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RANDERS STATSSKOLE

Velkomst til de nye
elever/studerende
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 2-3 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 spørgsmal.
Yderligere afholder studievejlederne i
løbet af de første uger en time i alle nye
klasser. Her vil der blive gennemgået
forhold i forbindelse med undervisnin
gen og skolens øvrige dagligdag og mu
ligheder for økonomisk støtte.
Velkommen til det nye skoleår, der be
gynder tirsdag den 4. august 1987 kl.
9.00 for 1 .g og 1. HF-klasser.
2. og 3.g og 2. HF-klasser møder ons
dag den 5. august kl. 8.00.
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
mindre og mindst bemidlede skoler,
der tilmed skulle klare sig i konkurren
cen 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
skolen 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 Bo
pæl«.
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 op
førte en stor og tidssvarende bygning til
Randers lærde Skole. 11858 kunne sko
lehuset 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 smukt anlagt park. Med sine
godt 60 år gamle mure danner den ram
men om et indre, der ved stadige mo
derniseringer har gjort det muligt at op
fylde de stigende krav, den nyere skole
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lovgivning stiller til en gymnasiebygning, og i 1984 fik bygningen en an
sigtsløftning, idet skolens tag blev ud
skiftet for et million-beløb, der langt
oversteg skolens samlede byggesum i
1926.

Skolens opbygning
Rektor
Rektor er i alle sager skolens øverste an
svarlige myndighed. Dette betyder na
turligvis ikke, at han egenhændigt træf
fer beslutning i alle sager. Tværtimod
behandles en lang række sager i forskel
lige faste organer og råd.

Skoleråd
Som amtskommunal gymnasium og
HF-kursus er skolen omfattet af skole
styrelsens lovbekendtgørelse nr. 24 af
20. januar 1978 og har som følge heraf
et skoleråd bestående af:
1. 1 medlem valgt af amtsrådet blandt
dettes medlemmer.

2. 2 medlemmer valgt afog blandt sko
lens forældre.
3. Rektor.
4. Lærerrådets formand samt yderli
gere et af lærerrådets medlemmer.
5. 2 elever valgt af og blandt skolens
elever. Er der til skolen knyttet kur
sus til højere forberedelseseksamen,
skal den ene af elevrepræsentan
terne være elev på dette kursus.

6. 1 medlem valgt af og blandt de tek
niske og administrative medarbej
dere, der er ansat ved skolen.
De forældrevalgte medlemmer er valgt
for 2 år. Næste valg bliver efteråret
1988.

Her behandles spørgsmål, der vedrører
elevforhold: Indstilling til eksamen, ka
rakterer, forsømmelser m.v.

Lærerrådet
Lærerrådet består af samtlige lærere,
der er ansat ved skolen. Formanden
vælges afog blandt lærerne.
Her behandles stort set alle sager ved
rørende tilrettelæggelsen af den daglige
undervisning og skolens drift i øvrigt. Ef
ter behov nedsættes der udvalg til løs
ning af specielle opgaver. Elevrådet har
ret til at lade repræsentanter deltage i
behandlingen af nogle punkter.

Fællesudvalget (FLU)
Rektor er formand for dette udvalg.
Endvidere består det afen ligelig repræ
sentation af lærere og elever.
FLU træffer afgørelser vedrørende fæl
lestimer, studiekredse, større fester, in
troduktionsdage, aktivitetstimer, tema
uger m.v. Endvidere sorterer kantine
udvalget og kunstudvalget herunder.

Økonomiudvalget
Rektor er formand. Endvidere er hvert
fag repræsenteret med en lærer. Her
træffes afgørelse om, hvordan skolens
bevillinger skal anvendes, dels på bag
grund af en almindelig budgetlægning
og dels på baggrund af de ansøgninger,
der indsendes til udvalget.

Stipendieudvalget
Lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af samtlige
ansatte lærere ved skolen. Formand for
denne er rektor.

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.
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Stipendienævnet
Stipendienævnet består af et lige stort
antal lærere - herunder evt. repræsen
tation for skolens administrative perso
nale - og uddannelsessøgende.
Stipendienævnet har til opgave at gøre
de uddannelsessøgende bekendt med
mulighederne for at få støtte, at ind
kalde ansøgninger og kontrollere, at de
oplysninger, der kræves i ansøgnings
skemaet, er til stede. Stipendienævnets
arbejde udføres i overensstemmelse
med de love og bekendtgørelser, der
gælder på området, og de regler, der er
fastsat af Statens Uddannelsesstøtte.

Samarbejdsudvalget
I henhold til amtsrådsbeslutningen af
marts 1982 skal der oprettes samar
bejdsudvalg ved alle amtskommunale
institutioner med mere end 25 heldags
beskæftigede medarbejdere.
På Randers Statsskole er samarbejdsud
valget sammensat af følgende 9 med
lemmer: Rektor, pedel, 2 repræsentan
ter fra rengørningspersonalet, 2 repræ
sentanter fra lærerrådet, 1 repræsentant
fra kontoret, 1 repræsentant fra gart
nerne samt 1 repræsentant fra kanti
nen.
Samarbejdsudvalgets opgave er at
drøfte alle forhold af betydning for insti
tutionens arbejds- og personalefor
hold.

Elevrådet
Elevrådet er elevernes og dermed din
mulighed for indflydelse på skolen!
Elevrådet er fælles for HF-kursister og
gymnasieelever. Det består af een eller
flere repræsentanter fra hver klasse 6

der er dog for øjeblikket kun een stem
meret til hver klasse. Der kommer evt.
en vedtægtsændring i næste skoleår.
Disse repræsentanter vælger en besty
relse, som består af 6 personer: 2 ord
styrere, 2 sekretærer, kasserer og post.
Det er skik, at ordstyrerne bliver repræ
sentanter i FLU (= Fællesudvalget).
Elevrådets arbejdsopgaver dækker et
stort område. Først og fremmest skal
det formidle konkakt mellem alle elever
på skolen. Dvs. at man drøfter og tager
stilling til eventuelle problemer og ide
er, som eleverne selv fremlægger. Elev
rådet skal også tage stilling til ting, som
vedrører hele skolen, f.eks. omplace
ring af feriedage, ringetider o. I.
Men hvis det er sager, som ikke kun
vedrører eleverne, er det FLU, som har
den endelige afgørelse. Det er desuden
elevrådets arbejde at holde kontakt
med andre gymnasier både i Randers
og i hele landet og at arbejde sammen
med diverse organisationer for gymnasie- og HF-elever. Det drejer sig bl.a.
om DGS, LAK, DUS, GLO og KG. Du
vil få nærmere information om disse or
ganisationer af dine tutorer og i elevrå
det.
Elevrådets udgifter finansieres af et be
løb, vi får stillet til rådighed af staten.
Disse penge skal bl.a. dække papir,
trykning, refusion af rejseudgifter til de
elever, som repræsenterer skolen ved
forskellige møder og evt. bevillinger til
udvalgene.
Det er nemlig også en af elevrådets væ
sentligste opgaver at være samlingsor
gan for de elevudvalg, der findes på
skolen. Det drejer sig bl.a. om kunstud
valget, som bl.a. sørger for ophæng
ning på skolens vægge, kantineudval-

get (se afsnittet om kantinen) samt flere
endnu, hvoraf nogle er faste, mens an
dre bliver nedsat i aktuelle situationer.
Der bliver dels indkaldt til udvalgsmø
der på elevrådsmøderne, til morgen
sang eller via opslag på opslagstavlen
foran kontoret.
Vi holder elevrådsmøde fast hver tors
dag i spisefrikvarteret, og dagsordenen
er dagen før på tavlen foran kontoret. I
løbet af de to første uger i I .g og 1 .HF
skal I vælge foreløbige repræsentanter
fra jeres klasse.
Vel mødt i elevrådet!

Kontoret
Skolens kontor haråben for ekspedition
i tiden fra kl. 8.00 til kl. 12.00 på alle
skoledage. Telefoniske henvendelser til
kontoret uden for dette tidsrum bedes
begrænset mest muligt, og kun livsvig
tige meddelelser til eleverne kan for
ventes videregivet fra kontorets side.
Disse forbehold skyldes ikke mang
lende vilje fra skolens side, men at det
arbejdsmæssigt ikke er muligt at over
komme dette samtidigt med, at skolens
øvrige kontorarbejde skal afvikles.
Henvendelse til rektor vedrørende frita
gelse for undervisning kan kun ske i 2.
frikvarter efter morgensamling.
Rektors daglige træffetid vil fremgå af
opslag.

SKOLENS HVERDAG DEN DAGLIGE UNDERVISNING
INTRODUKTIONS
PERIODEN
Skolens samarbejdsudvalg udarbejder
hvert år et program for den introduk
tionsperiode, som er beregnet specielt
for elever i 1 .g og 1 .HF.
Introduktionsperioden er en blanding
af det normale skema for den enkelte
klasse og særlige arrangementer, som
skal give de nye elever mulighed for
hurtigt at finde hinanden på andre om
råder end de faglige.

1. Den første skoledag
Kl. 9.00 mødes de nye elever i skole
gården af to ældre elever, der fungerer
som tutorer for klassen. Sammen med
dem drikkes der kaffe/the i stamklasser
ne, og man lærer hinandens navne at
kende.
Kl. 10.00 er der samling i festsalen,
hvorefter der afholdes to timer med
klasselæreren.
Tutorer og klasselærer løser i samar
bejde med klassen forskellige praktiske
opgaver i hele introduktionsperioden.

Introduktionsarrangementet
følgende:

2. Folkedans
På skolen har vi tradition for folkedans,

omfatter
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og i introduktionsarrangementet er der
indlagt timer til at indøve nogle enkle
folkedanse.

Orientering om skolens råd og udvalg
Tutorerne vil orientere om elevrådet,
fællesudvalget, udvalg under elevråd/
fællesudvalg og lærerråd samt om ele
vernes faglige organisationer GLO,
LAK, DGS samt gøre de nye elever be
kendt med skolens indretning og or
densreglement.
Dag/aftenarrangement med t.g'ere,
1. HF'ere og deres forældre
Introduktionsperioden afsluttes med et
aftenarrangement for 1 .-klasserne,
deres forældre og lærere.
Indholdet vil være underholdning i fest
salen af skolens kor og orkestre samt
dramatikelever, spisning og hygge i
klasserne, hvor eleverne står for den
praktiske afvikling. Efter en kort opryd
ning afsluttes der med folkedans i fest
salen og dans i kantinen.

Undervisningen
Reglerne for undervisningen - timetal,
timefordeling, fagfordeling og fagenes
indhold - er fastlagt i ministerielle be
kendtgørelser for gymnasiet og HF.
Disse bekendtgørelser bliver udleveret
af studievejlederen. Der er altså faste
retningslinjer for undervisningen, men
også plads til valgfrihed.
Klassen og læreren tilrettelægger i sam
arbejde undervisningen, så den lever
op til de givne krav og ligger så tæt op
ad elevernes ønsker som muligt. Ud
byttet af undervisningen drøftes i klas
sen, og der afholdes årsprøver. I gym
nasiet er der i nogle fag afsluttende ek

8

samen allerede efter 1 .g eller 2.g, lige
som HF-studerende i visse fag har af
sluttet eksamen på fællesfagsniveau ef
ter første kursusår.
Skolen skal indstille eleverne til eksa
men; denne indstilling forudsætter, at
undervisningen er blevet fulgt (der er
mødepligt), og at de fordrede skriftlige
arbejder er afleveret.
Der er i visse tilfælde muligheder for at
tage eksaminer om, ligesom der afhol
des sygeeksamen hvert år. En elev med
et længere fravær kan få sygeundervisning. Reglerne for reeksamination, sy
geeksamen og sygeundervisning samt
spørgsmål om pligter/rettigheder i for
bindelse med undervisningen tages op
af studievejlederen.
Endvidere henvises til de håndbøger for
henholdsvis gymnasieelever og HF-ele-

ver, der findes i et eksemplar i hver klas
se.
I gymnasiet gives der to terminskarakte
rer og en årskarakter i løbet af skoleåret.
For 1 .g første gang i december måned.

5.time................................
6. time .................................

12.00-12.45
12.50-13.35

................................

13.35-13.40

7. time................................
8. time................................

13.40-14.25
14.30-15.15

Pause

Bogudlevering

Opslagstavler

Udlevering af lærebøger og papir finder
sted fra bogkælderen. Udleveringen
varetages af boginspektor, som ved
skoleårets begyndelse vil fastsætte den
daglige ekspeditionstid. Skolen stiller
gratis lærebøger til rådighed som lån.
Straks ved modtagelsen skal eleven
skrive navn og klasse på indersiden af
bindet, og bøgerne skal forsynes med
omslag. Eventuelle bortkomne eller be
skadigede bøger skal erstattes.
Ved bogudlevering den første skoledag
er det klogt at medbringe to store og
rummelige tasker eller en kuffert for at
kunne transportere de mange nye bø
ger hjem.

Skolens opslagstavler er placeret for
skellige steder i bygningen. De vigtigste
opslagstavler er placeret uden for sko
lens kontor. Her vil du kunne finde alle
de meddelelser, der gives til eleverne
fra skolens forskellige organer, f. eks.
kontoret, elevrådet, fællesudvalget etc.
Det vil altså være en god idé dagligt at
slå et slag omkring opslagstavlerne ved
kontoret for at se, om der skulle være
skemaændringer,
SU-meddelelser,
indkaldelse til elevrådsmøde, studie
kredse eller lignende ting af interesse.

Ringetider
Forsøgsvis gennemføres i skoleåret
1987/88 de nedenfor anførte ringeti
der:

1. time...........................................8.00-8.45
2. time...........................................8.50-9.35
Pause ........................................ 9.35-10.00
(Morgensamling og formiddagskaffe)

3. time
4. time

10.00-10.45
10.50-11.35

Pause (Frokost)

11.35-12.00

Visse opslag om f. eks. Valhal-fester,
musik- og teaterforestillinger, frivillig
idræt m.m. vil evt. være gentaget og
uddybet på nogle af de andre opslags
tavler i bygningen, men på de centrale
opslagstavler uden for kontoret vil du
kunne finde alle væsentlige officielle
meddelelser vedrørende undervisnin
gen.

Ordensregler
1.

Eleverne skal møde senest kl. 7.55.
Cykler anbringes i stativerne i cy
kelkælderen eller i cykelskuret.
Knallerter parkeres i knallertskuret.
Biler parkeres på Nordvestvej —
parkering i parken er ikke tilladt.
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2a. Ved forsømmelser for elever under
18 år gælder følgende:
Hver elev får ved optagelse på sko
len udleveret en meddelelsesbog,
som altid skal medbringes, og hvori
alle meddelelser mellem skole og
hjem skrives. Første mødedag efter
en forsømmelse skal bogen med
meddelelse fra hjemmet om for
sømmelsens årsag og varighed fo
revises på skolens kontor.
Ved forsømmelser ud over en uge
må hjemmet, endnu mens forsøm
melsen står på, meddele skolen år
sagen til forsømmelsen.
Elever, der p.g.a. sygdom ønsker
at forlade skolen før skoletidens
ophør, må meddele dette ti! sko
lens kontor.

2b. Ved forsømmelser for elever, der er
fyldt 18 år, gælder følgende:
Eleven udfylder en blanket med
oplysning om årsag til forsømmel
sen og dennes varighed. Blanket
ten underskrives af eleven selv og
afleveres til skolen. Ved forsøm
melser ud over en uge må eleven
underrette skolen, endnu mens for
sømmelsen står på, om årsagen til
forsømmelsen.
Elever, der p.g.a. sygdom ønsker
at forlade skolen før skoletidens
ophør, må meddele dette ti! konto
ret.
3.
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Fritagelse for enkelte timer i le
gemsøvelser gives efter anmodning
fra henholdsvis hjemmet (jft. 2a.)
og eleven selv (jfr. 2b.). Fritagelse
ud over 4 uger kræver lægeattest
på en særlig blanket, der fås på
kontoret.

Elever, der for kortere tid er fritaget
for legemsøvelser, skal være til
stede ved undervisningen, med
mindre andet er aftalt med læreren
i hvert enkelt tilfælde.

4.

For alle elever gælder, at fritagelse
for undervisning af andre grunde
end sygdom kun kan ske efter
forud indhentet tilladelse hos rek
tor. (Fortrinsvis i 2. frikvarter).

5.

Færdes elever i skoletiden uden for
skolens område, sker det på eget
ansvar. Elever, der vælger at til
bringe mellem- og fritimer på sko
len, må udvise en sådan adfærd, at
de ikke forstyrrer undervisningen.

6a. Rygning er ikke tilladt i undervis
ningslokalerne - herunder om
klædningsrum, læsestuen, biblio
teket og gangen ved historieloka
lerne — samt i festsalen.
De opstillede æskebægre skal be
nyttes.

6b. Det er strengt forbudt at medbringe
og indtage øl og spiritus på skolens
område i undervisningstiden.
7.

Enhver skade meldes på kontoret.
Forsætlig eller tankeløs beskadi
gelse af skolens inventar medfører
erstatningspligt.

8.

Eleverne er ansvarlige for de af sko
len udleverede bøger og andre un
dervisningsmidler.

9.

Værdigenstande og penge kan i
skoletiden opbevares på kontoret.

10. Indsamlinger og uddeling af bro
churer o. lign, må kun finde sted ef
ter forudgående indhentet tilladel
se.

11. Enhver klasse og ethvert hold har
ansvar for, at det undervisningslo
kale, der benyttes, er udluftet og i
orden ved timens begyndelse og
dens afslutning. Når klassen forla
des, skal der være orden. — Flasker
og service skal bringes tilbage til
kantinen umiddelbart efter brug.
Det påhviler den enkelte klasse el
ler det enkelte hold at løse denne
opgave.
12. Benyttes skolens lokaler til fritids
aktiviteter, skal skolen normalt
være forladt senest kl. 21.
Kun personer knyttet til skolen har
adgang til at benytte lokalerne.
13. Skolens kantine fungerer efter cafe
teria-princip med selvafrydning HUSK DET!

valgsorientering og tilvalgsorientering
eller det største område: Erhvervs- og
uddannelsesorientering.
Studievejledningen har kontakt med
den offentlige erhvervsvejledning og er
ansvarlig for skolens materialesamling
om erhvervs- og uddannelsestilbud.

Endvidere afholdes hvert år i februar en
fælles uddannelsesdag for alle skolens
elever. På denne dag får afgangsele
verne mulighed for et besøg hos en per
son, som er beskæftiget i det fag, man
ønsker uddannelse til.
Den enkelte studievejleder har faste
træffetider, hvor han/hun er til rådighed
for den enkelte elev i forbindelse med
spørgsmål og problemer omkring un
dervisningen, uddannelses- og er
hvervsvalget eller spørgsmål af mere
personlig art.
Studievejledningens lokaler er ved si
den af klasse nr. 10.

Biblioteket
Fællestimer
er timer, som anvendes til arrangemen
ter af kulturel, politisk eller kunstnerisk
art for hele skolen. De planlægges af
fællesudvalget og er en del af undervis
ningen.

Studievejledning
Hver klasse har tilknyttet en studievejle
der, som evt. kan være en af de lærere,
klassen har til undervisning. Studievej
lederen afholder nogle timer med klas
sen med emner som studieteknik, gren

Skolen har et bibliotek for både elever
og lærere. Her findes et udvalg af skøn
litteratur og håndbøger, der kan sup
plere undervisningen i de enkelte fag.

Der er nyindrettet med gruppeborde,
læsepulte og tidsskriftsamling. Bøgerne
er opstillet efter de gængse principper
for folkebiblioteker, d.v.s. efter deci
malklassesystemet.
Der er adgang til biblioteket i skoleti
den. Udlån kan kun ske i tidsrummet
9.35-10.05, hvor der er betjening til
stede. Lånetiden er en måned. Over
11

trædelse af lånefristen kan medføre bø
der. Bibliotekar: Svend Erik Kjær Niel
sen.

Kantinen
Kantinen på Randers Statsskole er un
derlagt FLU og drives med tilskud fra
amtet, men det er dog meningen, at
den skal kunne hvile økonomisk i sig
selv, d.v.s. at avancen på de solgte va
rer skal dække de ansattes løn samt di
verse driftsomkostninger.
Kantinen har åbent hver dag fra kl. 9.45
til 12.00, og der sælges lune retter (piz
za, toast o. lign.), kartoffelsalat, råkost,
skolebrød, smørrebrød, varm te/kaffe
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samt et sortiment af mejeriprodukter og
slik. Udenfor den egentlige kantines åb
ningstid kan man benytte de opstillede
automater.
Det er meningen, at eleverne selv skal
rengøre de fem kantineområder, og
derfor har man indført en turnusord
ning mellem skolens elever. Den går ud
på, at klasserne på skift - i en uge ad
gangen - skal indsamle brugt service,
affald og sætte stole på plads. Det fore
går mellem kl. 11.50 og 12.00. Der er
opslag på opslagstavlerne om, hvilken
klasse, der har kantinevagten i den på
gældende uge, og det bliver desuden
sagt til morgensamling mandag mor
gen.

FRIVILLIGE AKTIVITETER
Kor og orkester
Du behøver ikke at have en stor og flot
stemme for at kunne være med i skole
koret. Der er ingen optagelsesprøve.
Hvis du selv mener, at du kan synge en
sang, så den kan genkendes af andre
end dig selv, er der ingen tvivl om, at du
har en stor fremtid som korsanger. Re
pertoiret er både gammelt og nyt — ori
ginalt og meget originalt, men iøvrigt vil
du kunne høre, hvad koret kan præ
stere ved den koncert, som afholdes for
alle nye elever i forbindelse med intro
duktionsarrangementerne.
Koret har fast prøvetid hver FREDAG ef
ter 6. time (fra kl. 1 3.35)-og derer ab
solut mødepligt.
Skolens orkester henvender sig både til
de elever, der i forvejen spiller et eller
andet orkesterinstrument, såsom blok
fløjte, tværfløjte, klarinet, trompet eller
andre blæseinstrumenter - violin, cel
lo, kontrabas eller slagtøj - og desuden
til dem, der har lyst til at gå i gang med
et af disse instrumenter for senere at
kunne være med i orkestret. Skolen rå
der nemlig over en lang række instru
menter, som du kan låne, så længe du
går på skolen - du skal blot henvende
dig til en af musiklærerne, der også vil
være dig behjælpelig med at finde frem
til en kvalificeret instrumentallærer.
Skoleorkestret har fast prøve hver ons
dag. Tidspunktet aftales senere.
Ud over det store skoleorkester, der
sidste år havde ca. 40 medlemmer, har
skolen flere mindre musikgrupper, hvor
der også er mulighed for at være med:
Folkemusikgruppen
»Hønsefødder«

samt muligvis jazzgruppen »Little Pe
ople«, hvor man kan blive undervist i
improvisation og jazzfrasering.
Alle grupper spiller ofte og gerne og er
aktive både på skolen og udenfor sko
len. Øvetider og tilmelding til grup
perne dels ved opslag, dels ved hen
vendelse til musiklærerne.

Frivillig idræt
Ud over de faste timer på skemaet tilby
der skolen frivillig idræt om eftermidda
gen. I næste skoleår vil det sandsynlig
vis blive basketball og volleyball for
drenge og piger. I disse discipliner del
tager skolen i gymnasieskolernes stæv
ner.

Studiekredse
Der kan oprettes studiekredse inden for
næsten alle fag/fagområder, såfremt
amtet bevilger penge til det.
Der kræves mindst 10 deltagere, for at
en studiekreds kan oprettes. Skolens
fællesudvalg tager stilling til alle ønsker
om studiekredse.
Der er ialt afsat 20 timer i skoleåret
1987/88 til studiekredse.

Formning
- kunstforståelse
optræder som et af de kreative fag, som
nogle afjer vælger for gymnasiets ved
kommende efter 1.g — for HF's ved
kommende som den ene af to mulighe
der (den anden er musik) ved starten af
1.HF.
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I lighed med sidste år forventes der til
bud om at deltage i »ekstra formning« 2
timer om ugen hele året igennem. Op
slag herom ser du på elevernes tavle i
begyndelsen af august måned. Der er
plads til 24 elever. Tilbudet gives til HF
og gymnasiet. I »ekstra formning« kan
du beskæftige dig med det område in
den for faget, du bedst kan lide —f. eks.
keramik, tegning, oliemaleri osv. Ti
merne ligger efter skoletid.

Valhal
Valhal er en forening, der arrangerer fe
ster, vise- og filmaftener osv. - kort og
godt en forening, der beskæftiger sig
med alt, hvad der er festligt og fornøje
ligt.
Bestyrelsen består af syv elever, der har
til opgave at arrangere ovennævnte i en
periode af ét år.
Ved begyndelsen af hvert skoleår er det
muligt at købe »Valhal«'s medlemskort,
der skal virke som adgangsbetingelse til
vore arrangementer.
Er du selv interesseret i at blive bestyrel
sesmedlem, kan du lade dig opstille til
det kommende valg i december må
ned. Skolens elever vil da ved en de
mokratisk afstemning afgøre, hvorvidt
du er egnet.
»Valhal«'s bestyrelse håber, at du vil få
tre gode år på Randers Statsskole.

Luren
Kære 1 .g'ere og 1 .HF'ere!
Luren, Statsskolens blad, må siges at
være et blad med historie(r). Efter stiftel
sen af bladet i 1943 er det udkommet
jævnligt. De sidste par år er Luren ud
kommet i 7 udgaver pr. år — alle numre
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propfyldt med indlæg, artikler, billeder
og en del skæg og ballade.
Redaktionen består af elever fra alle
klassetrin, og også nye 1 .g'ere og
1.HF'ere er velkomne. Man behøver
ikke at være i besiddelse af store journa
listiske evner. Hvis interessen er der, så
kig ind!
Det understreges, at Luren er et uhøjti
deligt, men absolut vigtigt kommunika
tionsorgan på skolen, hvor alle, som fø
ler trang til at ytre sig, kan komme til
orde.
Luren byder alle velkommen.
Lurredaktionen 1986/87.

Miljøgruppen
I december 1986 dannede elever og
lærere på Randers Statsskole en miljø
gruppe.
Baggrunden var den stigende foru
rening i og omkring Randers og som en
naturlig følge deraf: En stigende inter
esse i at bevare naturen. Den engang så
smukke natur er nemlig ikke længere en
selvfølge. Åer er blevet rettet ud, eng
arealer opdyrket og overgødsket, fjor
dens vand og grundvandet er truet af
næringssalte og industriudledninger.
Fisk og planter dør, og forureningen op
hobes i menneskers kroppe. En fremtid
for naturen er ikke mere en selvfølge.
Derfor er miljøgruppens mål at lære na
turen bedre at kende, tage på ture ud i
den samt arbejde på at bevare og for
bedre vores naturgrundlag.
Vi vil ikke bare fortsætte undervisnin
gen, som vi kender den fra dagligda
gen. Lysten skal drive værket.
Men det kræver tålmodighed, stædig
hed og idealisme at arbejde for miljøet.
Det kan tage tid at skaffe oplysninger;

det tager tid at formidle - hvad enten
man skriver, laver radio eller måske ak
tioner på torvet, og det tager tid at se ef
fekten af presset på politikere og virk
somheder.
En vigtig del af miljøgruppens aktiviteter
er at lære naturen at kende. Vi tager på
fugleture og andre ture til det omgi
vende miljø, som mange mennesker
ikke kender.
Umiddelbart efter sommerferien starter
miljøgruppen igen med fornyede kræf
ter. Der er stormøde ca. hver 14. dag
og et mindre hver onsdag i middags
pausen. Alle interesserede er meget vel
komne, og vi håber på et stort fremmø
de.
Miljø er også din sag!

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

række områder, hvor de ordinære be
villinger 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 si
tuation. Støtten har været ydet som lån
og tilskud til ekskursioner, studierejser
m. m.
Der er i skoleåret 1986/87 indkommet
4.000 kr., og der er pr. 1. juni 1987 en
beholdning pr. 2.500 kr.
Forældrefondens midler er af stor be
tydning for skolens liv, idet mange situ
ationer, der ellers ville blive problem
fyldte, nu let kan løses, ligesom mindre
ønsker fra elevside ofte kan imødekom
mes.
Fondens midler kommer hovedsagelig
som frivillige bidrag fra skolens foræl
drekreds, men vi har i de senere år kun
net glæde os over, at tidligere elever,
der er dimmiteret fra skolen, har fundet
det passende at støtte fonden med ikke
uvæsentlige beløb.
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UDDRAG AF SKOLENS
DAGBOG
AUGUST:
5.: 1. skoledag efter sommer
ferien.
6.-15.: Introduktionsarrangementer
for 1. klasserne.
15.: Fællestime for de nye klasser
med koret, orkestret og
jazzgruppen. Om aftenen
velkomstfest og forældre
møde for 1. klasserne.
Fællesspisningogdans, hvor
folkemusikgruppen »Hønsefødder« spiller.
SEPTEMBER:
9.: 2.xyzN på ekskursion til
Nordjylland.
12: Valhalfest. Om formiddagen
fodboldfinale. 3.z vinder
over 1 ,ø1-0.
16.-19.: Dramatik-workshop for 12
kolleger fra Århus amt.
Tema: Drama as an art.
20.-27.: 3.a på ekskursion til Berlin.
3.b og 3.y på ekskursion til
Rom. 3.Z på ekskursion til
Provence. 3.xN på
ekskursion til Tønder og
marskområdet.
29.9 til Derek Cobley gæstelærer i
3.10: dramatik.

OKTOBER:
1 7.-29.: Russisklinjen på ekskurison
til Rusland.
20.-24.: Efterårsferie.
30.: Valhal afholder viseaften.
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NOVEMBER:
14.: Skolebygningens 60 års
jubilæum. Lektor Palle Kirk
laver fotomontage og fest
skrift om skolens historie i de
forløbne 60 år. Om aftenen
lærer-og elevfest. Lærerne
laver revy, kor og orkester
spiller og synger, og der
danses til Celia og Sirenerne.
18.: Stort festbord i gymnastik
salene med boller og choko
lade. Skoledagen afsluttes
med fællestime, hvor Jacob
Haugaard underholder.
20 .-25.: 75 eleverfra dramatik
holdene på ekskursion til
København.
20 .-23.: 3.gmusikholdetpå
ekskursion til København.
25 .: Eleverfra Hadsundsvejens
skole besøger skolen.
27 .: Elevbesøg fra Kristrup skole,
Randers Realskole og
Nørrevangsskolen.
28
.: Valhalfest.
30 .: Adventskoncert i Sødring
kirke ved skolens kor og
orkester.

DECEMBER:
2
.: Elevbesøg fra Blicherskolen.
3 .: Fællestime. Århus amts
gymnasiebigband.
4 .: Elevbesøg fra Korshøjskolen.
— Skolemesterskabsturnering
i volleyball.

7.:
8.:

10.:
11.:

16.:
18.:
22.:

Julekoncert i Ørsted kirke
ved skolens kor og orkester.
Elevbesøg fra Forberedelses
skolen. -Om aftenen
orienteringsmøde for
kommende HF-elever.
2.HF-musiklinjen med
assistenter underholder.
Elevbesøg fra Forberedelsesskolen(10. kl.).
Elevbesøg fra Rismølle
skolen. -Om aftenen jule
koncert i festsalen med
skolens kor, orkester og
2.HF-musiklinje.
Fællestime i Teater-Bio:
»Barndommens gade«.
Julebasketturnering med
efterfølgende fest.
Juleafslutning i festsalen.
Tale af pastor Klaus Frisman,
Spentrup. Skoleorkestret
akkompagnerertil sangene.

JANUAR:
5.: 1. skoledag efter ferien.
9.: Pædagogisk dag fra
kl. 10.55. Tema: Video
kulturen. Indleder: Direktør
for Institut for anvendt
Fremtidsforskning Torben
Bo Jansen.
19.: 2.t på ekskursion til Radio
Randers.
23.: Årets skolefest i Dronningborghallen. Musik ved
skoleorkestret, jazzgruppen
»Little People«, »Hønsefødder«, Max Hvass' trio
samt »Piccolo«.
26.: Orienterende møde for
kommende 1 .g'ere og

27.-30.:

28.:

1 .HF'ere. Skolens kor
underholder.
Tysk rejselektor Bernd
Schwesig gæster skolen.
Forældrekonsultation for
2.HF, 2.gog3.g.

FEBRUAR:
3.: 3.a på museums- ogteaterturtil Århus.
5.-11.: 1 70 elever på studierejse
til London.
9.-13.: Vinterferie.
19.: Uddannelsesdag. Erhvervs
vejledning på skolen for alle
afgangsklasser.
25.: Fællestime: Next stop
Nevada. Totalteater med
efterfølgende diskussion.
27.: Karnevalhal.

MARTS:
2.:

2.-4.:
4.:

4.-6.:

18.:

19.:

19.-21.:
25.-27.:

2.r, 2.z, 2.HF (dramatik) på
ekskursion til Vestenvinden:
»Forførelsen«.
3.sS på ekskursion til
København.
2.HF (dramatikeleverne)
overværer Svalegangens
opførelse af »Mefisto«.
3.xyzS på ekskursion til
København. -3.xyF på
ekskursion til Risø.
3.yzN på ekskursion til
el-museet i Tange.
Forældrekonsultation og
grenvalgsorientering for
1.gog1.HF.
3.gog2.HF(formning)på
ekskursion til København.
Korturtil Sønderjylland med
koncert i Løgumkloster kirke
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30.3 til
3.4:
APRIL:
3.:
9.:

13.-20.:
30.:

og på ungdomsskolerne i
Rens og Sundeved.
Alle klasserserfilmen
»Et ord om AIDS«.

Sommervalhalfest.
Forårskoncert i festsalen ved
koret, orkestret og jazz
gruppen »Little People«.
Påskeferie.
Sidsteskoledagfor2.HF.
Underholdningaf HF'erne i
festsalen.

Højere
forberedelseseksamen
maj-juni 1986
2p.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 I.
12
1 3.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.
18

Margot Andersen
Henrik Mygind Christensen
Henrik Flohr
Maj-Brit Frederiksen
Benedikte Fynbo
Kate Gram
Malene Bering Gundel
Jens Arvid Hansen
Gitte Høegh
Helle Kaasgaard
Heidi Thordal Larsen
. Michael Hallengreen Larsen
Anette Valdbjørn Lassen
Rikke Mygind Laursen
Jeanette Laustsen
Betina Museth
Henrik Kragh Møller
Helle Støvring Nielsen
Michael Frank Nielsen
Jens Henrik Overgaard

MAJ:
4.-11.:
5.:

8.-14.:
29.:

JUNI:
19.:

21.
22.
23.
24.
25.

Skriftlig HF-eksamen.
Sidste skoledagfor 3.g.
Underholdning i festsalen i
1. time. Om aftenen
befrielsesfest i kantinen.
Skriftlig studentereksamen.
»Hønsefødder« spiller i
Houmeden.

Translokation.

Jette Søndergaard Rasmussen
Tine Rothaus Schmidt
Gitte Møller Skou
Lene Thrysøe-Nielsen
Irene Bak Velling

2q.
1. Jette Asferg
2. Mariann Brorson
3. Inge Staugaard Bøye
4. Ingeborg Thaanum Carlsen
5. Henrik Slater Christensen
6. Jannie Dorthe Christensen
7. Bettina Christoffersen
8. Henrik Clausen
9. Jeanette Dahlerup
10. Dorte Hjortshøj
1 I. Allan Skovgaard Jensen
12 . Flemming Bjerregaard Jensen
1 3. Henrik Jensen
14. Ulla Jensen
1 5. Gitte Heegaard Justesen
I 6. Trine Kristiansen
I 7. Ralph Willer Larsen
18. Mikael Hougaard Laursen
19. Flemming Nielsen Leth

20.
21.
22.
23.

Steen Mathiasen
Lene Lang Pedersen
Lisbeth Rasmussen
Lisbeth Rasmussen

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

Jane Birgitte Andersen
Lone Bargsteen Andersen
Tine Merete Andresen
Åse Christensen
Maja Christina Forslund
Pernille Gudbjerg
Dorthe Vestergaard Hansen
Helle Gunver Hansen
Flemming Baungaard Jensen
Helle Møller Jensen
Jan Westphael Jensen
Maj-Brit Nygaard Kristiansen
Majbrit Hvid Madsen
Berit Bråten Møller
Elin Krogsøe Nielsen
Mette Hornemann Nielsen
Jan Møller Petersen
Søren Snedegaard
Jan Halskov Rasmussen
Liselotte Rasmussen
Charlotte Elfing Sørensen
Tommy Lindgaard Sørensen

2t.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.
12.
13.

Søren Christian Bundgaard
Erik Dahl Christensen
Mona Yde Dahl
Jesper Poul Darum
Janni Drachmann
Charlotte Lyngs Eghoff
Else-Marie Tovgaard Halkjær
Inger Schuldt Hansen
Henrik Breiner Henriksen
Susanne Hougaard
Bente Buhl Jagd
Helle Strandbygaard Jakobsen
Jeanette Jensen

14. Charlotte Klausen
15. Sonja Kristoffersen
16. Mette Kjellerup Lassen
1 7. Lene Lindberg
18. Charlotte Louise Lundgaard
19. Eva Maarup
20. Ingeborg Nielsen
21. Lone Tolstrup Nielsen
22. Hanne Holst Padkjær
23. Tina Engelbrecht Petersen
24. Jette Søby
25. Helle Brocelius Sørensen
2ø.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3.
14.
15.
1 6.
1 7.
1 8.
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Lars Bjerre Bach
Lisbeth Wanda Barse
Birgitte Brask
Pia Lykke Hansen
Mette Beckgaard Holm
Lars Johansson
Henrik Justesen
Charlotte Kirch Jørgensen
Per Jørgensen
Per Ræbild Kjemstrup
Birgitte Kurup
Birgitte Nielsen
Gunnar Bent Nielsson
Niels Erik Petersen
Michael Hviid Rasmussen
Tina Sørensen
Jesper Elfving Sørensen
Finn Troels Thomsen
. Dorthe Hjorth Velling

Studentereksamen
maj-juni 1986
3a.
1.
2.
3.
4.

Hanne Albertsen
Lene Brøndum
Karina Floor
Anni Enemark Grønnegaard
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Connie Hansen
Henrik Johannes Hansen
Sandra D. Theil Hansen-Jacobsen
Henrik Sivgaard Henriksen
Lone Klitgaard Jensen
Lone Merete Jensen
Heidi Marlene Juncher
Tina Kempel
Helle Nedergaard Larsen
Thomas Herjulf Lennert
Dorte Juul Madsen
Karl Gustav Møller
Dorte Hougesen Nielsen
Susanne Toubro Nielsen
Brian Møller Ottesen
Henriette Stevnhøj Pedersen
Anita Skyum
Birgitte Starup
Maibritt Frost Thorsen
Pia Risgaard Toftbjerg

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

Bethina Starmose Andersen
Hanne Voldborg Andersen
Marianne Bak
Lone Bundgaard
Jette Carina Gehlert Cortzen
Annette Hansen
Ann Korsgaard
Helle Kristensen
Eva Laider
Bente Lindberg Mortensen
Mette Pedersen
Ulla Viborg Pedersen
Charlotte Kramer Petersen
Riette Elisabeth Pihl
Trine Lyngholm Smed
Jeanette Stello Stelsø
Helle Sørensen

3x.
1. Carina Nørlund Andersen
2. Glenn Klith Andersen
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3.
14.
15.
16.
1 7.
18
1 9.
20.
21.
22.

Jacob Sand Andersen
Thomas Rohde Andersen
Eva Bartels
Hans Beyer
Claus David Bjørnelund
Pernille Esdahl
Mette Friis
Dorthe Hessellund Hansen
Jesper Michael Hein Hoffmann
Christian Jungersen
Torben Huss Kristensen
Remi Carsten Lindby
Line Dalsgaard Løgstrup
Kit Matthiesen
Anette Herholt Nohr Nielsen
. Jannie Houlbjerg Nielsen
Jette Møller Nikolajew
Rene Høegh Pedersen
Lars Laursen Pind
Elin Rasmussen

3y.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.

Simon Qvist Apel
Pernille Bendix-Struve
Flemming Banner Engstrøm
Ulla Overgaard Jensen
Søren Lassen
Vibeka Randa Leensbak
Jesper Lund
Jette Lindhardt Mortensen
Hanne Helm Nielsen
Henrik Naundrup Nielsen
Peter Seeberg Nielsen
Keld Peter Vrou Offersen
Torben Peter Vrou Offersen
Marianne Petersen-Westergaard
Michael Velling Pedersen
Vibeke Strand
Anne Hougaard Ulriksen
Trine Velling
Søren Ejnar Yde
Bo Svendsen

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

Susanne Axeisen
Esben Elung-Jensen
Kathrine Overgaard Hansen
Charlotte Holleufer
Annemette Harboe Jensen
Klaus Viggo Jensen
Niels Viggo Jensen
Charlotte Junge
Anne-Marie Koudal
Peter Kragh
Morten Laursen
Jens Bredsted Lomholt
Jens Lærke
Susanne Madsen
Bo Gerner Nielsen
Tine Høtbjerg Nielsen
Tinna Wilhardt Kiel Nielsen
Jette Overgaard Pedersen
Michael Porsgaard
Henrik Mejer Smith
Kim Døsing Sørensen
Lene Linnea Vejrum
Gorm Vestergaard

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Michael Schmidt
Pernille Schriver
Jacob Seligmann
Therese Fangel Sivebæk
Jesper Brandt Sørensen
Klaus Kirkebæk Veirum
Jens Engelbrecht Ødum

3v.
1. Kent Andersen
2. Ole Sommer Bach
3. Gitte Bjerrekær
4. Mette Bjerrekær
5. Ingred Benedicte Hjerl Carstensen
6. Lars Christensen
7. Jesper Nyholm Jensen
8. Carsten Jørgensen
9. Michael Blichfeldt Jørgensen
10. Henrik Kusk
11. Line Bloch Laursen
12. Jan Klitgaard Mølbæk
13. Mikael Nygaard
14. Thomas Olesen
15. Anne-Mette Paarup
16. Anne Karina Kjær Pedersen
17. Anne Mette Egge Rasmussen
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SKOLENS PERSONALE
KONTORPERSONALET
Grethe Buus Larsen
Kobbersmedevej 11
8900 Randers
tlf. 06 42 48 30

Ellen Kristiansen
Vestergade 31B
8900 Randers
tlf. 06 41 75 95

KANTINEN
Ruth Christensen
Hobrovej I0I
8900 Randers
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lytte Nielsen
Kjolvejen 14
8900 Randers
tlf. 06 43 22 75

KANTINEN fortsat. . .

LÆRERE
js
Jytte Skræddergaard
Andersen
Hovedgaden 23
8220 Brabrand
tlf. 06 26 11 84

BA
Adjunkt
Birgit Træholt Ank
Skodshøjen 3
8240 Risskov
tlf. 06 21 48 75

SPANSK
(p.t. orlov)

ENGELSK
RELIGION

JB
Lektor
Jens Bjerg
H. C. Andersensvej 28
8900 Randers
tlf. 06 43 96 95

RB
Timelærer
Birthe Riborg Boje
Hvidding
8834 Hammershøj
Ilf. 06 45 1 2 42

MUSIK-FRANSK

IDRÆT

BR
Adjunkt
Vibeke Breitenbauch
Nordostvej 3
8900 Randers
tlf. 06 41 62 97
KEMI
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BØ
Studielektor
Ole Bøggild
Udbyhøjvej 186
8900 Randers
tlf. 06 43 27 88

BC
Adjunkt
Peter Bjarne
Christiansen
GI. Hadsundvej 54
8900 Randers
tlf. 06 41 69 68

BIOLOGI

GEOGRAFI

Bl
Adjunkt
Bjarne Christiansen
Tyge Brahesvej 15
8900 Randers
tlf. 06 41 64 48

ENGELSK-IDRÆT
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BD
Adjunkt
Birgitte Dalsgaard
Bergmannsvej 7
8900 Randers
tlf. 06 41 32 75

EJ
Lektor
Peter Elung-jensen
Frisenvoldvej 14
8900 Randers
tlf. 06 44 51 23

DANSK-TYSK

DANSK - DRAMATIK

LG
Lektor
Lydik Garm
Granlien 7
8900 Randers
tlf. 06 43 1 7 36

FH
Studielektor
N. Falk Hansen
Gørtlervej 75
8900 Randers
tlf. 06 42 92 09

FYSIK-MATEMATIK
(p.t. orlov)

DANSK-FRANSK

EH
Adjunkt
Eduard Hartogsohn
Nyvangsvej 22
8900 Randers
tlf. 06 42 02 58

HM
Adjunkt
Svend-Aage Hill-Madsen
Tjørnebakken 2
8500 Grenå
tlf. 06 32 27 84

LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB

HISTORIE-RELIGION
OLDTIDSKUNDSKAB
STUDIEVEJLEDER

HH
Lektor
Herluf Houengaard
Platanvej 30
8900 Randers
tlf. 06 43 36 72

TH
Lektor
Tove Høy
Kobbersmedevej 1 2
8900 Randers
tlf. 06 43 85 81

MUSIK

MUSIK-TYSK

HJ
Lektor
Gunnar Houmann Jensen
Skovboulevarden 14
Stevnstrup
8870 Langaa
tlf. 06 42 73 31
FYSIK-MATEMATIK

II
Adjunkt
Jørn Jensen
B rovej 14
8800 Viborg
tlf. 06 61 59 98
MATEMATIK-FYSIK
STUDIEVEJLEDER
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MJ
Adjunkt
Minna Jensen
Præstegården
0. Veiling
8900 Randers
tlf. 06 46 70 08

HE
Lektor
Hanne Ejsing Jørgensen
Egevangen 9
8900 Randers
tlf. 06 42 41 88
ENGELSK-DANSK

MATEMATIK

JØ
Lektor
Peter Heegaard
Jørgensen
Værumvej 19, Vissing
8370 Hadsten
tlf. 06 98 32 51

PJ
Lektor
Palle Jørum
Nørremøllevej 84
8800 Viborg
tlf. 06 62 72 85

BIOLOGI

FYSIK-MATEMATIK

EK
Lektor
Ebba Kelder
V. Boulevard 26
8900 Randers
tlf. 06 42 86 30

PK
Lektor
Palle Kirk
Karetmagervej 11
8900 Randers
tlf. 06 42 97 44

ENGELSK-TYSK

RELIGION-HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB
STUDIEVEJLEDER

KK
Lektor
Kirsten Klitgaard
Set. Kjeldsvej 1 2
Ålum
8900 Randers
tlf. 06 46 60 26

ENGELSK-TYSK
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LA
Adjunkt
Poul Larsen
V. Boulevard 23
8900 Randers
tlf. 06 42 92 56

ML
Adjunkt
Marianne Linton
Nordvestpassagen 69
8200 Århus N
tlf. 06 16 71 82

FRANSK-DANSK

TYSK-DANSK

JL
Adjunkt
Jørgen Lorenzen
Daugbjergvej 43
8860 Ulstrup
tlf. 06 46 40 1 3

PL
Timelærer
Per Lund
Voer Færgevej 102
8950 Ørsted
tlf. 06 48 84 38

RELIGION - DANSK

IDRÆT

PM
Lektor
Peter Madsen
Baldersvej 17
8900 Randers
tlf. 06 42 84 85

R
Rektor
Kjeld Mortensen
Kanehaven 81
8240 Risskov
tlf. 06 21 17 93

TYSK

FYSIK-MATEMATIK

LM
Lektor
Lars Mortensen
Mosevænget 63
8900 Randers
tlf. 06 42 69 44

MO
Adjunkt
Poul Erik Mortensen
Runebergsvej 7
8900 Randers
tlf. 06 41 37 76

MATEMATIK

SAMFUNDSFAG
HISTORIE
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MY
Lektor
Lizzie Mygind
Valnøddevej 13
8900 Randers
tlf. 06 43 24 18
GEOGRAFI
BIOLOGI

NI
Adjunkt
Britta Nielsen
Granlien 7
8900 Randers
tlf. 06 43 1 7 36

B

j

BEHBhB UB

HISTORIE-DANSK

IN
Årsvikar
Bruno Jerup Nielsen
Bentesvej 1 llh8220 Brabrand
tlf. 06 25 49 30

NW
Adjunkt
Niels Wittrup Nielsen
Strindbergsvej 5
8900 Randers
tlf. 06 41 01 95

MATEMATIK-FYSIK

HISTORIE - DANSK

OF
Adjunkt
Ole Fjord Nielsen
Virupvej 70
8530 Hjortshøj
tlf. 06 22 45 86

BN
Adjunkt
Borge Nielsen
Dalstroget 36
8450 Hammel
tlf. 06 96 34 16

SAMFUNDSFAG
HISTORIE
FAGKONSULENT

MATEMATIK-FYSIK

GN
Adjunkt
Hedvig Gerner Nielsen
Frisenvoldvej 14
8900 Randers
tlf. 06 44 51 23

KN
Adjunkt
Svend Erik
Kjær Nielsen
H. C. Ørstedsvej 10
8900 Randers
tlf. 06 41 10 58

f

fy ff

DANSK - DRAMATIK

DANSK-IDRÆT

28

CN
Adjunkt
Carl Noringriis
Infanterivej 36d
8900 Randers
tlf. 06 43 05 36

BO
Lektor
Birgitte Olesen
Vi borgvej 11
8900 Randers
tlf. 06 41 06 15

RUSSISK
ENGELSK

FRANSK-ENGELSK

AO
Lektor
A. O. Pedersen
Havgården, Hegedal
8585 Glesborg
tlf. 06 31 72 62

RP
Adjunkt
R. Ranbøl Pedersen
GI. Ringvej 20
8963 Auning
tlf. 06 48 33 62

ENGELSK

MATEMATIK-FYSIK

TP
Lektor
Tage Poulsen
Fenrisvej 85
821OÅrhus V
tlf. 06 15 24 90

IR
Adjunkt
Ivan Bøge Rasmussen
Stenkløvervej 5
8900 Randers
tlf. 06 41 32 30

MATEMATIK
DATALOGI

IDRÆT-FYSIK

GR
Lektor
Glob Riber
Jebjerg gi. skole
8870 Langaa
tlf. 06 44 52 79

KE
Årsvikar
Ketty Skaarup
Marienborgvej 18
8900 Randers
tlf. 06 41 33 82

FYSIK-MATEMATIK

TYSK-FRANSK
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ST
Adjunkt
Kirsten Starup
Kildebakken 17
8900 Randers
tlf. 06 43 74 10

FRANSK
FORMNING

KS
Lektor
Keld Sørensen
N. Ebbesensvej 26
8900 Randers
tlf. 06 41 08 10
DANSK-TYSK
STUDIEVEILEDER
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BH
Adjunkt
Bente Houby
Søndergaard
Granvænget 8
8900 Randers
tlf. 06 43 58 91

HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB

LS
Adjunkt
Lars P. Sørensen
Møllevej 10
Stevnstrup
8900 Randers
tlf. 06 46 75 23

HISTORIE-RELIGION
OLDTIDSKUNDSKAB

PT
Lektor
Poul-Steen
Tidemand-Petersson
Mågevej 6, Stevnstrup
8870 Langaa
tlf. 06 46 74 40
KEMI-FYSIK
ADM. INSPEKTOR

KW
Adjunkt
Knud Weinert
Vissing gl. skole
8370 Hadsten
tlf. 06 98 14 18

HV
Lektor
Hanne Vorre
Drosselvej 8
6311 Broager
tlf. 04 44 12 24

ZE
Adjunkt
Aase Zeuthen
lebjerg gl. skole
8870 Langaa
tlf. 06 44 52 79

DANSK
PSYKOLOGI
STUDIEVEJLEDER

DANSK-ENGELSK

øs
Studielektor
Tage Østergaard
Granvænget 9
8900 Randers
tlf. 06 42 35 83

FRANSK
ENGELSK

TEKNISK PERSONALE
Gartner
Gunnar Poulsen
Ægirsvej 3
8900 Randers
tlf. 06 43 82 75

Gartner
)ens Rasmussen
Lunden 7, Aalum
8900 Randers
tlf. 06 46 62 82
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Lektor Jens Huulgaard Mikkelsen
(1894-1986)
Jens Huulgaard Mikkelsen var født i
Vinderslev i 1894 og døde i Randers
den 27. september 1986.
Han var blevet cand. mag. med fagene
dansk, historie og tysk i 1922 og blev
samme år ansat ved Randers Statsskole,
hvorfra han gik på pension i 1962.
I dette lange åremål var han i høj grad
med til at præge skolens liv og virke. I
rektor Prip's sygdomsperiode var han
som konrektor skolens udmærkede le
der.
Skolens vel lå ham altid stærkt på sinde.
Han var overordentlig pligtopfyldende,
undervisningstiden skulle udnyttes til
det yderste, og han forsømte meget nø
digt en time.
Eleverne havde i ham en engageret,
grundig og omhyggelig underviser.
Samvittighedsfuldt har han rettet og
kommenteret i bunkevis af danske stile.
Ved eksaminer og oprykningsprøver,
hvor undertegnede jævnligt var censor
i historie og oldtidskundskab, var han
elevernes forstående og såre venlige ek
saminator.
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Ud over sin gerning i skolen og at holde
sig å jour i sine undervisningsfag har
han deltaget aktivt i det sønderjydske
og nordiske arbejde. I Randers Vestre
Rotary-klub var han et skattet medlem.
Efter et langt og virksomt liv døde så den
gamle dygtige skolemand mæt af dage,
legemligt svækket men stort set med
sine åndsevner i behold til det sidste.
Han var højt respekteret af sine kolle
ger, og hans gamle elever har ham i
venlig og taknemmelig erindring for
hans gode personlige egenskaber ogfor
de solide kundskaber, han bibragte
dem.
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