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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 mindre og mindst bemid
lede skoler, der tilmed skulle klare sig i konkurrence 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 nødvendig.

I 1783 tog skolen en ny bygning i brug, nemlig „Helligånds- 
huset", der dengang var en stor og hensigtsmæssig skolebygning. 
Efter stiftsøvrighedens mening kunne man „i heele Riget neppe 
finde bedre og beqvemmere Ledighed saavel for Disciple at søge 
Skole, som for samtlige lærende 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 centraladministrationen, der igen ønskede 
skolen nedlagt, tog Randers by selv initiativet og opførte en stor 
og tidssvarende bygning til Randers lærde Skole. I 1858 kunne 
skolehuset i Vestergade (den nuværende administrationsbygning) 
indvies.

Men også den blev for lille, og i 1926 flyttede skolen til den 
nuværende bygning ved Raadmands Boulevard. — Med sin strengt 
symmetriske og måske lidt tunge form ligger Randers Statsskole 
midt i en smukt anlagt park. Med sine nu snart 50 år gamle 
mure danner den rammen om et hensigtsmæssigt og fleksibelt 
indre, der ved stadige moderniseringer har gjort det muligt at 
opfylde de stigende krav, den nyere skolelovgivning stiller til en 
gymnasiebygning.



Orientering om Randers Statsskole
Gymnasieskolens opbygning og formål

Ifølge skoleloven af 1958 med senere ændringer består en gymnasieskole af 
en 3-årig gymnasieafdeling, der til trods for tre 1-årige klasser udgør et samlet 
forløb.

Gymnasiet skal i følge loven give „en fortsat almendannende undervisning, 
som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier". Gymna
siets formål er således dobbelt.

Der tilstræbes en alsidig orientering i den verden, vi lever i, og en større 
forståelse af medmenneskene. En dybere indsigt i den moderne tid søges op
nået ved at se begivenheder, personer og åndelige strømninger i historiens 
perspektiv. Man tilstræber således en personlig udvikling af den enkelte elev. 
— Samtidigt hermed skal gymnasieskolen give de faglige kundskaber, der er 
grundlaget for en højere uddannelse. Gymnasiet må derfor fastholde kravet 
om præcis viden, samtidigt med at evnen til at ajour-føre denne viden gerne 
skulle udvikles.

For at imødekomme kravet om præcis faglig viden er gymnasiet delt op i 
linier, grene og specialer, der hver har deres særlige hovedfag. — Men ønsket 
om en almen orientering fører til en række fag, der er fælles for alle. — Dog 
bidrager ethvert af gymnasiets fag til dets dobbelte formål.

Ved en lovændring i 1970 er realafdelingen bortfaldet.

Optagelse i gymnasieafdelingen
En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som „egnet", skal i alminde

lighed optages i 1. gymnasieklasse. Kun i de tilfælde, hvor en som egnet be
tegnet elev ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (eller den 
skriftlige realeksamen) har opnået mindre end 6 i gennemsnit af fagkarakte
rerne i diktat, dansk stil, regning og matematik eller har fået karakteren 03 
eller 00 i et af disse fag, skal han — såfremt forældrene stadig ønsker ham 
optaget i 1. gymnasieklasse — underkastes en optagelsesprøve på den gym
nasieskole, hvor optagelse primært søges. For de elever fra 3. realklasse, der 
har bortvalgt faget matematik, indgår den ved oprykningsprøven efter 2. real
klasse opnåede karakter i skriftlig matematik.

En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som „måske egnet", og som 
ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige real
eksamen) opnår resultater, der som helhed skønnes bedre end skolens stand
punktsbedømmelser i de samme fag i marts, og som ikke i et af de i stk. 1 
nævnte fag har fået karakteren 03 eller 00, optages i almindelighed uden 
yderligere prøve.
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Skolekoret
Ca. 75 elever fra 3g og til Ir har i år deltaget i korsangen, og det har i deti 

forløbne år som i de foregående ikke skortet på opfordringer og invitationer 
udefra til at komme at synge og spille. Vi har i flere tilfælde måttet sige nej, 
da arbejdsrytmen og timeplanen efter femdagesugens indførelse er blevet æn
dret så meget, at det i årets løb har været så godt som umuligt at forcere 
tempoet og ansætte ekstraprøver udover den faste fredagsprøve kl. 14. Møde
procenten har været konstant høj — og den naturlige tilgang af nye kor
sangere har i år været som tidligere. Koret har i årets løb medvirket ved 14 
koncerter og arrangementer rundt om i Jylland, tid og sted er anført i dag
bogen. Programmerne har varieret, ældre og nyere satser, verdslige som kirke
lige, dog skal det betones, at mange af satserne har været med instrumental
ledsagelse, da vi i så høj grad som muligt har gjort brug af vort skoleorkester. 
Hovedværket har været Vivaldis Magnificat, desuden en række kantatesatser 
af Bach. De verdslige satser har været a capella satser af mere skjæmtsom 
karakter.

Skoleorkestret
Orkestret har hele året igennem afholdt faste prøver hver onsdag aften med 

en meget fin mødeprocent. Stammen i orkestret er en stor, velspillende blok
fløjtegruppe, fordelt på alle stemmer. Dertil kommer 6 violiner, en bratsch, 
en kontrabas, to tværfløjter, en fagot og cembalo, ialt femogtyve — det højeste 
i orkestrets fem-årige historie. Orkestret har medvirket ved samtlige korets 
koncerter — i Bachs „Lov Ham" (fra kantate 207), Nun ruhen alle Wälder, 
Jesus bleibet meine Freude (fra kantate 147) og hele Vivaldis Magnificat. Des
uden har orkestret spillet fem satser af Händels Watermusic, Vivaldis Pasto
rale, Prætorius' Terpsichore og et par gamle danske bondedanse i nyere ud
gave. Nævnes skal også, at tre af orkestrets medlemmer er elever fra det kom
munale gymnasium — en god begyndelse på et musikalsk samarbejde, som vi 
håber bliver yderligere udbygget.

Også i år har en af skolens elever frivilligt givet undervisning i guitarspil. 
Jørn fra 2mfy har i efterårssemestret haft en stor og trofast elevskare og har 
med grundighed arbejdet med grundbegreberne i akkordspillets svære kunst.

Dramaturgi 1970/71
3. g. Arbejdet er forløbet uden hensyn til teksternes kronologiske placering, 

men ud fra elevernes ønsker og ud fra viljen til at benytte øjeblikkets givne 
muligheder i undervisningen.

Holdene har beskæftiget sig med dramaanalyse i forbindelse med Shake
speares „Hamlet", „Romeo og Julie" og „Julius Cæsar" med henblik på op
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sætning af enkelte scener fra teksterne. Desuden har holdene analyseret Rif- 
bjergs „Udviklinger" og arbejdet med realisation af nogle scener herfra; i 
denne forbindelse indledte vi et samarbejde med „Svalegangen" i Aarhus, som 
venligst tillod holdene at overvære nogle af teatrets prøver på denne tekst, og 
den færdige forestilling. En jævnførelse af instruktørens intentioner, således 
som de var kommet frem under holdenes samtaler med ham, med den fær
dige forestilling og med kritikkens modtagelse af den, var ganske lærerig, 
løvrigt har vi analyseret Ibsens „Per Gynt", snuset til realisation af nogle sce
ner og set forestillingen i Aalborg.

Endelig er der blevet gennemgået forskellige former for revystruktur og en
kelte revytekster som baggrund for elevernes egen produktion af en revy.

I 2. g. har en indledningsfase haft til hensigt at vise, at scenens udtryks
midler er konkrete og desuden indføre nogle dramaturgiske grundbegreber. 
Der er således arbejdet med kropssprog i følesans, rytmesans, lyd, (abstrakt og 
stemmelyd), og med relation mellem replik og kropsbevægelse; desuden mi
mesis (social reproduktion) samspil, indlevelse, bevægelse i rummet samt ar
rangement i forbindelse med dramaanalyse.

Ud fra interesse er holdene derpå gået i gang med opsætning af nogle skue
spil; for øjeblikket drejer det sig om middelalderfarcen „Den utro hustru", en 
række scener fra B. Brechts „Det tredje Riges frygt og elendighed" og „Snak" 
af Benny Andersen — men flere er på vej. Disse skuespil opføres for de øvrige 
dramaturgihold med en kort teaterhistorisk introduktion, og efterfølgende di
skussion. Herved skulle holdene efterhånden kunne samle brikker til et helt 
teaterhistorisk forløb. Som det må fremgå er grundideen at integrere fagets 
discipliner således at teoretisk og historisk viden opstår gennem øvelser og 
praksis.

Opførelserne foregår i et midlertidigt indrettet dramalokale, som er primi
tivt men funktionsdygtigt.

Holdene i 3. g. har haft 2 ugentlige timer, de sproglige hold i 2. g. ligeledes 
2 timer, mens matematikerne har måttet nøjes med en ugentlig time, idet 
faget har samme timefordeling som sang og musik, og det ikke har været 
muligt at opnå dispensation fra dette princip.

Fra den 10. til den 13. december gennemførtes en ekskursion til København, 
hvor holdene sa „La musica" og „Den hvide hore" på Boldhus teatret, „Vran
gen ud" på Gladsaxe Teater (diskussion efter forestillingen), og „Fruentimmer- 
skolen" på Det kgl. Teater. Desuden mødte vi og havde øvelser med Chri- 
stianshavnsgruppen og så Det kgl. Teater bagfra.

Lidt om fransklinien:
Denne linie blev første gang oprettet i 1967 og er således noget forholdsvis 

nyt i gymnasiet. Her på skolen oprettedes den første gang med dette skoleår.
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Det er en forsøgsordning, ment som et tilbud til de elever, som — efter at 
have stiftet bekendtskab med fransk i Ig — ønsker at beskæftige sig mere 
med dette fag, end man har mulighed for i det normale nysproglige gym
nasieforløb. De vigtigste forskelle er: i franskklassen skal litteraturen fra før 
1800 inddrages i undervisningen, også andet en skønlitterære værker skal læ
ses, til studentereksamen eksamineres i opgivet pensum og prøven omfatter en 
skriftlig opgave. Den ekstra arbejdsbyrde, dette medfører for eleverne, kom
penseres der for ved at faget latin bortfalder efter Ig, og ved at kravene i 
skriftlig tysk lempes samtidig med at læsepensa i tysk ændres. — Målet for 
fransk på denne linie således som det fremgår af ovenstående: Et mere ind
gående kendskab til den franske litteratur og dens forudsætninger, større læ
sefærdighed, bedre mundtlig udtryksfærdighed, samt øvelse i at udtrykke sig 
skriftligt.

Skoleidræt 1970/71
Skolen har i år stået som arrangør af to finalestævner, nemlig i atletik for 

piger og i basketball for piger. — I årets løb har skolen deltaget i følgende 
sportsgrene: Atletik: Piger og drenge har deltaget i regionsstævnet, og dren
gene har været til det årlige trekantstævne med Herning og Viborg. Desuden 
var 2. reals drenge med til Skoleidrætsstævnet for Randers-skolerne og vandt 
deres konkurrence. — Fodbold: Skoleholdet vandt i år turneringen med År
hus og Ålborg Katedralskoler, og 1. real deltog i Skoleidrætsstævnet for Ran
ders-skolerne. — Basketball: Både piger og drenge har spillet i landsturnerin
gen, drengene til semifinalen og pigerne til finalen. Desuden har tre drenge
hold deltaget i Randers-skolernes turnering og alle spillet i finalen. 1. real 
vandt deres finalekamp. — Håndbold: Pigerne har spillet i landsturneringen, 
hvor de kvalificerede sig til finalen. Ved redaktionens slutning mangler vi at 
deltage i turnering med de østjyske gymnasier og i Amtsavisens håndbold
turnering. — Orientering: Nogle elever har deltaget i orienteringsløb for 
Djurslands skoler i Grenå, og der er muligvis basis for at arrangere flere orien
teringsløb.

Gymnastik
Drenge (SC, G, L, PL): Gymnastik, boldspil og idræt i og udenfor skole

tiden. SC har ledet fægtning, HJ basketklubben „Cimbria", G og L svømme
undervisningen. Da faget nu kun har to ugentlige timer på hvert klassetrin, 
kan det mærkes, at mange elever får for lidt konditions-, styrke- og smidig- 
hedstræning, så den legemlige standard bliver for ringe. Det er derfor nødven
digere end nogensinde at opfordre eleverne — især de svageste og stiveste — 
til at deltage i ekstratimerne efter skoletid. Da omklædningsrum og gymna
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stiksal har været under ombygning, er der ikke taget så mange mærkeprøver 
i år som sædvanligt.

Piger [C, SH): I sommerhalvåret arbejdes med boldspil og atletik med del
tagelse i forskellige stævner i begge discipliner. I vinterhalvåret arbejdes med 
rytmisk gymnastik, med styrke-, smidigheds- og konditionsgivende øvelser 
med testninger. På grund af, at faget kun har 2 ugentlige timer, er redskabs
gymnastik, jazzgymnastik, basketball, volleyball hovedsageligt henlagt til fri
tidssport om eftermiddagen.

Erhvervsorientering
Alle klasser undt. Ir (G, PK, 0): Der er undervist i studie-, erhvervs- og an

lægsorientering samt studieteknik. Nogle klasser har været på virksomheds
besøg. Erhvervsvejleder, cand. mag. Thrane og arbejdsdirektoratets studenter
hold har vejledet 2. og 3. g om studieretninger, økonomi og boligproblemer. 
4 elever og G har været med i studenterholdets oplæringskursus, der i år af
holdtes i Randers. 2. og 3. g har også været til erhvervs vej ledningsmøde i År
hus, medens elever fra 2. og 3. r har været til lignende møde på handelsskolen 
og teknisk skole i Randers. Major Bach Andersen har redegjort for en rekruts 
problemer for drengene i 3. g og 3. r. Forældrene er velkomne til, efter aftale, 
at drøfte uddannelsesproblemerne med orienteringslærerne.

Adoption
2sa og 2sc har hver en adoptivsøn i Starehe Boys' Centre i Nairobi. Klas

sen yder månedlige bidrag og sender breve og gaver til Kenya.
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Skolens legater
I. Stipendiefonden, dec. 1970:

a. Flidspræmier: Bente Nielsen Isa, Beatriz Toft Isc, Svend Fjordvald 
Imx, Poul Erik Krogh Imy, Annette Juul Mortensen Imz, Miriam 
Hvass Ir, Birgitte Foged 2r, Margit Rasmussen 3r.

b. Efter ansøgning: Lene Overgaard Nielsen Isa, Alf Sørensen Isb, Lene 
Mølholm Olesen Imx, hver 300 kr. Jørn Holm 3sa, Eva Olesen 3sb, 
Hans Jørgen Olsen 3mz, Kjeld Nielsen 3mv, liver 200 kr.

II. Det Fosieske legat, dec. 1970: Student Peder Chr. E. Pedersen, 25 kr.
III. De Brock-Bredalske legater, juni 1970: Studenterlegater: Student Birgit 

Svindt Jensen, student Liselotte Bach, hver 150 kr. Elevlegater: Steen 
Noer Madsen 2sa, Marianne V. Christensen 2mz, hver 100 kr. Bogpræ
mier: Finn Kræmer Imv, Lene Overgaard Nielsen 2r.

IV. Nis Nissens legat, dec. 1970:
a. Efter ansøgning: Stig Hultén 3sc, 300 kr., Elna Vinther 2sc, Annette 

Nielsen 2my, Kresten Mikkelstrup 2mz, hver 200 kr.
b. Flidspræmier: Inger Lund Hansen 3sa, Karen Inge Hougaard Jensen 

3sb, Bente Sørensen 3sc, Hans Kjær 3mx, Birgit Hvass 3my, Per Niel
sen 3mz, Kristian Hjorth 3mv, Kirsten Marie Nielsen 2sa, Helle Otte 
2 sb, Elsebeth Høeg 2sc, Ellen Lund Hansen 2mx, Karen Marie Ras
mussen 2my, Inger Lange Møller 2mz, Peter Lauritzen 2mv, hver 
20 kr.

V. Estrups legat (60 kr.) tilfalder for tiden biblioteket.
VI. Rektor Whittes legat, dec. 1970: Birgitte Hornbek Rasmussen Isb, Ole 

Holm Nielsen Imv, hver 50 kr.
VII. Discipel Hans Bojes mindelegat, juni 1970: Student Mariann Bach, 

200 kr.
VIII. Lektor Hagerups billedlegat: Der er intet anvendt i år.

IX. Fru rektor Cæcilie Christensens legat, juni 1970: Student Inger Marie 
Rohde, 200 kr.

X. Rektor A. B. Prip og hustrus legat, juni 1970: Student Karen E. Søren
sen, 175 kr.

XI. Ritmester Klubien-Jahnsens legat, juni 1970: Student Erik Albrechtsen, 
100 kr.

XII. Overlærer P. Kroghs mindelegat, juni 1970: lens Hartogsohn Isa, Pia 
Blinkenberg Ir, bogpræmier.

XIII. Rejersens legat, juni 1970: Ingrid Kragh 3sb, Hartvig Dolberg 2sa, hver 
85 kr. Dec. 1970: Birthe Volf Jensen 2sc, Erik Juel Jensen 2mv, hver 
85 kr.
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XIV. Kredslæge G. A. Jacobsens legat: Stud. mag. art. Lars Aagaard Mogensen, 
stud. jur. Claus Rosholm, hver 1000 kr.

XV. Jubilæumslegatet, juni 1970: Student Hanne Skipper, 450 kr. Marion 
Thorsen 2sb, Bente Pedersen 2mx, hver 125 kr. Anders Kurt Steffensen, 
3r, bogpræmie.

XVI. Lokomotivfører af Langå N. Larsens legat, juni 1970: Student Ebbe H. 
Sørensen, 90 kr.

XVII. Kai Hoffs mindelegat, juni 1970: Student Søren Schifter, 300 kr.
XVIII. Stud. jur. Henning Rages mindelegat, juni 1970: Student Jørgen Trier 

Rasmussen, 100 kr.
XIX. Dommer Sophus Sallings mindelegat, juni 1970: Student Mogens Jacob

sen, student Anne-Marie Revsbech, hver 250 kr. Dec. 1970: Efter ansøg
ning: Peder Andersen 2mv, Henny Kristensen Imy, Hanna Kjærsgaard 
Imv, hver 200 kr.

XX. Direktør Fr. Wiirtzens legat, juni 1970: Student Ruth Solveig Sloth, 50 kr.
XXL Oluf Kroers legat, juni 1970: Student Else Erikstrup, 200 kr.

XXII. Lektor Ehlers boglegat, juni 1970: Student Aase Madsen, 100 kr.
XXIII. Læge Aage Rehfelds mindelegat, juni 1970: Student Jens Jørn Jensen, 

200 kr.
XXIV. Albin Hansens legat, juni 1970: Student Marie Louise Møller, student 

Asger Sonne Kristensen, student Annette Bendsen, student Harriet Holm, 
student Bent Havn, hver 5x4000 kr.

XXV. Lektor Hjulers mindelegat, juni 1970: Student Henning Moeskjær, 
5000 kr.

XXVI. Adjunkt, frk. Liebetraus mindelegat for dygtighed i legemsøvelser, juni 
1970: Student Jette Laursen, 50 kr.

Randrusianersamfundets bogpræmie: Student Aage Højholt Knudsen.
Foreningen Nordens bogpræmie: Student Ole Martin Sørensen.
Bogpræmie fra den amerikanske ambassade: Student Hans Quistgaard.
Bogpræmier fra den tyske ambassade: Student Merete Nissen, student Birthe 

Lorentsen.
Bogpræmier fra Alliance Fran^aise: Student Steen Hyldgaard Christensen, 

student Vibeke Brøsted Pedersen, student Bent Havn.
Bogpræmie fra den franske ambassade: Student Bodil Bjerre Danielsen.
Bogpræmie fra Lars Jacobsen & søns boghandel: Student Asger Sonne Kri

stensen.
Bogpræmier fra Undervisningsministeriet: Birthe Steenholt Madsen 2sc, 

Niels Peter Revsbech 2my, Jens Olesen 2mv, Else Marie Korsgaard Isb, Anette 
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Weisz Knudsen Isc, Anne-Grete Bek Imx, Poul Sørensen Imy, Hans Henrik 
Petersen Imz.

Teknisk Forlag A/S:
Årsabonnement på Elektronik: Student Mogens Olsen.
Årsabonnement på Dansk Kemi: Student Mogens Jacobsen.
Flidspræmie: Dorthe Brødløs 3r, 100 kr.
Student Hans Peter Ravn, 2 grammofonplader.
25-års studenterjubilarerne stillede et pengebeløb til disposition til uddeling 

blandt årets dimittender: Student Inger Marie Sørensen.
Undervisningsministeriets flidspræmier: Student Bodil Bjerre Danielsen, stu

dent Hans Quistgaard, student Else Svejgaard Andersen, student Harald Fisker, 
student Ivan Jensen, student Steen Hyldgaard Christensen, student Bente 
Brøsted Pedersen, hver 250 kr.
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Uddrag af skolens dagbog
1970.
3.—9. maj: 1. real lejrskole på Bornholm med lektor A. Westh, stud. mag. 

Per Lund og gymnasielærer, fru E. Cleemann.
20. juni: Translokation med dimission af studenter og realister under ledelse 

af cst. rektor H. P. Barfod. Randers byorkester under ledelse af kapel
mester Lavard Friisholm spillede.

1. august: Rektorskifte. Rektor Henry Jensen afløstes af rektor Povl Marstal.
10 . august: Første skoledag efter ferien.
11 .—14. august: Ekskursion fra 2sa til Sønderjylland med lektor Sv. Gnudtz- 

mann.
19 . august: Ekskursion for 2sb med adjunkt Palle Kirk.
20 .—21. august: Ekskursion for Isa med stud. mag. Thorkild Møller Nielsen.
24 .—25. august: Ekskursion for Isb med stud. mag. Thorkild Møller Nielsen.
26 .—27. august: Ekskursion for Ise med stud. mag. Thorkild Møller Nielsen.
28 . august: Velkomstfest. Skolens kor medvirker.
7 . september: Ekskursion for 3my med adjunkt Palle Kirk.

12. september: Skolens piger deltager i regionsstævne i håndbold i Grenaa.
18. september: Skolen deltager i regionsstævne i Randers med Randers kom

munale gymnasium som vært.
20. september: Skolens piger deltager i håndboldstævne i Horsens.
23. september: Skolen deltager i Randers-skolernes idrætsdag.
26. september: Gymnasieskolernes landsatletikstævne for piger, med skolen 

som vært.
28. —30. september: Ekskursion for 2mx med lektor H. V. Rævskjær og ad

junkt, fru Tove Houengaard.
1. og 2. oktober: Ekskursion for 2mv med lektor H. V. Rævskjær.
5. oktober: Fællesarrangement v/ afdelingsleder Per Thyge, Aarhus Universi

tet, der talte om moderne sprogfilosofi.
5. —7. oktober: Ekskursion for 2my med lektor H. V. Rævskjær og adjunkt 

Palle Kirk.
8. oktober: Skolen deltager i fodboldturnering i Randers.
9. oktober: Skolens sproglaboratorium afleveres færdigt af teknikerne. Fæl

les-arrangement (for 3. g. og 3. real). Forfatteren Arne Falk Rønne taler 
om „Folkedrabet i Sydamerika".

12. oktober: Skolen deltager med 2 hold i en fodboldturnering i Aarhus.
11.—15. oktober: Ekskursion for 2mx og 2mz med lektor A. Westh, adjunkt 

Palle Kirk og adjunkt, fru Birgitte Olesen.
16. oktober: 3sa + enkelte elever fra 3mz rejser sammen med adjunkt Oster

gaard og adjunkt Falk Hansen og stud. mag. Eskild Due til Paris.
26.—29. oktober: Biblioteksvejledning for 1. g.
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5. november: Kor og orkester medvirker ved et gymnasiekorstævne i Grenaa.
10. november: Overstyrmand Barner Jespersen fra Dansk Skibsadoption holder 

foredrag for realafdelingen.
11. november: Forældremøde for 1. og 3. real samt l.gs. Skolens kor og orke

ster medvirker.
17. november: Skolens fødselsdag. Elever fra Aalborg musikkonservatorium 

musicerer.
19. november: Forældremøde for l.g.m. Skolens dramaturgielever underholder.
4. december: Koret og orkestret medvirker ved julekoncerten i Vellev kirke.

11. —13. december: Dramaturgiholdene på ekskursion til København.
14. december: Koret og orkestret medvirker ved julekoncerten i Grensten kirke.
17. december: Fællestime. Presseattaché ved den amerikanske ambassade, 

Ernest Goodmann, holder foredrag om emnet: „A Negro Views Con
temporary America".

21. december: Fællestime ved koret og orkestret.
22. december: Juleafslutning. Sognepræst P. Lind Christoffersen holder jule

talen.

1971.
13. januar: Koret og orkestret medvirker ved et skole- og forældremøde i Væ- 

rum skole.
28. januar: Aben generalprøve på skolekomedien.
29. januar: Skolens årsfest med skolekomedie og påfølgende bal. 2.g.ere opfø

rer Edne St. Vincent Millay: „Aria da capo", i adjunkt P. Elung Jensens 
instruktion.

1. februar: Studieorienterende møde for 2.g. og 3.g.
2. februar: Fællestime. Koncert med den polske pianistinde, Halina Siedzieni- 

ewska.
16. februar: 3sb og 3mx besøger retten i Aarhus med lektor S. Gnudtzmann.
23. februar: Skolens drenge deltager i basketballfinale.
27. februar: Regionsstævne i Aarhus i basketball. Aarhus Kathedralskole er 

vært.
2. marts: 3sc og 3my besøger retten i Aarhus med adjunkt Palle Kirk.
4. marts: Bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, 

Frank Aaen, orienterer skolen om DGS-problemer.
8. —10. marts: Gymnasieskolernes lærerforening afholder kursus i pædagogisk 

udnyttelse af sproglaboratorium med deltagelse af lærere fra hele landet.
12. marts: Fællestime. Forfatteren Arne Falk Rønne holder foredrag for l.g. og 

2.g. samt 1. og 2. real om „Folkedrabet i Sydamerika".
15. marts: Gren valgsmøde for elever i l.g. med deres forældre.
19. og 20. marts: Finalestævne. Pigernes basketturnering med skolen som vært.
24. marts: Koret og orkestret afholder koncert i Gjesing kirke.
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(hele året)
adjunkt N. Falk Hansen
adjunkt Palle Kirk 
adjunkt Tage Østergaard 
rektor Povl Marstal

Randers Statsskoles forældrefond
Fonden blev dannet i efteråret 1937 og yder skolen økonomisk støtte på en 

række områder, hvor de ordinære bevillinger ikke slår til, eller hvor der over
hovedet ikke findes nogen bevilling.

I det forløbne år er der bl. a. ydet støtte til skolens kor og orkester, samt til 
sportsarrangementer. Støtten er væsentligst ydet som transporttilskud. Der er 
ydet hjælp til indretning af et midlertidigt dramaturgilokale, der er taget i 
brug i undervisningen. — Herudover har fonden hjulpet enkelte elever i en 
vanskelig situation.

Forældrefondens midler er af uvurderlig betydning for skolens liv, idet 
mange situationer, der ville blive problemfyldte, nu let kan løses, ligesom 
mindre ønsker fra elevside ofte kan imødekommes.

Randrusianersamfundet
Randrusianersamfundet, der er landets ældste provinsskolesamfund (stiftet 

1899), optager som medlemmer alle, der har været elever i Randers Statsskole, 
samt lærere ved skolen.

Foreningens formål er at udvikle og bevare dels det indbyrdes kendskab og 
sammenhold mellem tidligere elever, dels disses interesse for deres gamle 
skole og skoleby. Dette søges opnået blandt andet ved sammenkomster og 
ved understøttende virksomhed over for yngre medlemmer gennem uddeling 
af pengelegater til køb af bøger. Legatbestyrelsen uddeler endvidere „Køb
mand Johannes Lerches mindelegat" på 500 kr. årlig. Dette legat kan søges 
af enhver, der opfylder betingelserne for at være medlem af Randrusianer
samfundet.

Samfundet har normalt tre årlige sammenkomster: Generalforsamling (med 
forudgående gule ærter og lidt efterfølgende underholdning) i marts, skovtur 
i maj eller juni og rusgilde i november. Ved alle disse lejligheder ser samfun
det meget gerne mange unge randrusianere som deltagere, ligesom man over
hovedet gerne ser, at større kredse af tidligere elever slutter op om Randru
sianersamfundet.

Indmeldelse i Randrusianersamfundet sker ved henvendelse til formanden, 
prokurist K. Niese-Petersen, Kingovej 96, Helsingør, eller kassereren, K. Vinkel 
Rasmussen, Vodroffsvej 7, København V. Arskontingentet er 15 kr. for ældre 
medlemmer. For passive medlemmer, yngre medlemmer og studenter 6 kr.

65



Skolelægevirksomheden 1970/71
Skolelægevirksomheden har fundet sted på Statsskolens skolelægeklinik efter 

de retningslinjer, der er fastsat i „Instruks for skolelæger". Ved undersøgelsen 
har sundhedsplejerske fru Gerda Barslund Nielsen assisteret.

Undersøgelsen gav anledning til, at 15 % af eleverne blev henvist til egen 
læge til behandling eller yderligere undersøgelse.

Jørgen Lambertsen, 
amtslæge.
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Ordensregler
§ 1. Eleverne skal møde senest kl. 7.55. Cykler anbringes i stativerne i cykel- 

kældrene,- elevernes motorkøretøjer parkeres i nordgården, ind- og ud
kørsel ad Nordvestvej; dog skal biler parkeres på Nordvestvej.

§ 2. Hver elev får ved optagelsen på skolen udleveret en meddelelsesbog, 
som altid skal medbringes, og hvori alle meddelelser mellem skole og 
hjem skrives. For elever over 18 år bortfalder brugen af meddelelsesbog, 
som erstattes af blanketter, som de selv udfylder og underskriver.

§ 3. Første mødedag efter en forsømmelse skal bogen med meddelelse fra 
hjemmet om forsømmelsens årsag og varighed forevises indre inspek
tor på kontoret i 2. frikvarter. Ved forsømmelser ud over en uge må 
hjemmet, endnu mens forsømmelsen står på, meddele skolen årsagen 
til forsømmelsen. Fritagelse for undervisning af andre grunde end syg
dom kan kun ske efter forud indhentet tilladelse hos rektor.

§ 4. I evt. fritimer må eleverne ikke opholde sig på gangene. Færdes elever 
i skoletiden uden for skolens område, sker det på eget ansvar. Tilladelse 
til bortgang før skoletidens ophør på grund af sygdom skal gives af syge- 
inspektor, indre inspektor eller rektor.

§ 5. Fritagelse for enkelte timer i legemsøvelser kan gives efter skriftlig an
modning. Fritagelse ud over en uge kræver lægeattest på de særlige 
blanketter, der fås på skolens kontor. Elever, der for kortere tid er fri
taget for legemsøvelser, skal være til stede ved undervisningen.

§ 6. I spisefrikvarteret spiser eleverne i frokoststuerne.

§ 7. Tobaksrygning er kun tilladt i skolegården.
§ 8. Enhver skade meldes til rektor og pedellen. Forsætlig eller tankeløs be

skadigelse af skolens inventar medfører erstatningspligt.

§ 9. Værdigenstande og penge kan i skoletiden opbevares på kontoret. Alle 
skolesager skal være mærket med tydeligt navn og klasse.

§ 10. Indsamlinger må kun finde sted med rektors tilladelse.
§ 11. Enhver elev er efter tur ordensduks. Ordensduksen henter fraværelses

protokollen på kontoret straks om morgenen, medbringer den dagen 
igennem på skolen til forevisning for lærerne og afleverer den igen på 
kontoret efter skoletid. Ordensduksen påser, at undervisningslokalet er 
udluftet og i orden. I spisefrikvarteret skal ordensduksen være ved klas
sens borde og overvåge, at bordene er i orden.

§ 12. Hver klasse vælger en elevrådspræsentant.
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Ferier og fridage
Nedenstående anføres ferieplanen for 1971/72 (de nævnte dage medregnes]:

Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.
Mandag den 18. oktober til fredag den 22. oktober: Efterårsferie.
Torsdag den 23. december til tirsdag den 4. januar: Juleferie.

1972:
Mandag den 27. marts til tirsdag den 4. april: Påskeferie.

Translokationen
finder sted på skolen fredag den 18. juni kl. 9. Elevernes pårørende og andre 
interesserede er meget velkomne.

Det nye skoleår begynder mandag den 9. august 1971 kl. 10.
Povl Marstal.


