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RANDERS STATSSKOLE

Velkomst til
de nye elever
På skolens vegne vil jeg gerne byde jer
alle velkommen til Randers Statsskole.
Med dette kombinerede introduktions
og årsskrift håber vi, at du må få et ind
tryk af den skole, der i de næste 3 år
skal være din arbejdsplads. Medbring
dette hæfte de første dage.
Der vil uden tvivl være mange spørgs
mål, du synes, du endnu ikke har fået
svar på efter at have gennemlæst dette
hæfte, men der er mange til at hjælpe
og til at byde dig velkommen. Således
vil alle nye klasser blive modtaget af

ældre elever, som vil være sammen med
klassen omkring nogle aktiviteter i
introduktionsperioden. Disse tutorer vil
kunne hjælpe dig med en del spørgs
mål.
Yderligere afholder studievejlederne i
løbet af de første uger en time i alle nye
klasser. Her vil blive gennemgået for
hold i forbindelse med undervisningen
og skolens øvrige dagligdag og mulig
heder for økonomisk støtte.
Endnu engang velkommen til det sko
leår, der begynder torsdag den 6.
august 1992 kl. 9.00.
Rektor
Kjeld Mortensen.
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Skolens historie
Randers Statsskole omtales første gang
i et kongebrev af 1542. Skolebygningen,
som man ved meget lidt om, lå nordøst
for Set. Mortens kirke.
Randers latinske skole var en af de min
dre og mindst bemidlede skoler, der til
med skulle klare sig i konkurrencen
med tre omgivende katedralskoler.
Elevtallet var ofte såre beskedent, og
skolen var flere gange - således i 1739
og i 1780 - i fare for at blive nedlagt;
men den overlevede faren og voksede
sig så stor, at en ny bygning blev nød
vendig. For 200 år siden, i 1784, fik sko
len til huse i »Helligåndshuset«, der
dengang var en stor og hensigtsmæssig
skolebygning. Efter stiftsøvrighedens
mening kunne man »i heele Riget neppe
finde bedre og beqvemmere Leilighed
saavel for Disciple at søge Skole, som
for samtlige Lærere at have Bopæl«.
Men rammerne blev snart alt for små,
og huset er i dag en smuk gammel byg
ning midt i byens travle net af gågader.
Efter en strid med centraladministratio
nen, der igen ønskede skolen nedlagt,
tog Randers by selv initiativet og opfør

te en stor og tidssvarende bygning til
Randers lærde Skole. I 1858 kunne sko
len i Vestergade indvies.
Men også den blev for lille, og i 1926
flyttede skolen til den nuværende byg
ning ved Rådmands Boulevard. - Med
sin strengt symmetriske og måske lidt
tunge form ligger Randers Statsskole
midt i en smuk anlagt park. Med sine
godt 60 år gamle mure danner den ram
men om et indre, der ved stadige
moderniseringer har gjort det muligt at
opfylde de stigende krav, den nyere
skolelovgivning stiller til en gymnasiebygning, og eksempelvis blev der i 1989
brugt 1,7 mill, på at renovere biologi- og
fysiklokalerne.
Den 1. januar 1986 ændredes Randers
Statsskoles tilhørsforhold fra at være en
statsinstitution til at være en institution
ejet af Århus amt. Dette skete som følge
af en lov, der blev vedtaget i folketinget.
Loven overførte Danmarks 42 statssko
ler til amtsligt regi.
Med udgangen af skoleåret 1990-91
ophørte Randers Statsskole med at
have HF-kursus.

Stikord om skolen
ADMINISTRATION

BESTYRELSE

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 admini
strationen med elevforsømmelser som
arbejdsområde, lektor Poul Krøijer for
at tage sig af pædagogisk udviklingsar
bejde og lektor Keld Sørensen med sær
lig henblik på informationsformidling.
Lektor Poul Erik Mortensen admini
strerer skolens budget til lærebøger og
fungerer som boginspektor.

Medlemmer af skolebestyrelsen ved
Randers Statsskole er: sygeplejerske
Åse Andersson (amtsrådsmedlem, for
mand), lektor Hedvig Gerner Nielsen
(lærerrepræsentant, næstformand), læ
rer Knud Wieland (forældrerepræsen
tant), skolesekretær Karin Fogtmann
(forældrerepræsentant), fru Grethe
Thysøe-Nielsen (kommunalbestyrelses
medlem), lektor Hanne Ejsing Jør
gensen (lærerrepræsentant), rengø
ringsassistent Else Sørensen (repræs
entant for teknisk-administrativt perso
nale), gymnasieelev Camilla Graff Ju
nior (elevrepræsentant), gymnasieelev
Ronnie Jacob Lang Handskemager (elev
repræsentant), direktør Jacob Leth, mu
seumsleder Carsten Paludan-Miiller
(repræsentanter for erhvervsliv og kul
turelle institutioner). Rektor deltager i
bestyrelsens møder som debatdeltager
uden stemmeret og som referent.

ADRESSEÆNDRING

Det er meget vigtigt, at du straks giver
besked på kontoret, hvis du skifter
adresse eller telefonnummer.
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 185 kr. af
befordringsudgifterne mellem skole og
hjem pr. måned. Århus Amt godtgør for
skellen mellem disse 185 kr. og de fakti
ske udgifter til billigste offentlige befor
dringsmiddel.
Ansøgningsskema sendes til nye elever,
og I sender det direkte til Trafikafdelin
gen, Århus Amtskommune. Betalingen
vil blive opkrævet af amtet i 4 rater.

BIBLIOTEKET

Biblioteket er under omlægning. Biblio
tekaren, lektor Bente Houby Sonder
gaard arbejder med planer om et nyt
system omkring udlån. Biblioteket vil
være åbent to gange om ugen i det
første store frikvarter. Efter aftale med
bibliotekaren eller en anden lærer er
der mulighed for at bruge biblioteks
lokalet til forberedelse i mellemtimer.
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
kan arbejde med ting, der har deres
særlige interesse, så som tegning, olie
maleri, keramik. Denne time ligger ef
ter normal skoletid.
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BOGDEPOT OG BOGER

CYKEL/KNALLERTPARKERING

Ifølge officielle bestemmelser stilles læ
rebøger gratis til rådighed for jer med
følgende undtagelser:
1.
I skal selv betale for nogle ord
bøger og lommeregner. I får nær
mere besked ved skoleårets start.
2. I afkræves en kopiafgift fastsat af
amtet. Sidste skoleår var den på
250 kr.
Det er vigtigt, at I lægger omslag om
kring de lånte bøger - så holder de
betydeligt længere. Bogdepotets åb
ningstid fastsættes af boginspektor Poul
Erik Mortensen ved skoleårets start.
Bogdepotet sælger også papir og hæf
ter.

Cykler stilles i cykelkælderen eller i sta
tiverne ved nordgården. Knallerter og
motorcykler stilles på pladsen ved nord
gården. Lad venligst være med at place
re jeres cykler og knallerter ved hoved
indgangen. Biler parkeres på Nordvest
vej - der må ikke parkeres i parken.

Det er en god idé at have en stor taske
med første skoledag - I får mange
bøger!

EDB

Skolen råder over 15 IBM-maskiner
med tekstbehandling, regneark, pro
grammeringssprog og forskellige fagli
ge programmer. Når maskinerne ikke
bruges til undervisning, kan I bruge
dem til f.eks opgave- og rapportskriv
ning. Skulle EDB-lokalet være låst, kan
1 låne nøglen på kontoret. Disketter kan
købes - og gode råd kan fås hos datavejlederne, lektorerne Peter Randbøll
Pedersen og Børge Nielsen.

I løbet af l.g får alle et kursus i at bruge
maskinerne.
EKSKURSIONER

se selvstændig artikel.
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
ord-styrere, to sekretærer, kasserer og
post. Det er skik, at ordstyrerne bliver
repræsentanter i FLU (Fællesudvalget).
Elevrådet skal først og fremmest for
midle kontakt mellem alle elever på sko
len. Man drøfter og tager stilling til pro
blemer og ideer, som eleverne frem
lægger. Elevrådet høres om spørgsmål
som f.eks. ferieplan og ringetider.
Elever underholder på sidste skoledag.
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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, rejseud
gifter 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.9 - dagsordenen
kan ses på opslagstavlen ved kontoret
dagen før.

FESTER

Der er traditioner omkring Statsskolens
fester. Årsfesten den sidste fredag i
januar er den største fest - 3.gerne dan
ser lanciers og folkedansene pudses af.
Valhal plejer at arrangere to fester i
løbet af et skoleår. Der er basket- og vol
leyfest, korfest efter forårskoncerten,
og endelig er der tradition for en fest for
afgangsklasserne den dag, den sidste
3.ger er blevet student.
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, odelagt
tøj i kemi o.s.v. Henvendelse til faglære
ren og kontoret. Derimod har skolen
ingen forsikring, der dækker tyveri.
Sådanne tilfælde må jeres forældres
familieforsikring klare.
FORSØMMELSER

se Mødepligt.
FORÆLDREMØDER

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

12.10. til 16.10.
22.12. til 1.1.93
15.2.93 til 19.2.93
5.4.93 til 12.4.93
7.5.93
20.5.93
31.5.93
21.6.93 til ? (ny ferie
plan for 93/94)
Alle dage er inklusive!

Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Bededag:
Kr. himmelfart:
Pinsedag:
Sommerferie:

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
vedkommende i januar, for l.g i februar
- her er der også mulighed for at drøfte
valgfag.
I slutningen af august og begyndelsen
af september inviteres Egernes foræl
dre 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 velkom7

ne til at henvende sig telefonisk til sko
lens kontor for at få en aftale om telefon
kontakt eller et møde med en lærer, stu
dievejleder eller med rektor.

merne, med mindre andet er aftalt med
idrætslærerne.

FORÅRSKONCERT

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«.

se Kor og Orkester.
FREDAGS-CAFÉ

Et elevinitiativ, som et par gange i sidste
skoleår omdannede kantinen til café
efter ugens sidste undervisningstime.
FRITAGELSE FOR IDRÆT

I kan helt eller delvist blive fritaget for
undervisning i idræt, hvis helbreds
mæssige 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. Fritagelse
ud over fire uger kræver lægeattest på
en særlig blanket, som fås på kontoret.
Fritagne elever skal overvære idrætsti-

FRITAGELSE FOR
UNDERVISNING I ØVRIGT

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
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.

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

GLEMTE SAGER

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

se selvstændig artikel.
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 følgende:

1.

Den første skoledag
I møder kl. 9.00 i skolegården,
hvor I modtages af to 2.g-elever,
som skal fungere som jeres tuto
rer. De har lavet et stort skilt, så I
kan se, hvor i gården jeres klasse
samles. Sammen med tutorerne
drikker klasserne kaffe/te i stam
klasserne.
Kl. 10 er der samling i festsalen,
hvorefter der afholdes to timer
med klasselæreren - 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 tradi
tion for på skolen. Studievejlede
ren kommer med forskellige prak
tiske oplysninger. Tutorerne og
klasselæreren orienterer om råd
og udvalg på skolen, og der bliver
talt om elevernes faglige organisa
tioner. Endelig bliver der lejlighed
til at høre noget om skolens
musikliv og andre tilbud, som lig
ger uden for den egentlige under
visning.

3.

Aftenarrangement
Fredag 21.8. afsættes der nogle

timer i løbet af dagen til den ende
lige forberedelse af festen om afte
nen. Forældrene inviteres med til
dette arrangement. Det begynder i
gården (det er jo godt vejr) kl.
19.00 med folkedans, hvorefter ele
ver, forældre og lærere spiser i
klasserne. Der afsluttes med dans
i kantinen.
JUBILÆUM

Skolen fejrer i september sit 450-årsjubilæum.
.Jubilæumsfestlighederne har egentlig
været i gang længe: skolens historikere
har i over et år arbejdet på et festskrift,
ligesom lektor Poul Larsen har filmet til
en skolefilm.
I løbet af foråret har der været fore
dragsaftener i Festsalen (se kalende
ren) som en slags faglig optakt til fest
lighederne.

Den store dag er torsdag 3. september.
Dagen indledes med en udvidet mor
gensang, hvorefter der serveres cacao
for elever og lærere. Kl. 11 er der pre
miere på skolefilmen og kl. 13 en fest
lighed i gården med taler, musik, sange
etc. Mange indbydes direkte, alle er vel
komne og indbydes gennem dagspres
sen - eleverne forventes også at være

Jan Vestergaard Jensen holder jubilceumsforedrag.
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til stede i gården. Efter taler, gaveover
rækkelser etc. er der en forfriskning til
gæsterne (eleverne må tage til takke
med det, de fik om morgenen), hvoref
ter der er mulighed for at over
være/ deltage i forskellige aktiviteter på
skolen, bl.a. kan man se en musical og
en komedie.
Dagen slutter kl. 19 med en festkoncert.
Dagen efter, den 4. september, lægges
der op til den helt store aftenfest for
lærere og elever. Festen indledes på
utraditionel og festlig vis, idet mange
elever, det meste af bygningen og luft
rummet over den er inddraget.
Den 4. september åbnes der en skolehi
storisk udstilling på Kulturhistorisk Mu
seum.

Det skal nok blive en spændende tid på
Randers Statsskole.
KANTINE

Skolens kantine er åben fra kl. 9.35 til
kl. 12. I kantinen møder du Ruth Chri
stensen, Inga Kristensen og Paula
Sørensen, som står for den daglige drift.
I kantinen kan du købe små lune retter,
råkost, brød, kaffe, te, mælk og meget
andet. Uden for kantinens åbningstid er
du heller ikke helt lost, der er nogle sto
re automater i kantinen. Det er vigtigt,
at alle hjælper med at holde orden i kan
tineområdet. Klasserne har på skift kan
tinevagt, dvs. at de kontrollerer opryd
ningen mellem kl 11.50 og 12.00. Det
står på opslagstavlen, hvilken klasse der
har kantinevagt.

under på talonen nederst på karakter
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 funkti
oner omkring karaktergivning, EDBkursus i l.g og omkring koordinering af
opgaveafleveringsterminer.
KOPIERING

Lærernes kopiering af undervisnings
materiale foregår i kælderen ved Vest
porten. Hver lærer har en kopieringsko
de, så udgiften til kopieringen bliver
konteret ved det rigtige fag. Eleverne
kan kun kopiere undervisningsmateria
le efter aftale med faglæreren. Det er
muligt at kopiere privat: Du køber et
plastikkort på kontoret, det lyder på et
vist antal kopier, og med det kan du
kopiere på den ene maskine i kælderen.
KOR OG ORKESTER

KARAKTERGIVNING

I alle fag undtagen idræt som obligato
risk fag gives der 2 gange om året med
delelse til hjemmet om jeres stand
punkt. Er du over 18 år, er det dig selv,
som får meddelelsen og som skriver
10

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 kor
sanger foran dig. Repertoiret er både

gammelt og nyt, originalt og - meget
originalt.

Koret har i sidste skoleår haft 125 med
lemmer, som har haft prøve hver tors
dag efter 7. time. Det bliver samme
prøvetid i år.

Der er mange traditioner omkring
koret. Det afvikler jule- og forårskon
cert (her deltager også musikholdene),
synger ved juletid i omegnens kirker og om foråret på ungdoms- og eftersko
ler i Sønderjylland (Korturen!).

Udvalget arbejder med at skaffe kunst
til skolen - dels via udstillinger, dels via
køb. Kunstudvalget har bl.a. skaffet sig
midler ved at sælge mad til Valhalfester.
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

»Det gamle kor« har i år fortsat prøver
ne efter forårskoncerten, fordi det skal
medvirke omkring jubilæet, dels ved en
festkoncert, dels som ramme omkring
festlighederne i gården. Endelig er der
musikindslag til morgensang på selve
jubilæumsdagen. Men du kan alligevel
godt komme i gang - du får alt det prak
tiske at vide i forbindelse med en præ
sentationskoncert i introduktionsperio
den.
Skolens orkester henvender sig både til
dem, der i forvejen spiller et instru
ment, 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
hjælpe med at henvise til undervisere.
Skoleorkesteret har prøvetid hver ons
dag efter 7. time og frem til kl. 16. Orke
steret havde i dette skoleår 40 medlem
mer.
Desuden er der på skolen mindre mu
sikgrupper, hvor der også er mulighed
for at være med: »Hønsefødder« spiller
folkemusik, »Little People« spiller jazz.
Begge spiller en rolle i skolens liv, men
er også aktive i andre forbindelser.
KUNSTUDVALG

Udvalget består af lærere og elever.

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 elevgruppe, som står for redaktio
nen. I skoleåret 91/92 havde Luren et
godt år.
LÆRERFORSAMLING

består af rektor, som leder møderne, og
samtlige lærere ved skolen. Der afhol
des lærerforsamlingsmøder i forbindel
se med karaktergivningen, og her drøf
ter man de enkelte elevers standpunkt.
Ved skoleårets afslutning kan lærerfor
samlingen tilråde elever at gå en klasse
om eller evt. opgive skolegan- gen.
Hvis en elev i 1. eller 2.g ikke får tilla
delse til at deltage i eksamen, kan han
eller hun ikke fortsætte i næste klasse.
MEDBESTEMMELSE

I bekendtgørelsen om gymnasiet står
der, at læreren ved begyndelsen af
undervisningen enten sammen med ele
verne skal udarbejde en plan for arbej
det i efterårshalvåret eller gøre eleverne
bekendt med en sådan plan. For de
senere faser i undervisningen gælder, at
læreren og eleverne i fællesskab plan
lægger arbejdet. Læreren og eleverne
drøfter regelmæssigt undervisningen.
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Glimt fra lærerværelset.

Endvidere skal eksamensopgivelserne
udvælges i samråd med eleverne.

me til morgensang. Og så er der traditi
on for små spøgefulde indslag - nu og
da.

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. med
delelser om forsømmelser.
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.
Ved morgensang giver rektor og lærere
lignende meddelelser, så vil du være
velinformeret, er det en god idé at kom
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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 mode 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 for
sømmer så lidt som muligt.

Men - I 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.

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, kur
ser, møder o.lign. Forudsætningen er
dog, at I i god tid henvender jer til rek
tor eller studievejleder. Fraværet note
res 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 forsømmelseslister
ne til kontoret, som så bearbejder oplys
ningerne på edb. I kan hos studievejle
derne se jeres fraværsprocent, men det
er en god idé at notere eventuelle for
sømmelser i sin lommebog.

Overholder man ikke mødepligten, er
konsekvenserne
- at man skal aflægge eksamen på
særlige vilkår i 1. og 2.g
- at man skal aflægge eksamen på
særlige vilkår i 3. g - og at man
ikke får årskarakterer.
- endvidere, hvis man fortsætter
med at have for mange forsømmel
ser, kan man bortvises fra under
visningen.

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:
1.
en studievejledersamtale, som kan
være ét af to:
-enten en oplysende samtale om
forsømmelser
-eller en mundtlig advarsel på rek
tors vegne
2. Den skriftlige advarsel 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
vilkår kan nu finde sted, hvis for
sømmelserne fortsætter.
4. Bortvisning kan finde sted, hvis
forsømmelserne fortsætter yderli
gere.
KLAGEADGANG
Eleverne kan klage

over

rektors
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afgørelser til Undervisningsministeriet,
gymnasieafdelingen. Klagen har dog
ikke opsættende virkning, og gymnasie
afdelingens afgørelser kan ikke indbrin
ges for en højere administrativ myndig
hed.
Klagen skal gives til rektor, der straks
videresender den sammen med sin
egen udtalelse, elevens forsømmelses
opgørelse og lærerforsamlingens udta
lelse i sagen.
PRAKSIS VEDR.
SKRIFTLIGE OPGAVER
Forsømmelighed med aflevering af
skriftlige opgaver sidestilles med fra
vær. Rektor afgør, om for sent aflevere
de opgaver kan rettes. Kan de ikke ret
tes, tæller de som forsømmelse. Omfan
get af forsømmelsen beregnes som den
procent af årets opgaver, den manglen
de opgave udgør.
Hvis en opgave ikke er afleveret til ti
den, kan læreren aftale en ny frist med
eleven, eller sagen kan straks overgives
til rektor som fastsætter et afleverings
tidspunkt. Opgaven skal nu afleveres på
kontoret på det fastsatte tidspunkt,
ellers registreres en forsømmelsespro
cent.

Rektor har her på skolen bemyndiget
lektor Palle Kirk og lektor Poul-Steen
Tidemand-Petersson til at repræsentere
ham i spørgsmål om elevforsømmelser.

OASEN

er en gruppe kristne elever på skolen,
som mødes i 10-frikvarteret om tirsda
gen i nr. 12. 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
gentaget og uddybet på andre opslags
tavler: Fester, musiktilbud, frivillige
aktiviteter.
ORDENSREGLER

En lang række af skolens regler og tra
ditioner er beskrevet under andre stik
ord. Her kun et par supplerende punk
ter:

1.
2.
3.
4.

Indsamlinger og uddeling af bro
churer og lignende må kun finde
sted efter aftale med kontoret.
Den enkelte klasse, det enkelte
hold har ansvaret for den klasse,
de har opholdt sig i.
Enhver skade på bygninger eller
inventar skal meldes på kontoret.
Benyttes skolens lokaler til fri
tidsaktiviteter, skal man normalt
være ude kl. 21.

NYT OM SKOLEN

PEDEL

Skolen udgiver to til fire gange om året
et lille blad, som orienterer om, hvad
der foregår på skolen. Bladet henven
der sig først og fremmest til forældrene,
som på den måde kan holde sig oriente
ret om det arbejde, deres børn deltager
i på skolen. Indlæg optages meget ger
ne, de afleveres eller sendes til konto
ret.

Vores pedel hedder Hans Woldum. Han
tager sig sammen med sine to medhjæl
pere, Jens Rasmussen og Mogens Hel
frich af det praktiske omkring bygnin
gen og parken.
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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 lang række udvalg
under rådet. Der er mere permanente
udvalg, f.eks. vedrørende skolens øko
nomi, og udvalg, der tager sig af ad hocsager. F.eks. udvalget der udarbejdede
forslaget til internationaliseringsforsøg.
Eleverne holdes orienteret om Pædago
gisk Råds møder, idet Elevrådet kan
sende to repræsentanter til møderne.
RANDERS STATSSKOLES
FORÆLDREFOND

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.

En af vore rengøringsdamer.

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 flasker skal være bragt til
kantinen, og affald ligger i papirkurven.
RINGETIDER
1 lektion 8.00- 8.45
2. lektion 8.50- 9.35
3. lektion 10.00-10.45
4. lektion 10.50-11.35

5. lektion 12.00-12.45

Der er i skoleåret 91/92 indkommet:
6. lektion 12.50-13.35
Bidrag fra forældrene
kr. 5.012,75
7. lektion 13.40-14.25
Renter på giro
kr.99,02
8. lektion 14.30-15.15
Ialt
kr.5.111,77
Kassebeholdning pr. 1. maj 1992 kr.
RYGNING
4.347,00
I må kun ryge udendørs, på gangene, i
»Hyggerummet« og på »Færgedæk
ket«. De opstillede askebægre skal
REKTOR
benyttes.
har det administrative og pædagogiske
ansvar for skolens drift. Vores rektor
SAMARBEJDSUDVALG
hedder Kjeld Mortensen.
Samarbejdsudvalgets opgave er at drøf
te alle forhold af betydning for skolens
RENGØRING
arbejds- og personaleforhold.
Skolen bliver rengjort om eftermidda
gen af personale, som for nogles vedDet består af 9 medlemmer: Rektor,
15

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 lærerfra
vær sørges der naturligvis for vikar.
SPECIALUNDERVISNING

Skolen tilbyder specialundervisning til
elever med læse/stave/formuleringsvanskeligheder. Undervisningen fore
går på skolen og varetages af lektor Bir
gitte Dalsgård, som har træffetid to
timer om ugen i kontoret ved siden af
studievejledningen.
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.
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.
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
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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. Det
er vigtigt at vide, at studievejlederen har
tavshedspligt - og at personlige oplys
ninger kun bringes videre med jeres
samtykke og viden.
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. Aa. Hill-Madsen, Palle Kirk
og Keld Sørensen har faste træffetider,
som kan ses på opslag ved kontoret og
ved studievejledningen. Naturligvis kan
studievejlederne også kontaktes uden
for træffetiderne.
SYGETRANSPORT

Hvis man p.gr.a. midlertidig sygdom
(f.eks. dårligt ben) er forhindret i at
bruge offentlige transportmidler, kan
man i en kortere periode blive transpor
teret til og fra skole med taxa på amtets
regning. Henvendelse til skolens kon
tor.
Bliver man syg, mens man er i skole og
ikke selv kan klare transporten hjem
eller til læge, er der også mulighed for
at hjælpe i den situation - henvendelse
på skolens kontor.
SYGEUNDERVISNING

Ved fravær p.gr.a. sygdom, der forven
tes at vare mere end 3 uger, er der
mulighed for sygeundervisning. Omfan
get af undervisningen, som evt. kan
foregå på hospital, kan ikke overstige 5
ugentlige timer i 8 uger.

TEMADAG

Der blev 27.9. 1991 afholdt temadag om
Brasilien.

Det var et elevinitiativ - som også tidli
gere år. Eleverne planlagde og gennem
førte arrangementet. Brasilien var valgt,
bl.a. fordi Operation Dagsværk handle
de om dette land. De to arrangementer
kunne så støtte hinanden.

En lang række gæstelærere belyste
mange delemner og ledede emnegrup
pers arbejde. Blandt emnerne kan næv
nes: brasiliansk historie og politik, gade
børn, regnskovens forsvinden og brasi
liansk musik.
Kantinen blev i løbet af dagen forvand

let til en brasiliansk regnskov, der dan
nede en passende ramme om den afslut
tende temadagsfest, hvor en musik- og
dansegruppe underholdt. Der blev
naturligvis serveret brasiliansk mad, og
man dansede til sydamerikanske ryt
mer.

Temadagsudvalget skabte en spænden
de, anderledes skoledag.
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.

En studiegruppe i arbejde.
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TRANSLOKATION

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

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

UDDANNELSESSTØTTE

Stipendier og studielån fra Statens
Uddannelsesstøtte kan søges af elever,
der er fyldt 18 år. Fra det fyldte 19. år er
støttetildelingen uafhængig af forældre
nes indtægt. Ansøgning om støtte skal
skrives på et særligt skema, der fås på
kontoret og afleveres sammesteds.
UDMELDELSE

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.

Hvis du ønsker at melde dig ud af sko
len, bør du kontakte din studievejleder.
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.
UNDERVISNINGEN

Reglerne for undervisningens indhold,
timetal, timefordeling, fagfordeling er
fastlagt og beskrevet i ministerielle
bekendtgørelser og vejledninger. I
»Håndbog for Gymnasieelever« findes
mange nyttige oplysninger om under
visningen og om gymnasielivet i øvrigt.
Denne bog findes i ét eksemplar i hver
klasse, og bekendtgørelsen om under
visningen udleveres til alle elever.
VALHAL

er skolens elevforening. Valhal arrange
rer som regel to elevfester om året.
Yderligere har Valhal arrangeret de
såkaldte Vise-Valhal-aftener, hvor ele
verne har vist deres evner med forskel
lige former for optræden.
ØKONOMIUDVALGET

Rektor er formand. Endvidere er hvert
fag repræsenteret af en lærer. Her træf
fes afgørelse om, hvordan skolens bevil
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Et møde i naturfag.

Rejser på Randers Statsskole
I den ny bekendtgørelse fra Undervis
ningsministeriet er det understreget, at
alle gymnasieelever skal have mulighed
for at komme på ekskursion i løbet af
gymnasieforløbet. Vi går på skolen
varmt ind for ekskursioner, da det giver
os en enestående mulighed for at kom
binere den daglige undervisning med
den omkringliggende virkelighed. Eks
kursioner giver os også mulighed for at
præsentere en evt. kendt virkelighed på
en anden måde eller bringe eleverne i
kontakt med ukendte områder og mil
jøer.

Men alligevel har vi fra lærerside følt, at
rejseaktiviteten var ved at komme ud af
kontrol. Dette viste sig ved mange
afbrydelser i undervisningsforløbet, el
ler ved at enkelte elever var for meget
væk p.g.a. deltagelse i ekskursioner i
forskellige fag.
Gymnasiereformen har gjort det van
skeligere at styre og koordinere ekskur
sionerne, da eleverne i dag har langt
større frihed i valg af fag end tidligere.
Dette viser sig bl.a. ved, at mange højni
veau- og mellemniveauhold har elever
fra flere klasser. Er et sådant hold på
ekskursion, kan det fjerne elever på alle
tilbageværende hold og klasser.

Et andet problem, vi synes må tages
alvorligt, er økonomien i forbindelse
med ekskursioner. Ikke alene er sko
lens midler begrænsede, men vi møder
med stigende hyppighed elever, der har
problemer med at klare udgifterne ved
deltagelse i en ekskursion. Dette er et
forhold, vi må tage alvorligt, da en eks
kursion fagligt indgår i den daglige
undervisning og også skal indgå i eksa
men.

Derfor har vi udarbejdet et nyt sæt reg
ler for ekskursioner ved skolen, hvor
det har været altafgørende at øge koor
dineringen af ekskursionerne. Vi skel
ner mellem tre typer af ekskursioner.
Eendagesekskursioner, korterevarende
ekskursioner (2-3 undervisningsdage)
og længerevarende ekskursioner (mak
simalt 5 undervisningsdage). Den en
kelte elev kan maksimalt være væk i 8
undervisningsdage i et skoleår.

Det er også noget nyt, at ekskursioner
ne vil være en mulighed, som bliver til
budt af lærerne. Forud for tilbuddet vil
årgangens lærere have alholdt et koor
dinerende møde, hvor man fastlægger
rejsemål, deltagende lærere og fag. Her
efter bliver ekskursionen præsenteret
for eleverne. Hvis de afviser tilbuddet,
falder ekskursionsmuligheden bort. For
fuldstændighedens skyld skal det også
nævnes, at den længerevarende ekskusion vil blive placeret skiftevis i 2. og 3.
g. De elever, der begyndte 1991 og de,
som begynder i år, kommer på længere
varende ekskursion i 3.g.
Ud over de direkte undervisningsorien
terede rejser er der ved skolen tradition
for, at skolens kor og orkester tager på
en 2-dages turné hvert forårssemester.
I den sidste årrække har der endelig
været tradition for, at nogle af skolens
lærere har arrangeret en rejse til Lon
don i vinterferien. Rejsen giver eleverne
mulighed for at rejse sammen på tværs
af klasser og hold. Det er en »ferietur«
med forskellige faglige og kulturelle til
bud, som sikrer, at de deltagende elever
får mulighed for at få noget blivende
med hjem, men de stilles ikke til regn
skab i pensumopgivelserne.
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INTERNATIONALISERING.
I erkendelse af at vi alle lever i et sam
fund, der på alle planer bliver mere og
mere internationalt, har vi ved skolen
udarbejdet en ansøgning til Undervis
ningsministeriet om tilladelse til at gen
nemføre et forsøg med internationalise
ring af undervisningen. Ansøgningen er
blevet godkendt, men i første omgang
desværre uden de nødvendige økono
miske midler til etablering af et euro
pæisk kontaktnet.
Det er tanken at indlede forsøget fra
august 1993 med dannelse af en sproglig
og en matematisk international klasse.
For de to klasser vil forsøget strække sig
over hele gymnasieforløbet, dog uden at
ændre ved bekendtgørelserne eller ele
vernes muligheder for valg af fag.
I l.g. vil der blive sat focus på det nordi
ske aspekt i form af toninger i fagene og
højst to tværfaglige forløb med
udgangspunkt i det nordiske. De to
klasser skal på en uges ophold ved et
gymnasium i Ålesund eller Västerås,
der er Randers bys venskabsbyer. Ele
verne vil blive privat indkvarteret og vil
blive integreret i undervisningen de
pågældende steder.

I 2. g. er modellen den samme. Her er
der dog tale om toninger og tværfaglige
forløb inden for det europæiske per
spektiv og et ophold ved et europæisk
gymnasium af to ugers varighed, stadig
med privat indkvartering. Dette år skal
der endvidere ske genbesøg fra de nor
diske gymnasier. Endelig vil det blive
tilstræbt, at historieopgaven skrives
med udgangspunkt i et europæisk per
spektiv.
I 3.g sættes focus på globale problem
stillinger. Der bliver ikke tale om eks
kursioner til fjerne lande, men eleverne
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i de to klasser skal arrangere en temau
ge for hele 3.g-årgangen med udgangs
punkt i det globale. Der vil endvidere
ske et genbesøg fra de europæiske klas
ser, der blev besøgt i 2.g.

Ved udarbejdelsen af forsøget har vi lagt
afgørende vægt på at gøre det bæredyg
tigt på længere sigt. Hermed mener vi,
at det skal kunne gennemføres efter en
etableringsfase uden tilførsel af ressour
cer udefra. I dette ligger også, at en stu
dentereksamen for de »internationale«
elever skal have samme kompetence
som for alle andre, og at alle elever skal
have økonomisk mulighed for at indgå i
en international klasse. Bl.a. derfor ope
rerer vi med privat indkvartering.
SKOLEN BLIVER PILOTSKOLE
Skolen er af Undervisningsministeriet
blevet opfordret til at være ét af de to
gymnasier i landet, der skal indgå i et
pilotprojekt med henblik på udvikling af
partnerskoler på europæisk niveau.
Henvendelsen er kommet på baggrund
af vor ansøgning om et internationalise
ringsforsøg.

Formålet er at styrke den europæiske
dimension i undervisningen, skabe kon
takt mellem unge i forskellige lande og
udvikle en model, der i fremtiden kan
være brugbar ved internationalisering.
Projektet skal etableres inden for ram
merne af et overordnet tema, der giver
mulighed for flest mulige fags deltagelse.

Vi er frit stillede m.h.t. valg af samar
bejdsformer. Dog er det et krav, at vi
skal etablere kontakt (partnerskab) til
skoler i mindst tre europæiske lande.
Kontakten kan være i form af elevud
veksling, lærerudveksling, datakommu
nikation m.v.
EF, der varetager den overordnede
koordinering, regner med at bevilge

penge til projektet. Gymnasieafdelingen
i ministeriet vil også støtte projektet,
f.eks. gennem reduktioner til de invol
verede lærere.
I forbindelse med godkendelse af vort
eget forsøg er dette en enestående
mulighed for at komme videre. Gennem

EF-midlerne får vi i skoleåret 1992/93
mulighed for at etablere et internatio
nalt kontaktnet på lærerniveau, hvoref
ter vi fra 1993 kan bygge videre med
elevudvekslinger, toninger etc. efter
hensigten i internationaliseringsforsø
get.
Poul Krøijer.

3.x Bio på Dovrefjell.
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Blade af skolens dagbog
August

7 .:

17 .:

1. skoledag efter ferien.

8 .-16.: Introduktionsarrangementer for
l.g. klasserne, bl.a.
fællestime med skolens kor og
orkester.
13 .:

Amtsrådet beslutter at Randers
Statsskole beholder sit navn.

15-23.: 3.x Biologi på ekskursion til
Dovrefjell.

18 .:

Thomas Fahnert bl.a. om situati
onen i Østtyskland.
Regionsstævne i atletik i Århus.
Randers Statsskole deltager med
et pigehold og 2 drengehold og
vinder i alle klasser.
Fællestime på »Værket« med
violinisten Anker Buch.

23-25.: 3.yz Biologi på ekskursion til Vrist.

26 .:

16 .: Introduktionsfest for nye elever
og deres forældre.

Randers Statsskole arrangerer
finalestævne i atletik. Pigerne fra
Randers Statsskole vinder, dren
gene bliver nr.7.

26-28.: 2.g Biologi på ekskusion til Livø.
22 .:

Skolens 3 musikvalghold over
værer generalprøven på Wag
ners »Parcifal« i Musikhuset i
Århus.

27 .:

Temadag om Brasilien.

30 .-1.: 3.g. geM på ekskursion til Fur.
September

Oktober

5 .: Amtsskoledirektør Niels Aalund
besøger skolen.

2 .-4.:

6 .: Fredagscafé for første gang.
Skolens kantine omdannes for
en eftermiddag til café.

7 .-12.: 2. og 3.by russisk på ekskursion
til Set. Petersborg og Moskva.

6 .-14.: 3.b, 3.Z og 3.ab Samfundsfag på
ekskursion til Berlin og Prag.
9 .:

2 norske lyrikere
udvalgte klasser.

11 .:

Fællestime for l.g. klasserne om
elevorganisationer.

besøger

25 .:
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på ekskursion til

Valhalfest.

29-31.: 2. og 3.g. Billedkunst på ekskur
sion til København.

30 .-2.: 2. og 3.g Dramahold på ekskur
sion til København.
31 .:

17 .: Fællestime for udvalgte tysk
klasser med Poul Bartsh og

3.g Kemi
København.

Fællestime med forfatteren
Knud Sørensen om Blichers for
fatterskab.

med skolens kor, orkester og
musikvalghold.

November

1 .:

Fællestime med den brasilian
ske kulturgruppe »Olodum«.

7 .: Operation Dagsværk. Eleverne
indsamler mere end 50.000 kr. til
Brasilien.
11 .:

11 .:

Internt kursus i ETB for lærere
begynder.

55 elever overværer Bernsteins
»West-Side-Story« i Musikhuset
i Århus.

9 .-10.: Dramatikelever viser »Askepot«
for børnehaver i Randers.

12 .: Julekoncert i skolens festsal
med kor, orkester og musikvalg
hold.
13 .: Julebasket. Basketball-turnering
for nuværende og tidligere ele
ver. Om aftenen festes der i kan
tinen.

16 .:

Dramatikelever viser »Impromtu« for klasser på skolen og Val
hals bestyrelse.

19 .:

3,g. musikvalghold synger ved
juleafslutningen på Bakkeskolen.

19 .:

Dramatikelever viser »Kontra
sterne«, et spil om spisevægring.

20 .:

Juleafslutning. Skolens kor og
orkester
synger/spiller,
og
pastor Klavs Frisman holder
juletale.

15 .: Skolens fødselsdag fejres med
teaterforestilling af teatergrup
pen Dr. Dante.
15 .: Fredagscafé.
20 .:

Koncert i Set. Mortens kirke
med skolens kor og Randers
Byorkester (Mozart: Ave verum
og Missa Brevis).

25 .-2.: 3.g. skriver 3. års-opgave.

26 .:

l.c og l.w på kalkmaleritur til
Råsted, Spentrup og Råby
kirker.

28 .: 2.g. musikvalghold til general
prøve med Åi-hus Symfoniorke
ster i Musikhuset i Århus.

Januar

6 .:

Dramatikelever viser »Kontra
sterne« for elever og lærere.

7 .:

»Mafia«, en monolog bygget
over scener fra filmen Godfather
fremføres af dramatikelev.

Adventskoncert i Råby kirke
med skolens kor, orkester og
musikvalghold.

9 .:

1. jubilæumsforedrag ved lektor
Birgit Ank.

4 .:

Et 3.g pigehold deltager i et regi
onalstævne i Volleyball på Amts
gymnasiet i Paderup.

9 .-12.: 3.g. musikvalghold på ekskursi
on til København.

8 .:

Julekoncert i Grensten kirke

December

1 .:

13 .:

»Mafia« opføres for klasser på
skolen.
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24

16 .: 2. jubilæumsforedrag ved teater
instruktør Klaus Hoffmeyer.
17 .:

»Karrierebørn«, monolog skre
vet af dramatikelev, vises for ele
ver på skolen.

23 . l.-2.g drengehold deltager
Basketstævne i Hadsten.

Marts

4.-6.:

S.xyz Fysik på ekskursion til
København.

5.:

7. jubilæumsforedrag ved ad
junkt Jan Vestergaard Jensen.

6.:

Valhalfest.

i

23 .: 3.m Fysik på ekskursion til
Arhus Universitet.

8 .-10.: 2.g mellemniveau i Samfundsfag
på ekskursion til København.

30 .: 3. jubilæumsforedrag ved lektor
Peter Heegaard Jørgensen.
x

10 .: Fællestime med Århus Studen
terrevy.

31 .:

12 .: 8. jubilæumsforedrag ved profes
sor Lars Bolund.

Skolens årsfest afholdes på
»Værket«. Skoleorkestret, Sven
Foged og Finn Ziegler samt
Abbaformidlingen spiller.

18-20.: 2.d på ekskursion til København.

Februar

4 .:

15 .: 3.g. musikvalghold afholder kir
kekoncert i Linde kirke.

4. jubilæumsforedrag ved musi
keren og fysikeren Peter Bastian.

18-21.: 2.y og 2.w på ekskursion til
København og Barsebäck.

6 .-13.: Skolerejse til London.

18 .:

Skolens 3 musikvalghold til
generalprøve på Beethovens
»Fidelio« i Musikhuset i Århus.

20 .: 5. jubilæumsforedrag ved ad
junkt Stig Andersen.
24 .: Randers Statsskole deltager i
Volleyball-stævne i Paderup.
24 .:

Orienteringsaften for kommen
de l.g.ere og deres forældre.
Skolens kor medvirker med et
kort a capella-program.

27 .: 6. jubilæumsforedrag ved fysike
ren Benny Lautrup.
28 .:

Fredagscafé.

Et glimt fra sportspladsen på Randers Stats
skole.
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25-27.: Kortur til Sønderjylland, med
koncerter
i
Tønder,
på
Nachschule Tingleff og Sunde
ved Ungdomsskole med kor,
orkester, musikvalghold og
jazzgruppe.

30.:

Maj

1 .:

Forårskoncert i skolens festsal
med kor, orkester, musikvalg
hold og jazzgruppe.

7 .:

»Dialoger« vises for klasser på
skolen.

8 .:

Sidste skoledag for 3.g.

8 .:

Dramatikelever viser »Zoo Sto
ry« af Ed. Albee for elever og
lærere.

29 .: 3.g. musikvalghold underholder
på Hotel Randers for Sparekas
sen »Kronjylland«.
31 .: 2. og 3.g.Billedkust på ekskursi
on til Silkeborg Kunstmuseum.
April

1.-2.:

Dramatikelever viser »Hex«, et
selvproduceret spil med skygge
teater.

1 .-3.: 3.ab Samfundsfag på ekskursion
til København.
3 .:

Klasseturnering i Volleyball.
2.u’s piger og 2.y’s
drenge vandt.
Volleyfest om aftenen.

3.-11.:

2.ab FranskO på ekskursion til
Strassbourg og Beaune.

4.-10.: 2.ab FranskB og 2.w på ekskur
sion til Paris.
4.-13.: 2.C og 2.Z på ekskursion til
Barcelona.

23.:

9. jubilæumsforedrag ved Noel
Falk-Hansen.

29.:

Dramatikelever, viser »Dialoger«
af Sandro Key Aberg for klasser
på skolen.

27.-30.: Dramatikelever viser »Do you
remember«, selvproduceret spil
med musicalindslag, på skolen.
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10. og sidste jubilæumsforedrag
ved forfatteren Ib Michael.

Studentereksamen
maj-juni 1991

3.a
1. Merete Susan Helene Alling-Dam
2. Mette Nyboe Andersen
3. Hans-Jørgen Brünings-Hansen
4. Annie Rye Caspersen
5. Trine Hejgaard Frandsen
6. Gina Gjerding Gregersen
7. Rikke Hedensted
8. Sidse Merete Ibsen-From
9. Helle Jensen
10. Lone Hvid Jensen
11. Anette Venning Kjær
12. Anette Kristensen
13. Anne Mette Krogh
14. Lene Laursen
15. Christina Lykke Nielsen
16. Pernille Olesen
17. Mette Rishøj Pedersen
18. Conny Yumi Rask
19. Janne Rydder
20. Agnete Dybro Stoffregen
21. Birgitte Dam Sørensen
22. Kirsten Anna Todaro
3.b

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

Helene Aagaard
Hanne Højholdt Adamsen
Kiki Jill Agdal
Helle Bargsteen Andersen
Paw Møller Christensen
Anders Ehlers Dam
Ann-Christina Biesbjerg Dohn
Kirsten Marie Lund Hansen
Søren Næser Høy
Sanne Rask Jespersen
Louise Kjeldgaard
Betina Munk Lund
Lene Lund
Lise Madsen
Anja Engelbrecht Nielsen
Malene Brøndum Nielsen

17.
18.
19.
20.
21.

Shelach Gwendolen Powell
Betina Wolfgang Rennison
Anne Grete Bisgaard Simonsen
Peter Sloth
Jens Hammer Sørensen

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

Stefan Bauer
Jesper Blixenkrone-Møller
Martin Boje
Mikkel Brorsen
Lars BondeEriksen
Lone Green
Camilla Gøtzsche
Dorthe Hammer
Thomas Holm
Jørgen Ingerslev Holmgrün
Louise Hovmand
Rikke Jakobsen
Mette Rask Jensen
Mette Larsen
Per de Selsted Lind
Dorthe Rudgaard Nyrup
Birgitte Pedersen
Clemens Kock Rasmussen
Dorthe Bach Rasmussen
Rasmus Hother Sørensen
Erik Zeberg Thorup
Søren Vestergaard
Søren Weinreich
Claus Kjær Zeberg-Mikkelsen

3.y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anne Bugge Andersen
Mette Line Calmer Braad
Niels-Søren Bøgh
Nia Evans
Thomas Søgaard Feld
Helle Jacobsen
Mette Møller Johannesen
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pia Kjær
Jesper Larsen
Søren March
Søren Knudsen Nielsen
Tine Lyngø Nielsen
Carsten Olsen
Lone Overgaard
Charlotte Pedersen
Lone Kjær Pedersen
Camilla Stegsted Rasmussen
Marianne Rousing
Ole Kayerød Sønder-Sørensen

3.Z
1.
2.
3.
4.
5.

Christian Skovbjerg Balsby
Hanne Bondgaard Christensen
Anja Barup Frandsen
Lisbeth Gjørup Hansen
Michael Hansen

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tina Hansen
Karina Haugaard
Anders Reinholt Jensen
Anne Marya Jensen
Lone Møldrup Jensen
Pernille Dichmann Jensen
Jakob Kjelstrup
Solveig Uhrenholt Kristensen
Jens Kusk
Jacob Tolstrup Larsen
Thorsten Carøe Lossin
Anders Hübertz Mortensen
Anders Perrild
Angélique Grønborg Rasmussen
Peter Lyse Skrubbeltrang
Signe Sporring
lan Sørensen
Mette Tidemand-Petersson
UllaTorpe
Lars Vinter Øhlenschlæger
Lone Vinter Øhlenschlæger

Højere forberedelseseksamen
maj-juni 1991
2.n

2.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Mohammad Reza Arazm
Irene Bjerre
Thomas Friis
Merete Boland Henriksen
Tommy Hjort
Rikke Egelund Julin
Anette Dyrbye Kristensen
Karina Ring Lauritsen
Jette Lindebæk Mogensen
Jeanette Munk
Charlotte Pedersen
Claus Steen Pedersen
Jane Bay Pedersen
Lis Madeleine Pedersen
Maj-Britt Sandholm
Lone Kortbek Sondergaard
Mette Sondergaard
Annette Schnoor Varmning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Birgitte Andersen
Bo Gytkjær Christensen
Lars Rune Christensen
Martin Dahl Christensen
Irene Frank
Britt Blankholm Hjorth
Karen Margrethe Kannegaard
Rikke Thorvaldsen Knudsen
Lise Brock Larsen
Gitte Charlotte Bradt Madsen
Lotte Mouritsen
Charlotte Doris Olesen
Carina Vandborg Pedersen
Kian Pedrampour
Berit Hedegaard Rasmussen
Evy Rasmussen
Tina Kragh Thomsen
Rene Besborg

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

Rikke Holde Andersen
Annette Christensen
Rikke Erichsen
Vivi Pagård Fisbechhus
Annika Ilium
Susanne Jensen
Annette Mejer Johansen
Johanna Elisabeth Navntoft Jørgensen
Sonny Krag
Anja Charlotte Rosenborg Kristensen
Birgith Lund
Jette Klitgaard Mølbæk
Michael Hørup Møller
Peyman Pedrampour
Lene Petersen
Elise Nordborg Rasmussen
Lone Smidt Rasmussen
Lisa Lerche Sørensen
Malene Hjort Sørensen
Banea Tams
Anne Dorthe Sirsbæk Thomsen

2.q
1. Helle Albertsen
2. Sten Palk Andersen
3. Rikke Andersen
4. Rikke Bang-Mogensen
5. Lene Busk
6. Helle Hededal Christensen
7. Lone Christensen
8. Henrik Fabricius
9. Charlotte Hammer
10. Ann-Pia Kromann Hansen
11. Mette Holst
12. John Kold Jensen

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Menika Krogh Jørgensen
Kenneth Hou Nielsen
Charlotte Pardi
Lone Køpke Pedersen
Pernille Henriette Petersen
Jeanett Nyveke Schon
Tina Sejersen
Jeanette Smærup
Hanne Norring Aabo Sørensen
Iben Thriege
Mette Udengaard
Steen Randers Knudsen

2.r

1. Prema Swarnalatha Albrechtsen
2. Lone Pilgaard Andersen
3. Claus Stennsgaard Christensen
4. Karina Fisker
5. Karin Grotkjær
6. Lene Marlen Hansen
7. Susanne Dahl Hansen
8. Lotte Haslund
9. Kirsten Helles
10. Helle Blegebrønd Holm
11. Berit Jonna Jensen
12. Heidi Rytter Rask Jensen
13. Laila Jensen
14. Thuri Rask Rytter Jensen
15. Tina Kristiansen
16. Helle Larsen
17. Bettina Nielsen
18. Kirsten Tatjana Olsen
19. Dorte Stenz
20. Ane Stensgaard Svendsen
21. Jesper Thomassen
22. Mette Joanna Thomsen
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SKOLENS PERSONALE
ADMINISTRATIONEN
Assistent
Lisbet Fredborg
Brædstrup
Frejasvej 50
8900 Randers
tlf. 86 41 10 21

KANTINEN
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KANTINENfortsat...

LÆRERE

1» -1

OF;

CA
Adjunkt
Carsten Bang
Albretsen
Læssøesgade 49"'
8000 Århus C
tlf. 86 19 55 72
MATEMATIK
FYSIK

< ä-

rW f

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

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

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

ENGELSK
RELIGION

MUSIK
FRANSK

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

DANSK
IDRÆT
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BJ
Adjunkt
Bjarne Christiansen
Bøgevej 14
Assentoft
8900 Randers
tlf. 86 49 60 80

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

ENGELSK
IDRÆT

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

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

GEOGRAFI

ENGELSK
SAMFUNDSFAG

BD
Lektor
Birgitte Dalsgård
Bergmannsvej 7
8900 Randers
tlf. 86 4132 75

CD
Årsvikar
Cathrina Nissen Dam
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68

DANSK
TYSK
Læsepædagog
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TYSK
DANSK

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

VF
Årsvikar
Ane Vibeke Foss
Estruplundvej 70
8950 Ørsted
tlf. 86 48 52 02

DANSK
DRAMATIK

LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB
ITALIENSK

GH
Lektor
Jørgen Grejs Hansen
Ferskenvej 7
8900 Randers
tlf. 86 43 72 12

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

RELIGION
ITALIENSK- LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB

DANSK
FRANSK

KH
Årsvikar
Kirsten Harbo
Tingvej 42
8210 Århus V
tlf. 86 15 51 53

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

KEMI
BIOLOGI

GRÆSK-LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB
SPANSK

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

HISTORIE -RELIGION
OLDTIDSKUNDSKAB
Studievejleder

HO
Adjunkt
Holger Stig Holmgren
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68

i
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M
L

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

■
“’

SAMFUNDSFAG
PSYKOLOGI

HH
Lektor
Herluf Houengaard
Platanvej 30
8900 Randers

MUSIK
k

..i

TYSK-MATEMATIK
DANSK-DATALOGI
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ru
Lektor
Tove Høy
Kobbersmedevej 12
8900 Randers
tlf. 86 43 85 81

HJ
Lektor
Gunnar Houmann
Jensen
Skovboulevarden 14,
Stevnstrup
8870 Langå

MUSIK
TYSK

FYSIK-MATEMATIK
NATURFAG

.TV
Adjunkt
Jan Vestergaard Jensen
Kærvej 9A
8230 Åbyhøj
tlf. 86 15 02 69

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

BIOLOGI

MJ
Lektor
Minna Jensen
Præstegårdsvej 1.
0. Velling,
8900 Randers
tlf. 86 46 70 08
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RH
Adjunkt
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 41 88

JØ
Lektor
Peter Heegaard
Jørgensen
Værumvej 19, Vissing
8370 Hadsten
tlf. 86 98 32 51

ENGELSK
DANSK

FYSIK
MATEMATIK

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

KEMI
BIOLOGI

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

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

RELIGION - HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB
Studievejleder
Forsømmelseskoordin.

ENGELSK
TYSK

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

ENGELSK
TYSK

■

KR
Lektor
Poul W. Krøijer
Teglmarken 51
8800 Viborg
tlf. 86 61 33 92

GEOGRAFI
Udviklingskoordin.

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

Årsvikar
Willy Laursen
Trindballevej 17,
Ormslev,
8260 Viby J
tlf. 86 28 57 21

FRANSK
DANSK
FILM

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

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

RELIGION
DANSK
FILOSOFI
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PL
Timelærer
Per Lund
Voer Færgevej 102
8950 Ørsted

ta
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R
Rektor
Kjeld Mortensen
Kanehaven 81
8240 Risskov

tlf. 86 48 84 38

■

tlf. 86 21 17 93

ta

FYSIK
MATEMATIK
Rektor

IDRÆT

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

LM
Årsvikar
Inger-Lise Lauridsen
Møller
Kløvervangen 44
8541 Skødstrup
tlf. 86 99 37 87
HISTORIE
ENGELSK

36

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

& JL

BIOLOGI
GEOGRAFI

NI
Adjunkt
Britta Nielsen
Fuglebakken 68
8900 Randers
tlf. 86 43 (il 18

HISTORIE
DANSK

BN
Lektor
Børge Nielsen
Dalstrøget 36
8450 Hammel
Uf. 86 96 3416

GN
Lektor
Hedvig Gerner Nielsen
Frisenvoldvej 14
8900 Randers
tlf. 86 44 5123

MATEMATIK
FYSIK-NATURFAG
Datavejleder

DANSK
DRAMATIK
Tillidsrepræsentant

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

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

HISTORIE
DANSK
Adm. inspektor

SAMFUNDSFAG
ERHVERVSØKONOMI
Fagkonsulent

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

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

DANSK
IDRÆT

Årsvikar
Trine Nybroe
Kystvejen 63"“
8000 Århus C
tlf. 86 18 20 71
SPANSK
HISTORIE

RUSSISK
ENGELSK
AV-inspektor

BO
Lektor
Birgitte Olesen
Viborgvej 11
8900 Randers
tlf. 86 41 06 15
FRANSK
ENGELSK
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Årsvikar
Leo Kortegaard
Pedersen
Farsovej 101
9640 Farsø
tlf. 98 63 60 09

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

BIOLOGI

MATEMATIK-FYSIK
NATURFAG
Datavejleder

TP
Lektor
Tage Poulsen
Løvstræde 12B
8900 Randers
tlf. 86 43 80 89

IR
læktor
Ivan Børge Rasmussen
Stenkløvervej 5
8900 Randers
tlf. 86 4132 30

MATEMATIK
DATALOGI

IDRÆT
FYSIK
TEKNIKFAG

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

Årsvikar
Vagn Rohde
Lyngdalvej 80
8500 Grenå
tlf. 86 32 44 40

SAMFUNDSFAG

FYSIK
MATEMATIK
NATURFAG

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

38

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

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

FRANSK
BILLEDKUNST

HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB
Bibliotekar

KS
Lektor
Keld Sørensen
Jens Baggesensvej 2
8900 Randers
tlf. 86 410810

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

DANSK-TYSK
STUDIEVEJLEDER
Informationskoordin.

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

HISTORIE
RELIGION

KW
Lektor
Knud Weinert
Vissing gi. skole
8370 Hadsten
tlf. 86 98 14 18

BILLEDKUNST

KEMI FYSIK
Adm. inspektor

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

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

DANSK
ENGELSK

FRANSK
ENGELSK

39

Lærerkandidat
1991-92
Hannah Annette
Hjort Nielsen
Hostrupvænget 204-"’
9500 Hobro
FYSIK
KEMI

TEKNISK PERSONALE
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
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tnedrch joost

Anne Buch
Wieland, 3 x.
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