 43 85 81

MUSIK
1 TYSK

JV
Adjunkt
Jan Vestergaard Jensen
Hojdevej 11
8260 Viby J
tlf. 86 77 00 12

BIOLOGI

FYSIK-MATEMATIK
NATURFAG

1
I

1
1

JJ
Lektor
Jørn Jensen
Brovej 14
8800 Viborg
tlf. 86 61 59 98
MATEMATIK - FYSIK
DATALOGI
NATURFAG

Studievejleder
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MJ
Lektor
Minna Jensen
Præstegårdsvej IA
0. Veiling,
8900 Randers
tlf. 86 46 70 08

RH
Lektor
Rita Houmann Jensen
Skovboulevarden 14,
Stevnstrup
8870 Langå
tlf. 86 42 73 31

MATEMATIK
Studievejleder

DANSK
ENGELSK

HE
Lektor
Hanne Ejsing
Jørgensen
Egevangen 9
8900 Randers
tlf. 86 42 4188

JØ
læktor
Peter Heegaard
Jørgensen
Værumsvej 19, Vissing
8370 Hadsten
tlf. 86 98 32 51

ENGELSK
DANSK

FYSIK, MATEMATIK
NATURFAG

VK
Lektor
Vibeke Kammer
Christiansminde 23
8900 Randers
tlf. 86 40 58 43

L
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EK
Lektor
Ebba Kelder
V. Boulevard 26
8900 Randers
tlf. 86 42 86 30

KEMI
BIOLOGI

ENGELSK
'LYSK

PK
Lektor Palle Kirk
Karetmager vej 11
8900 Randers
tlf. 86 42 97 44

KK
Lektor
Kirsten Klitgård
Set. Kjeldsvej 12
Ålum
8900 Randers
tlf. 86 46 60 26

RELIGION-HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB
Studievejleder
Forsømmelseskoordin.

ENGELSK
TYSK
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KR
Lektor
Poul W. Kroijer
Teglmarken 51
8800 Viborg
tlf. 86 61 33 92

FS
Adjunkt
Finn Søholm Larsen
Platanvej 38 st.th.
8900 Randers
tlf. 86 43 58 74

GEOGRAFI
Udviklingskoordin.

MATEMATIK
KEMI

LA
Lektor
Poul Larsen
V. Boulevard 23
8900 Randers
tlf. 86 42 92 56

ML
Lektor
Marianne Linton
Nordvestpassagen 69
8200 Århus N
tlf. 86 16 71 82

FRANSK
DANSK
FILM

JL
Lektor
Jørgen Lorenzen
Daugbjergvej 43
8860 Ulstrup
tlf. 86 46 40 13

RELIGION
DANSK
FILOSOFI

R
Rektor
Kjeld Mortensen
Kanehaven 81
8240 Risskov
tlf. 86 21 17 93

FYSIK
MATEMATIK
Rektor
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TYSK
DANSK

PL
**
Timelærer
1Per Lund
™'W
Voer Færgevej 102
9 8950 Ørsted
•
tlf. 86 48 84 38

,

IDRÆT

MO
Lektor
Poul Erik Mortensen
Runebergsvej 7
8900 Randers
tlf. 86 41 37 76
SAMFUNDSFAG
ERHVERVSØKONOMI
HISTORIE
Boginspektor

MY
Lektor
Lizzie Mygind
Skytten 102
8900 Randers
tlf. 86 43 24 18

LM
Adjunkt
Lise Møller
Kløvervangen 44
8541 Skødstrup
tlf. 86 99 37 87

BIOLOGI
GEOGRAFI

HISTORIE
ENGELSK

NI
Lektor
Britta Nielsen
Fuglebakken 68
8900 Randers
tlf. 86 43 61 18

BN
Lektor
Børge Nielsen
Dalstrøget 36
8450 Hammel
tlf. 86 96 34 16

HISTORIE
DANSK

MATEMATIK
FYSIK-NATURFAG
Datavejleder

GN
Lektor
Hedvig Gerner Nielsen
Frisenvoldvej 14
8900 Randers
tlf. 86 44 51 23

NW
Lektor
Niels Wittrup Nielsen
Strindbergsvej 5
8900 Randers
tlf. 86 41 01 95

DANSK
DRAMATIK

HISTORIE
DANSK
Adm. inspektor

OF
Lektor
Ole Fjord Nielsen
Virupvej 70
8530 Hjortshøj
tlf. 86 22 45 86

KN
Lektor
Svend Erik Kjær
Nielsen
Lillegade 9
8983 Gjerlev
tlf. 86 47 48 91

SAMFUNDSFAG
ERHVERVSØKONOMI
Fagkonsulent

DANSK
IDRÆT
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KP
Adjunkt
Kirsten Pank
Brammersgade 56
8000 Århus C
tlf. 86 12 56 70

CN
Lektor
Carl Noringriis
Frejasvej 34
8900 Randers
tlf. 86 43 05 36

ENGELSK
FRANSK

RUSSISK
ENGELSK
AV-inspektor

BO
Lektor
Birgitte Olesen
Viborgvej 11
8900 Randers
tlf. 86 41 06 15

RP
Lektor
P. Randbøll Pedersen
GI. Ringvej 20
8963 Auning
tlf. 86 48 33 62

FRANSK
ENGELSK

MATEMATIK - FYSIK
NATURFAG
Datavejleder

TP
Lektor
Tage Poulsen
Egevangen 14
8900 Randers
tlf. 86 40 50 06

LR
Adjunkt
Lise Raahauge
Platanvej 10 st. tv.
8900 Randers
tlf. 86 40 82 64

MATEMATIK
DATALOGI

IDRÆT
DANSK

IR
Lektor
Ivan Bøge Rasmussen
Stenkløvervej 5
8900 Randers
tlf. 86 41 32 30

GR
Lektor
Glob Riber
Skærvadvej 6
Jebjerg, 8870 Langå
tlf. 86 44 52 79

IDRÆT
FYSIK
TEKNIKFAG

FYSIK
MATEMATIK
NATURFAG

TR
Årsvikar, cand,
scient, exam, oecon.
Trine K. Romanini
Skansegade Id
8900 Randers
tlf. 86 4180 44

KE
Adjunkt
Ketty Skaarup
Marienborgvej 19
8900 Randers
tlf. 86 41 33 82

TYSK
FRANSK

IDRÆT,
ERHVERVSØKONOMI

ST
Lektor
Kirsten Starup
Kildebakken 17
8900 Randers
tlf. 86 43 74 10

FRANSK
BILLEDKUNST

BH
Lektor
Bente Houby
Sondergaard
Granvænget 8
8900 Randers
tlf. 86 43 58 91
HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB

LS
Lektor
Lars P. Sørensen
Møllevej 10
Stevnstrup
8900 Randers
tlf. 86 46 75 23
HISTORIE
RELIGION

SU
Årsvikar, cand. mag
Søren Suurland
Åvej 4
8240 Risskov
tlf. 86 17 93 04

\ JR

—

BIOLOGI

KS
Lektor
Keld Sørensen
Jens Baggesensvej 2
8900 Randers
tlf. 86 41 08 10

i^i

DANSK-TYSK
Studievej!.
Informationskoordin.

TI'
Adjunkt
StigThornsohn
Skodshøjen 19
8240 Risskov
tlf. 86 21 45 45

ENGELSK
DANSK
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PT
Lektor
Poul-Steen
Tidemand-Petersson
Mågevej 6, Stevnstrup
8870 Langå
tlf. 86 46 74 40

KEMI, FYSIK
Adm. inspektor

ZE
Lektor
Aase Zeuthen
Skærvadvej 6
Jebjerg, 8870 Langå
tlf. 86 44 52 79

ØS
Studielektor
Tage Østergaard
Granvænget 9
8900 Randers
tlf. 86 42 35 83

DANSK
ENGELSK

FRANSK
ENGELSK

Under Poul Krøijer, Glob Riber og Aase Zeutens orlov er timerne læst af:
Peder Wilhjelm Raskmark, Brammersgade 18, 2., 8000 Århus.
Benny Jørgensen, Danmarksgade 6, 2.th., 8900 Randers
Ole Kruskov Gregersen, Haslevej 67, 8230 Åbyhøj.

SKOLEN TAGER AFSKED

Kirsten Klitgaard har besluttet sig til
med dette skoleårs udgang at - som det
siges - »tage sin afsked«. Det betyder, at
Kirsten ikke længere skal undervise på
skolen, men det er næppe ensbetyden
de med, at hun tager afsked med sine
fag og sine kolleger. Vi håber, at hun
stadig, til trods for at hun til daglig er på
afstand af os, vil dele ud af sin overflod
ved at delagtiggøre os i sine oplevelser
af musik, underrette os om de sidste tit
ler i engelsk og tysk litteratur - gerne
som vanligt med et par citater.
Kirsten vil nok komme til at savne arbej
det i klasserne og samværet med ele
40

verne, men hun er helt sikkert glad for
at blive fri for de mange møder, der er
en næsten daglig foreteelse på skolen.
Til gengæld vil vi komme til at savne
Kirstens klare og saglige indlæg, der
ofte har bragt tingene videre.
Vi ønsker Kirsten et lykkeligt otium, et
ord, der egentlig betyder lediggang.
Kirsten bliver »ledig«, så hun får tid til
at beskæftige sig med alt det, hun også
holder af, herunder at nyde naturen i
Nørre-Ådal, de lange dejlige eng
strækninger, de høje smukke træer god tur!
Kærlig hilsen fra dine kolleger.

RENGØRINGSPERSONALE
Rengøringsassistent
Maja V. Jakobsen
Stadfeldtsvej 39, 2. th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Esther Juncher
Løvenholmvej 312
8900 Randers

Rengøringsassistent
Kirsten K. Knudsen
Mærsk Andersensvej 7
8900 Randers

Rengøringsassistent
Ida Larsen
Borgmester
vangen 4, st.tv.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Conni Vestergaard
Loch
Langgade 21a
8900 Randers

Rengøringsassistent
Lene Mikkelsen
Kamillevej 1
8900 Randers
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Rengøringsassistent
Ingelise Nielsen
Ægirsvej 61 st.th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Mary Pedersen
Borgmestervangen 14
8900 Randers

Rengøringsassistent
Solvejg V. Pedersen
Lindegårdsvej 31
Linde
8981 Spentrup

Rengøringsassistent
Else Poulsen
Nyvangsvej 36A st.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Ulla Rasmussen
Mjolnersvej 23
8900 Randers

Rengøringsassistent
Else Sørensen
Viborgvej 90, st.
8900 Randers
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TEKNISK PERSONALE
Pedelmedhjælper
Mogens Helfrich
Egevej 4
0. Bjerregrav
8900 Randers

Pedelmedhjælper
Jens Rasmussen
Lunden 7, Alum
8900 Randers
tlf. 86 46 62 82

Pedel
Hans Eli Woldum
Statsskolen
8900 Randers
tlf. 86 42 22 21

43

BESTYRELSEN

Stig Andersen

Caroline Bendixen

Carsten
Paludan Müller
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