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RANDERS STATSSKOLE
Skolens historie
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 katedralsko
ler. 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 byg
ning blev nødvendig. For 200 år siden, i

Xanbera ben 26. 3ul.
Dnsbagen ben 14. 3uL fibflafvigte, blev ^er ben »eb
abRdligeé Øavmtlbbeb anflaffebe, 04 nu til en beqvem
04 rummelig infinit ©tole inbrettebe feaarb, bvørubi
ere fovnebue fSxrdfer for famttiße toere, beitibeligen
intotet af £anø £)0iæble ©etoværbigbeb $r. Wop
rjce fra ‘iar^uu^, i Dverwelfc af Éanø(?riellence£r.
Øe^cimeraab og ©tiftamtmanb öeegb Øulbbera og atu
bre berul inbbubne.
ör. øltappen tog Slnfebnmg af
Drbfprog. 9. v. 1. at foreftifle: £n ©Fole fom en Tiis*
toma kogning, ^vori beeté S3tiøboml?er la»e$, b«13
2>ii?bom ber eve^. fDenne Slet aabn&eé og fliitteM
meb en fmut jnflriimenral og 25ccal 5)iufiqve
efter begvnbte or/jöiftoppcn ben offentlige ©teleter«5
men, og bliver i 21ar fra henne ©tole 4 (jfanbiboter hk
mitteiebe til 'llcabemiet
Aalborg Stiftstidende 30/7 7 784.

Randers den 26. lul.

Onsdagen den 14. lul. sidstafvigte, blev her den ved adskilliges Gavmildhed anskaffede, og nu til en beqvem og rummelig
Latinsk Skole indrettede Gaard, hvorudi ere fornødne Værelser for samtlige Lærere, højtideligen indviet af Hans Højædle
Højærværdighed Hr. Biskop Hee fra Aarhuus, i Overværelse af Hans Eksellence Hr. Geheimeraad og Stiftamtmand Høegh
Guldberg og andre dertil indbudne. Hr. Biskoppen tog Anledning af Ordsprog. 9.V.7 at forestille: En Skole som en Viisdoms
Bygning, hvori deels Viisdom bør læres, deels Viisdom bør øves. Denne Act aabnedes og sluttedes med en smuk Instru
mental og Vocal Musiqve. Dagen efter begyndte Hr. Biskoppen den offentlige Skole Examen, og bliver i Aar fra denne
Skole 4 Kandidater dimitterede til Academiet.
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udskiftet for et million-beløb, der over
stiger skolens samlede byggesum i
1926.

Velkomst til de nye
elever/studerende
På skolens vegne vil jeg gerne byde
jer alle velkommen til Randers Stats
skole.

1784, fik skolen til huse i »Helligånds
huset«, der dengang var en stor og
hensigtsmæssig skolebygning (jfr. bille
de og omtale af indvielsen i Aalborg
Stiftstidende den 30. juli 1784). Efter
stiftsøvrighedens mening kunne man »i
heele Riget neppe finde bedre og
beqvemmere 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 centraladministra
tionen, der igen ønskede skolen ned
lagt, tog Randers by selv initiativet og
opførte en stor og tidssvarende byg
ning til Randers lærde Skole. I 1858
kunne skolehuset i Vestergade indvies.
Men også den blev for lille, og i 1926
flyttede skolen til den nuværende
bygning ved Rådmands Boulevard. Med sin strengt symmetriske og måske
lidt tunge form ligger Randers Stats
skole midt i en smukt anlagt park. Med
sine over 50 år gamle mure danner den
rammen om et indre, der ved stadige
moderniseringer har gjort det muligt at
opfylde de stigende krav, den nyere
skolelovgivning stiller til en gymnasiebygning, og i år får bygningen en
ansigtsløftning, idet skolens tag bliver
4

Med dette kombinerede introduk
tions- og årsskrift håber vi, at du må få
et indtryk af den skole, der i de næste
2-3 år skal være din arbejdsplads. Med
bring 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,
såledesefter at have gennemlæst dette
hæfte, men der er mange til at
hjælpe og til at byde dig velkommen,
således vil alle nye klasser blive mod
taget af ældre elever, som vil være
sammen med klassen omkring nogle
aktiviteter i introduktionsperioden. Dis
se tutorer vil kunne hjælpe dig med en
del spørgsmål.

Yderligere afholder studievejlederne i
løbet af de første uger en time i alle
nye klasser. Her vil der blive gennem
gået forhold i forbindelse med under
visningen og skolens øvrige dagligdag
og muligheder for økonomisk støtte.
Velkommen til det nye skoleår, der
begynder mandag den 13. august 1984
kl. 9,00 for 1.g- og 1.HF-klasser.
2. og 3.g og 2.HF-klasser møder kl.
10,00.
Kjeld Mortensen.

Skolens opbygning
Rektor
Rektor er i alle sager skolens øverste
ansvarlige myndighed. Dette betyder
naturligvis ikke, at han egenhændigt
træffer beslutning i alle sager. Tvært
imod behandles en lang række sager i
forskellige faste organer og råd.

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.
Her behandles spørgsmål, der vedrø
rer elevforhold: Indstilling til eksamen,
karakterer, forsømmelser m.v.

Lærerrådet
Lærerrådet består af samtlige lærere,
der er ansat ved skolen. Formanden
vælges af og blandt lærerne.
Her behandles stort set alle sager
vedrørende tilrettelæggelsen af den
daglige undervisning og skolens drift i
øvrigt. Efter behov nedsættes der ud
valg til løsning af specielle opgaver.
Elevrådet har ret til at lade repræsen
tanter deltage i behandlingen af nogle
punkter.

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.

Stipendienævnet
Stipendienævnet består af et lige stort
antal lærere, herunder evt. repræsenta
tion for skolens administrative per
sonale 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 overensstem
melse med de love og bekendtgørel
ser, der gælder på området, og de reg
ler, der er fastsat af Statens Uddannel
sesstøtte.

Fællesudvalget
Rektor er formand for dette udvalg.
Endvidere består det af en ligelig
repræsentation af lærere og elever.
FLU træffer afgørelser vedrørende fæl
lestimer, studiekredse, større fester,
introduktionsdage, aktivitetstimer, te
mauger m.v. Endvidere sorterer kan
tineudvalget og kunstudvalget her
under.

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 der er dog kun een stemmeret til hver
klasse. Alle disse repræsentanter væl
5

ger en bestyrelse, som består af 6 per
soner: 2 ordstyrere, 2 sekretærer, kas
serer og post. Af disse skal der vælges
to repræsentanter til FLU (se afsnittet
om FLU).
Elevrådets arbejdsopgaver dækker et
stort område. Først og fremmest skal
det formidle kontakt mellem alle elever
på skolen. Dvs. at man drøfter og tager
stilling til eventuelle problemer og
ideer, som eleverne selv fremlægger.
Elevrådet skal også tage stilling til ting,
som vedrører hele skolen, f. eks. om
placering 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 des
uden elevrådets arbejde at holde kon
takt med andre gymnasier, både i Ran
ders og i hele landet, og at arbejde
sammen med diverse organisationer for
gymnasie- og HF-elever. Det drejer sig
bl. a. om DCS, LAK, DUS, GLO og KG.
Du vil få nærmere information om disse
organisationer i elevrådet.
Elevrådets udgifter finansieres af et
beløb, 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
væsentligste opgaver at være samlings
organ for de elevudvalg, der findes på
skolen. Det drejer sig bl. a. om kunst
udvalget, som bl. a. sørger for ophæng
ning på skolens vægge, kantineudval
get (se afsnittet om kantinen) samt
flere endnu, hvoraf nogle er faste,
mens andre bliver nedsat i aktuelle
situationer. Der bliver dels indkaldt til
udvalgsmøder på elevrådsmøderne, til
6

morgensang eller via opslag på opslags
tavlen foran kontoret.
Vi holder elevrådsmøde fast en gang
om ugen i spisefrikvarteret, og dags
ordenen er dagen før på tavlen foran
kontoret.
I løbet af de to første uger i 1.g skal I
vælge repræsentanterne fra jeres klas
se.
Vel mødt i elevrådet!

Kontoret
Skolens kontor har åben for ekspe
dition i tiden fra kl. 8,00 til kl. 12,00
på alle skoledage. Telefoniske hen
vendelser til kontoret uden for dette
tidsrum bedes begrænset mest mu
ligt, og kun livsvigtige meddelelser til
eleverne kan forventes videregivet fra
kontorets side.
Disse forbehold skyldes ikke mang
lende vilje fra skolens side, men at
det arbejdsmæssigt ikke er muligt at
overkomme dette samtidigt med, at
skolens øvrige kontorarbejde skal af
vikles.
Henvendelse vedrørende redegørelse
for fravær kan kun ske i 2. frikvarter.
Rektors daglige træffetid vil fremgå af
opslag.

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
overhovedet ikke findes nogen bevil
ling.

I det forløbne år er der bl. a.
ydet støtte til skolens kor og orkester
samt til sportsarrangementer. Støtten
er væsentligst ydet som transport
tilskud. - Herudover har fonden hjulpet
elever i en vanskelig situation med bl.
a. lån til ekskursioner, studierejser m.m.
Der er i skoleåret 1983/84 indkommet

7.100 kr., og der er pr. 1. juni 1984 en
beholdning på 3.400 kr.
Forældrefondens midler er af uvurderlig
betydning for skolens liv, idet mange
problemer, der ville blive problem
fyldte, nu let kan løses, ligesom
mindre ønsker fra elevside ofte kan
imødekommes.

SKOLENS HVERDAG DEN DAGLIGE UNDERVISNING
INTRODUKTIONS
PERIODEN
Skolens samarbejdsudvalg udarbejder
hvert år et program for den introdukti
onsperiode, som er beregnet specielt
forelever 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
områder end de faglige.
Introduktionsarrangementet omfatter
følgende:

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 stamklas
serne.
Kl. 10,00 er der samling i festsalen,
hvorefter der afholdes to timer med
klasselæreren.

Tutorer og klasselærer løser i sam
arbejde med klassen forskellige prak
tiske opgaver i hele introduktions
perioden.

2. Faglig eller tværfaglig introduktion
Ligesom tidligere år vil sprog- og mate
matiklærerne i den første tid give en
introduktion til deres fag for at lette
starten i det nye skolesystem, som
gymnasiet og HF er. Den faglige intro
duktion kan også udformes som et
tværfagligt forløb, hvor to eller flere fag
arbejder sammen.
3. Folkedans
På skolen har vi tradition for folkedans,
og i introduktionsarrangementet er der
indlagt timer til at indøve nogle enkle
folkedanse.

Orientering om skolens råd og udvalg
Repræsentanter for skolens elevråd vil i
en time orientere om elevrådet, fælles
udvalget, udvalg under elevråd/fælles
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udvalg og lærerråd samt om elevernes
faglige organisationer GLO, LAK, DCS.
Dag/aftenarrangementer med l.g'ere,
I.HF'ere og deres forældre
Introduktionsperioden afsluttes med et
aftenarrangement for 1.-klasserne, de
res forældre og lærere. Arrangementet
tænkes forberedt i de 7 skemalagte ak
tivitetstimer, som hver 1.-klasse råder
over i de to første uger af skoleåret.
Indholdet vil være underholdning i fest
salen med skolens kor og orkestre samt
med eventuelle bidrag fra 1.-klasserne,
spisning og hygge i klasserne, hvor
eleverne står for den praktiske afvikling
og dans i festsalen efter en kort opryd
ning i klasserne.

Undervisningen
Reglerne for undervisningen - timetal,
timefordeling, fagfordeling og fagenes
indhold - er fastlagt i ministerielle bekendgørelser 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
samarbejde undervisningen, så den'le
ver op til de givne krav og ligger så
tæt op ad elevernes ønsker som mu
ligt. Udbyttet af undervisningen drøf
tes i klassen, og der afholdes årsprøver.
I nogle fag er der afsluttende eksamen
allerede efter 1.g eller 2.g ligesom
HF-studerende i visse fag har afslut
tende eksamen på fællesfagsniveau
efter første kursusår.
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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 af
holdes sygeeksamen hvert år. En elev
med et længere fravær kan få sygeundervisning. Reglerne for reeksamina
tion, sygeeksamen og sygeundervisning samt spørgsmål om pligter/ rettig
heder i forbindelse med undervis
ningen tages op af studievejlederen.
Endvidere henvises til de håndbøger
for henholdsvis gymnasieelever og
HF-elever, der findes i et eksemplar i
hver klasse.
Der gives to terminskarakterer og en
årskarakter i løbet af skoleåret. For 1 .g
første gang i december måned.

Ringetider
1...................................
2...................................
3,................................
4..................................

Frokost

8,00- 8,50
8,55 - 9,40
9,50-10,35
10,45-11,30

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

11,30-12,00

5.....................................
6.....................................
7.....................................
8.....................................
9.....................................
10.....................................

12,00-12,45
12,55-13,40
13,50-14,35
14,45-15,30
15,40-16,25
16,35-17,15

Bogudlevering
Udlevering af lærebøger og papir fin
der sted fra bogkælderen. Udleverin

gen varetages af boginspektor, som
ved skoleårets begyndelse vil fast
sætte den daglige ekspeditionstid.
Skolen stiller gratis lærebøger til rådig
hed som lån. Straks ved modtagelsen
skal eleven skrive navn og klasse på
indersiden af bindet, og bøgerne skal
forsynes med omslag. Eventuelle bort
komne eller beskadigede bøger skal
erstattes.
Ved bogudlevering den første skole
dag er det klogt at medbringe en stor
og rummelig taske for at kunne trans
portere de mange nye bøger hjem.

Opslagstavler
Skolens opslagstavler er placeret for
skellige steder i bygningen. De vig
tigste opslagstavler er placeret uden
for skolens kontor. Her vil du kunne
finde alle de meddelelser, der gives til
eleverne fra skolens forskellige orga
ner, f. eks. kontoret, elevrådet, Valhal, 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, stu
diekredse eller lignende ting af in
teresse.
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 op
slagstavler i bygningen, men på de
centrale opslagstavler uden for konto
ret vil du kunne finde alle væsentlige
officielle meddelelser vedrørende un
dervisningen.

Ordensregler
1.

Eleverne skal møde senest kl.
7, 55. Cykler anbringes i stativerne
i cykelkælderen eller i cykelskuret.
Knallerter parkeres i knallertskuret.
Biler parkeres på Nordvestvej, par
kering i parken er ikke tilladt.

2a. Ved forsømmelser for elever un
der 18 år gælder følgende:
Hver elev får ved optagelse på
skolen udleveret en meddelelses
bog, som altid skal medbringes,
og hvori alle meddelelser mellem
skole og hjem skrives. Første mø
dedag efter en forsømmelse skal
bogen med meddelelse fra hjem
met om forsømmelsens årsag og
varighed forevises på skolens kon
tor.
Ved forsømmelser ud over en uge
må hjemmet, endnu mens for
sømmelsen står på, meddele sko
len årsagen til forsømmelsen.
Elever, der p.g.a. sygdom ønsker
at forlade skolen før skoletidens
ophør, må meddele dette til 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
forsømmelsen står på, om årsagen
til forsømmelsen.
Elever, der på grund af sygdom
ønsker at forlade skolen før sko
9

letidens ophør, må meddele dette
til kontoret.

3 . Fritagelse for enkelte timer i
legemsøvelser gives efter ning fra
henholdsvis hjemmet (jfr. 2a.) og
eleven selv (jfr. 2b.). Fritagelse ud
over 4 uger kræver lægeattest på
en særlig blanket, der fås på kon
toret.
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.

5.

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).
Færdes elever i skoletiden uden
for skolens område, sker det på
eget ansvar. Elever, der vælger
at tilbringe mellem- og fritimer
på skolen, må udvise en sådan
adfærd, at de ikke forstyrrer under
visningen.

6a. Rygning, er ikke tilladt i under
visningslokalerne - herunder om
klædningsrum, læsestuen, biblio
teket og gangen ved historie
lokalerne - samt i festsalen.
De opstillede askebægre skal be
nyttes.

6b. Det er strengt forbudt at med
bringe og indtage øl og spiritus på
skolens område i undervisnings
tiden.
10

7.

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

8.

Eleverne er ansvarlige for de af
skolen udleverede bøger og andre
undervisningsmidler.

9.

Værdigenstande og penge kan i
skoletiden opbevares på kontoret.

10. Indsamlinger og uddeling af bro
churer o. lign, må kun finde sted
efter forudgående indhentet til
ladelse.
11. Enhver klasse og ethvert hold
har ansvar for, at det undervis
ningslokale, der benyttes, er ud
luftet og i orden ved timens
begyndelse og dens afslutning.
Når klassen forlades, skal der
være orden. - Flasker og service
skal bringes tilbage til kantinen
umiddelbart efter brug. Det på
hviler den enkelte klasse eller
det enkelte hold at løse denne
opgave.
12. Benyttes skolens lokaler til fri
tidsaktiviteter, skal skolen normalt
være forladt senest kl. 21.
Kun personer knyttet til skolen
har adgang til at benytte loka
lerne.
13. Skolens kantine fungerer efter ca
feteria-princip med selvafrydning HUSK DET!

Fællestimer
er timer, som anvendes til arrange
menter af kulturel, politisk eller kunst
nerisk art for hele skolen. De planlæg
ges af fællesudvalget så vidt muligt i
overensstemmelse med elevønsker og
er en del af undervisningen.

Studievejledning
Hver klasse har tilknyttet en studie
vejleder. Det kan være en af de
lærere, klassen hår til undervisning,
men behøver ikke at være det. Studie
vejlederen afholder nogle timer med
klassen med emner som studieteknik,
grenvalgsorientering og tilvalgsoriente
ring - eller det største område: Er
hvervs- og uddannelsesorientering.

Studievejledningen har nær kontakt
med den offentlige erhvervsvejledning
og er ansvarlig for skolens materiale
samling om erhvervs- og uddannelses
tilbud.

Den enkelte studievejleder har faste
træffetider, hvor han/hun er til rådig
hed for den enkelte elev i forbindelse
med spørgsmål/problemer omkring un
dervisningen, uddannelses- og er
hvervsvalget eller spørgsmål af mere
personlig art.
Studievejledningens lokaler er ved si
den af klasse nr. 11.

Biblioteket
Skolen har et bibliotek for både
elever og lærere. Her findes et skøn

somt udvalg af skønlitteratur og hånd
bøger, der kan supplere undervisnin
gen i de enkelte fag.
Det er nyindrettet med gruppeborde,
læsepulte og tidsskriftsamling. Bøgerne
er opstillet efter de gængse prin
cipper for folkebiblioteker, dvs. efter
decimalklassesystemet.

Åbningstiden er normalt fra kl. 8-14.

Låneregler: Man finder selv den bog,
man ønsker, evt. med bibliotekarens
hjælp. Ingen bøger må lånes, før
bibliotekaren har stemplet lånerkortet.
Lånetiden er en måned (for bøger)
og 14 dage (for tidsskrifter). Over
trædelse af de gældende lånefrister
medfører bøde: 1. hjemkaldelse: 5 kr.,
2. hjemkaldelse: 10 kr., 3. hjemkal
delse: Bogens pris.

Skulle der være problemer af nogen
art kan man henvende sig til Svend
Erik Kjær Nielsen.

Kantinen
Kantinen på Randers Statsskole er
underlagt FLU, men det er dog menin
gen, at den skal kunne hvile økonomisk
i sig selv, dvs. at avancen på de solgte
varer skal dække de ansattes løn samt
diverse driftsomkostninger.
Kantinen har åbent hver dag fra
kl. 10,35 til 12,00, og der sælges
varm mad (frikadeller, flæskesteg, me
disterpølse og lign.), kartoffelsalat, rå
kost, skolebrød, smørrebrød, varm
te/kaffe samt et sortiment af mejeri
produkter og slik. Udenfor den egent
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lige kantines åbningstid kan man be
nytte de opstillede automater.
Det er meningen, at eleverne selv
skal rengøre de fem kantineområder,
og derfor har man indført en turnus
ordning mellem skolens elever. Den
går ud på, at klasserne på skift
- i en uge ad gangen - skal ind
samle brugt service, affald og sætte
stole på plads. Det foregår mellem
kl. 11,50 og 12,00. Der er opslag
på opslagstavlerne om, hvilken klasse,
der har kantinevagten i den pågæl
dende uge, og det bliver desuden sagt
til morgensang mandag morgen.
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Hvis du gerne vil være med til at
forbedre kantinen, kan du gå med i
kantineudvalget. Det er et lærer/
elev-udvalg, som arbejder på at gøre
madudvalget i kantinen sundere og
bedre; vi prøver også at gøre kantinen
hyggeligere, og det er også os, som
administrerer turnusordningen. Kanti
neudvalget bestemmer ikke over kan
tinens drift; de endelige afgørelser
træffes af Fællesudvalget. Hvis du har
lyst til at være med, så kom til et af
vore møder. Vi indkalder enten ved
morgensang eller også gennem opslag
på tavlen i vestporten.

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, 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.
Repertoiret er både gammelt og nyt
- originalt og meget originalt, men
iøvrigt vil du kunne høre, hvad koret
kan præstere ved den koncert, som
afholdes for alle nye elever i for
bindelse med introduktionsarrange
menterne.
Koret har fast prøvetid hver FREDAG
efter 6. time (fra kl. 13,45) - og
der er absolut mødepligt.
Skolens orkester henvender sig både
til de elever, der i forvejen spiller
et eller andet orkesterinstrument, så
som blokfløjte, tværfløjte, klarinet,
trompet eller andre blæseinstrumenter
- violin, cello, kontrabas eller slag
tøj - 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 råder
nemlig over en lang række instrumen
ter, 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. Skole
orkestret har fast prøve hver onsdag
aften fra kl. 18,30-ca. kl. 20.
Udover det store skoleorkester, der
sidste år havde ca. 50 medlemmer,
har skolen flere mindre musikgrup

per, hvor der også er mulighed for at
være
med:
Jazzgruppen
»Little
People«, hvor man får undervisning i
jazzimprovisation og -frasering samt
elevernes egne grupper, »Valhals
Skræk« og folkemusikgruppen »Hønsefødder«. Alle grupper spiller ofte og
gerne og er aktive både på skolen og
udenfor skolen. Øvetider og tilmelding
til grupperne: Dels ved opslag, dels
ved henvendelse til musiklærerne.

Frivillig idræt
Ud over de faste timer på skemaet
tilbyder skolen frivillig idræt på skolen
om eftermiddagen. I sidste skoleår
tilbød skolen følgende discipliner: Fod
bold, volleyball, badminton og hånd
bold. I disse discipliner deltager skolen i
stævner med andre skoler. P.g.a. be
sparelser kan det dog blive nødvendigt
at indskrænke tilbudene.

Studiekredse
Der kan oprettes studiekredse inden
for næsten alle fag/fagområder.
Der kræves mindst 10 deltagere for at
en studiekreds kan oprettes. Skolens
fællesudvalg tager stilling til alle ønsker
om studiekredse og bevilger de 10
undervisningstimer, som er normal
længde for en studiekreds.
Timetallet for en studiekreds kan evt.
udvides efter ansøgning til fællesudval
get.
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I skoleåret 1983/84 har der været
afholdt studiekredse i film, interna
tional politik, programmering og psy
kologi.

Formning
- kunstforståelse
optræder som et af de kreative
fag, som nogle af jer vælger for
gymnasiets vedkommende efter 1.g
- for HF's vedkommende som den
ene af to muligheder (den anden er
musik) ved starten af 1.HF.

Men - for alle elever på Randers
Statsskole er der tilbud om at del
tage i »ekstra formning« 2 timer
om ugen hele året igennem. Opslag
herom ser du på elevernes tavle
midt i august måned. Der er plads til 24
elever. Tilbudet gives primært til HF,
overskydende pladser til gymnasiet. I
»ekstra formning« kan du beskæftige
dig med det område inden for faget,
du bedst kan lide - f. eks. keramik,
tegning, oliemaleri osv. Timerne ligger
efter skoletid.

»Luren«
- dit eget skoleblad
Kære nye elev!
Også »Luren«s redaktion vil byde dig
velkommen til Randers Statsskole. Vi
håber, at DU vil være med til at præge
skolens kulturelle liv, ved at lave sko
leblad til kammeraterne og lærerne.
Der er i redaktionen brug for dine friske
kræfter til at sætte skub i bladet
»LUREN«.
»LUREN« udkom første gang i 1942 dengang med en censor, som skulle
kontrollere alt, hvad der kom i bladet
for ikke at støde besættelsesmagten.
Nu i 1984 - er bladet åbent for alle
uanset emne, synspunkter m. m.
»Censureringen« - om nogen - fore
tages af skribenterne selv. Det betyder
dog kun, at de indleverede artikler,
digte, tegninger, vitser, kronikker, eller
andet, står for eget ansvar.
Et skoleblad skulle udvikle sig til at
være et uundværligt redskab for med
delelser, diskussioner, indlæg fra elev
rådsmøder og fra andre grupper, der
findes på skolen, og samtidig inde
holde noget mere »uforpligtende« un
derholdning.

Det er godi at lave indlæg til LUREN.
Det er bedre at være med i LURENS redaktion.
Det er bedst både at lave indlæg og være med i redaktionen.
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Men - desværre har »Luren« været
mere eller mindre død i en længere
periode. I skoleåret 1983/84 var vi
nogle 3.g'ere og 2.HF'ere, der forsøgte
at »fyre op« under redaktionen (os
selv), og vi fik lavet en »Telefonlur«, et
skoleblad og en »blå bog«. Men vi har
jo forladt skolen nu, og derfor opfor
drer vi specielt alle nye elever på
skolen at indsende indlæg til bladet og
deltage aktivt i redaktionen. Lone
Poulsen 3.b og Michael 2. har lovet at
videreføre redaktionen, men selvfølge
lig kræver det mere end 2 personer at
lave et skoleblad. Derfor - KOM OG
VÆR MED ....

REDAKTIONSARBEJDET: Det er sjovt
og spændende. Blandt andet består
det i at samle og redigere indlæg, foto
grafere, sælge »LUREN« og komme til
møderne.

Valhal
Valhal er en forening, der arrangerer
fester, vise- og filmaftener osv., kort
og godt en forening, der beskæftiger
sig med alt, hvad der er festligt
og fornøjeligt.
Bestyrelsen består af syv elever, der
har til opgave at arrangere oven
nævnte i en periode af ét år.
Ved begyndelsen af hvert skoleår er
det muligt at købe »Valhal«s med
lemskort der skal virke som adgangs
betingelse til vore arrangementer.
Er du selv intereseret i at blive
bestyrelsesmedlem, kan du lade dig
opstille til det kommende valg i
december måned. Skolens elever vil
da ved en demokratisk afstemning
afgøre, hvorvidt du er egnet.
»Valhal«s bestyrelse håber, at du vil
få tre gode år på Randers Stats
skole.
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UDDRAG AF SKOLENS
DAGBOG
AUGUST:
8
.: 1. skoledag efter ferien.
8.-19.: Introduktionsarrangementer
for nye elever.

SEPTEMBER:
1 .: Forældremøde for 1 .g.
matematikere.
2 .-9.: 3xyS på eskursion til Lon
don.
5 .: Opera-tur med 50 elever til
Wagners »Valkyrien« i Århus
8 .: Forældremøde for 1.g.
sproglige og HF.
10 .-16.: 3xyFN på eskursion til
Darmstadt.
11 .: Fællestime med sociallæge
Iwan Mark: Misbrugsmøn
stre blandt unge.
16 .-23.: 3.Z og 3.SF på ekskursion til
Paris.
17 .-24.: 3.abs på ekskursion til Vest
jylland.
19 .: I Vejlby-Risskov deltager et
pigehold i regionsstævne i
atletik. Holdet vinder og går
til finalen.
19.-20.: 2.y på ekskursion til Nord
vestjylland.
28.-29.: 3.zuN på ekskursion til
Glyngøre.
29.: Randers Statsskoles pige
hold vinder i Århus finalen i
gymnasieskolernes lands
atletikstævne.
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OKTOBER:
13 .:

17.-21.:

Fællestime med adj. Peter
Heegaard: Afrika.
Efterårsferie.

NOVEMBER:
7.-9.: 2.abS på ekskursion til
København
10.-13.: Dramatikelever fra 2. og 3.g
på ekskursion til
København.
30.: Skolens kor og orkester:
Julekoncert i Granslev kirke.
Koncerten transmitteret af
Østjyllands radio og
udsendt den 23. december.

DECEMBER:
4.: Julekoncert i Råby kirke
med skolens kor og
orkester.
11.: Julekoncert i Auning kirke
med skolens kor og
orkester.
16.: Julekoncert på skolen med
skolens kor og orkester.
21.: Juleafslutning ved sogne
præst K. Frisman, Spentrup.

JANUAR:
2.: 1. skoledag efter ferien.
25.-26.: Besøg fra Skolöverstyrelsen,
Stockholm.

MAJ:

Skolefest på »Jylland«. Revy
ved skolens dramatikelever.
Musik leveret af: Lotte
Rømer Band, Jazzjyderne,
Skoleorkestret, Max Hvass'
trio, Hønsefødder, Valhals
Skræk.
30 .: Orienterende
møde
for
kommende l.g'ere og 1.
HF'ere.

27 .:

FEBRUAR:
13.-17.: Vinterferie.
21
.: Forældrekonsultation
2.g, 3.g samt 2.HF.
20.-25.: Forevisning af Peter
Watkin's: »Wargame«.
Filmen forevises for og
diskuteres af de enkelte
klasser. Afsluttende
plenumdiskussion
med repræsentanter for CF,
Randers kommune (teknisk
forvaltning) samt Læger for
Fred.

MARTS:
5 .:

Opera-tur med 50 elever til
Heise: »Drot og Marsk« i
Århus.
8 .: Forældrekonsultation for 1.g
og 1.HF.
22 .-23.: Skolens kor og orkester på
ekskursion til Sønderjylland.
16 .: Fællestime: Århus Studen
terrevy.

APRIL:
12 .:

16.-23.:
27

Forårskoncert
på skolen
med skolens kor og
orkester.
Påskeferie
.: Sidste skoledag for 2.HF

3
7.-11.:
2.-9.:
21.:

22.:

JUNI:
20.:
22.:

.: Sidste skoledag 3.g.
Skriftlig studentereksamen.
Skriftlig HF-eksamen.
1. mulige eksamensdag for
3.g og 2.HF.
Sidste skoledag for 1. og
2- g-

Sidste eksamensdag.
Translokation. Skole
orkestret medvirker.

for

Studentereksamen
maj-juni 7 983
SPROGLIG LINIE

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

Albertsen, Lise Lund
Bundgaard, Nils Erik
Christensen, Helle Stensgaard
Christensen, Mai-Britt
Elung-Jensen, Mads
Ellermann, Charlotte
Eriksen, Helle Hjort
Jensen, Heidi Riise
Kristensen, Marion Huss
Mikkelsen, Dorte Steen
Møller Susanne
Nikolajsen, Helle Nørskov
Nørgaard, Susanne
Pedersen, John Brøndum
Pedersen, Mariann Lene Velling
Retpen, Helle
Ringsmose, Jan Mikael
Skjøt, Dorthe
Søgaard, Annemarie
Sørensen, Rikke Præstgaard
Warrer, Annemarie
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3b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Andersen, Lene Chartau
Bock, Lise
Christensen, Søren
Ditlev, Kirsten Gudrun
Gehlert, Susan
Greibe, Kirsten
Hansen, Anders Michael
Houengaard, Hanne Høy
Hougaard, Sussi Winther
Jensen, Ingelise
Jeppesen, Steen Holflod
Jørgensen, Charlotte Lauge
Knudsen, Susanne
Kragh, Helle
Nielsen, Charlotte Maigaard
Overgaard, Jane Harbo
Rasmussen, Henrik
Sørensen, Anett Risskov
Sørensen, Anne-Mette

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

Andersen, Mette Rohde
Bundgaard, Marianne llleris
Christensen, Hanne Pia
Engberg, Tine Margrethe
Eriksen, Lisa Normann
Gjettermann, Tina Hansen
Grosmeyer, Lise
Hald, Lene
Hansen, Susanne Valsted
Jacobsen, Birte
Jensen, Betina Næsted
Jensen, Hanne Juul
Langg, Gitte Offenbach
Lauritzen, Gitte
Mathiassen, Lars Ole Hauge
Mygind, Niels Jacob
Mølle, Jørgen Ingolf
Nielsen, Karen
Pedersen, Hanne Søvsø
Powell, Catherine Helen
Sørensen, Anne Lund

18

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

3y.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Andersen, Bjørn
Christensen, Torben Bach
Henriksen, Karin Tang
Kristensen, Bo Bisgaard
Kaasgaard, Lone
Laier, Henrik
Larsen, Birgitte
Meno, Karen Bolette
Ostergaard, Marianne Lykke
Nielsen, Jette Lindgaard
Nielsen, Jørgen Hauge
Nielsen, Susanne Hejer
Nikolajew, Maja Møller
Nørbæk, Søren
Otte, Jens Fruergaard
Popp, Carsten
Rohde, Helle
Skinneholm, Anni Liselotte
Svenningsen, Preben
Sørensen, Claus Vestergaard
Sørensen, Lisbeth
Sørensen, Merete Norring Aabo
Thier, Lars
Toft, Lisbeth

Christensen, Pia West Aalborg
Jensen, Peter Westphael
Jensen, Tina
Just, Henrik
Just, Jesper
Kjær-Hansen, Gitte Brisson
Larsen, Frank Bothmann
Larsen, Lars Erik
Mathiesen, Teddy Thorst
Nielsen, Flemming
Nielsen, Morten Broby
Nygaard, Hanne Margrethe
Laursen

13.
14.
15.
16.
17.

Pedersen, Lene Lilla
Ravn, Peter
Rønneberg, Emil
Thomsen, Claus
Vestergaard, Johannes Ulrik

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

Bille, Jens Martin Joachim
Christensen, Ken
Hansen, Conny Veber
Hauerbach, Jens Peter
Henriksen, Lars Lanther
Jensen, Asbjørn Friis
Jensen, Charlotte Lindhardt
Jensen, Henrik Ove Lindum
Jensen, Susanne Bay
Kristoffersen, Flemming
Larsen, Michael Nedergaard
Michaelsen, Kathrine
Mose, Lise Birgitte
Mouritsen, Bente Nørgaard
Nielsen, Jesper
Pedersen, Lars Black
Rasmussen, Lone Engholt
Sørensen, Annette
Sørensen, Birgitte
Thorup, Marianne Zeberg
Vinggaard, Niels
Weinert, Marc

3u.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bacher, Theis
Bay, Inger Johanne
Carstens, Annelise
Christensen, Lise
Faber, Lone
Friderichsen, Martin
Hald, Niels
Hansen, Lars
Hansen, Marianne Høegh
Jensen, Ane Cyldholm
Jensen, Bent Verner
Knudsen, Claus Tilsted

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Knudsen, Henrik Tilsted
Koudal, Peter
Kruhøffer, Marianne Ellen
Lassen, Poul
Løgstrup, Mikkel
Mortensen, Vibeke
Mølbæk, Jesper
Nielsen, Erik Toubro
Pedersen, Claus Ladefoged
Ravn, Morten Bo
Sørensen, Christian Hother
Sørensen, Lars Peter
Sørensen, Peter Haarup

Højere
forberedelseseksamen
maj-juni 7 983
2p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Boje, Pia
Bramsen, Jette
Christensen, Jane
Danielsen, Torstein
Dideriksen, Jette
Drejer, Anette
Hansen, Susanne Fruerlund
Harbo, Charlotte
Hougaard, Jens-Erik
Jensen, Birgitte Grosen
Jensen, Kathryn Ann
Jørgensen, Elin Sloth
Kjeldahl, Anne-Lise
Kristensen, Helle Malene Amdi
Machon, Helle
Mogensen, Susanne
Nielsen, Sloveig Meta Møller
Nørgaard, Jette
Pultz, Else Marie
Rasmussen, Birthe Lise
Rasmussen, Poul
Ravn, Bente
Sall, Mogens
Tomhave, Lotte
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2q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Andersen, Jeanette Lykke
Andersen, Lone Marie
Andersen, Torben Quist
Bødtker, Susanne
Carlsbæk, Helle
Christensen, Hanne Møller
Christensen, Jette Holst
Erikslev, Jørgen
Frank, Martina Karen
Hviid, Dorthe Højlund
Jakobsen, Yvonne
Jørgensen, Bodil
Larsen, Astrid
Larsen, Stig Henrik Højlund
Lassen, Majbritt
Møller, Annette Kragh
Nielsen, Vibeke
Pedersen, Britta Laurberg
Pedersen, Jette Skou
Pedersen, Knud Rose
Pedersen, Tine Karen Hjorth
Rasmussen, Vibeke Maagaard
Sørensen, Mette Lykkemark
Sørensen, Winnie
Vestergaard, Charlotte Rask

Amby, Lise
Andreassen, Susan Marianne
Berthel, Gitte
Dons, Nita
Gertsen, Niels-Haakon Spliid
Hansen, Michael
Johansen, Charlotte Aagot
Jungersen, Lisbeth
Kristensen, Annette
Kristensen, Hanne
Lydolf, Anne
Mortensen, Helle
Munksgaard-Nielsen, Charlotte
Foss Fabricius

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

Nielsen, Grethe Østergaard
Nielsen, Jette
Pedersen, Marianne Juul
Pedersen, Pia
Rasmussen, Niels Bilde
Sand, Henrik Djernæs
Støttrup, Johanne
Svensson, Charlotte
Sørensen, Kai Herbst Skjøtt
Thomsen, Birgit
Thomsen, Klaus Holk

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

Andersen, Lis
Andersen, Mikael Kvistgaard
Brøndum, Flemming
Christensen, Birthe Hededal
Christensen, Majbrit Mølhede
Clausen, Birgitte Hanne Høgh
Dahl, Karin
Damgaard, Annemette Strøbeck
Donslund, Birgit
Ebdrup, Tine
Frøkjær, Peter
Jensen, Lone
Jensen, Michael Meelby
Jensen, Pia Winther Sejr
Johansen, Anne Merete Arnt
Juncher, Lone Elisabeth Nielsen
Kristiansen, Liselotte Frier
Lange, Birgitte Bjørnholt
Larsen, Susanne
Laursen, Mette-Marie
Lerager, Anne-Grethe
Ljungberg, Annette
Mogensen, Helle
Møller, Bente Krabbe

2ø.
1. Andersen, Helle Tove Skovgaard
2. Bodiisen, Britta

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

Brøsted, Lone
Bøge, Klaus
Christensen, Lars Nygaard
Christiansen, Kathe Ilselil
Christiansen, Thomas Laier
Greve, Rene Fau
Hansen, Ulla Susanne Kjærgaard
Hougaard, Marianne Bach
Jensen, Charlotte Elisabeth Grosen
Kristensen, Lone Boje
Kristensen, Peter Henning
Luth, Randi Annette
Madsen, Marian Hbugaard
Nielsen, Helle Busk
Nielsen, Lene
Nielsen, Liselotte Batsberg
Nielsen, Tine Brynildsen
Pedersen, Mikael Lang
Pedersen, Pia Kirstine
Winther, Judith Ebensgaard
Østergaard, Anna Dorthe
Østergaard, Kirsten Vibeke

SKOLENS PERSONALE
KONTORPERSONALET
Grethe Buus Larsen, Kobbersmedevej 11, Randers, tlf. 42 48 30.
Ulla Jensen, Hørhaven 33, Randers, tlf. 43 42 02.
Ellen Kristiansen, Djursvej 20, Randers, tlf. 41 75 95.
Jytte Nielsen, Kjølvejen 14, Randers, tlf. 43 22 75.

TEKNISK PERSONALE
Hans Eli Woldum, Statsskolen, tlf. 42 22 21.
Gartner Gunnar Poulsen, Linde, 8981 Spentrup, tlf. 44 21 68.
Gartner Jens Rasmussen, Lunden 7, Aalum, Randers, tlf. 46 62 82.
Medhjælper Hans Christian Knudsen, Kristrupvej 12, Randers.
John Rasmussen, Mariagervej 1, Randers.
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BIBLIOTEK OG BOGDEPOT
Merethe Rytter Pedersen, Prins Ottosvej 11, Randers, tlf. 42 62 71.
Anne Louise Stevnhøj Pedersen, Stemannsgade 11, Randers, tlf. 43 45 75.
Poul Cenefke Thye, Husarvej 26, 1. tv., Randers, tlf. 41 10 30.
Sonja Falk Ruppert, Langå Mark, Langå.

LÆRERE
BA.
JB.
RB.
BR.
BØ.
BC.
BJ.
PC.
BD.
EJ.
LC.
FH.
EH.
HM.
HH.
TH.
HJ.

RH.

JV.
JJ.
MJ.
HE.
JØ.
PJ.
EK.
PK.
KK.
KR.
LA.
ML.
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Ank, Birgit Træholt, adjunkt, Skodshøjen 3, 8240 Risskov, tlf. 21 48 75.
Bjerg, jens, lektor, H. C. Andersensvej 28, Randers, tlf. 43 96 95.
Boje, Birthe Riborg, timelærer, Hvidding, 8834 Hammershøj, tlf. 45 12 42.
Breitenbauch, Vibeke, adjunkt, V. Altanvej 26, 2.tv., Randers, tlf. 41 62 97.
Bøggild, Ole, studielektor, Udbyhøjvej 186, Randers, tlf. 43 27 88.
Christiansen, Peter Bjarne, adjunkt, V. Altanvej 32, Randers, tlf. 41 69 68.
Christiansen, Bjarne, adjunkt, Skelvangsvej 121, 1 .th., Randers, tlf. 41 64 48.
Clausen, Birgitte Prytz, adjunkt, Markedsgade 2, Randers, tlf. 42 98 90.
Dalsgaard, Birgitte, adjunkt, Mimersvej 27, Randers, tlf. 41 32 75.
Elung-Jensen, Peter, lektor, Frisenvoldvej 14, Randers, tlf. 44 51 23.
Garm, Lydik, lektor, Granlien 7, Randers, tlf. 43 17 36.
Hansen, N. Falk, studielektor, Gørtlervej 75, Randers, tlf. 42 92 09.
Hartogsohn, Eduard, adjunkt, Nyvangsvej 22, Randers, tlf. 42 02 58.
Hill-Madsen, Svend-Aage, adjunkt, Tjørnebakken 2, 8500 Grenaa, tlf. 32 27 84.
Houengaard, Herluf, lektor, Kobbersmedevej 12, Randers, tlf. 43 85 81.
Houengaard, Tove Høy, lektor, Kobbersmedevej 12, Randers, tlf. 43 85 81.
Jensen, Gunnar Houmann, lektor, Skovboulevarden 14, Stevnstrup,
8870 Langaa, tlf. 42 73 31.
Jensen, Rita Houmann, adjunkt, Skovboulevarden 14, Stevnstrup,
8870 Langaa, tlf. 42 73 31.
Jensen, Jan Vestergaard, årsvikar, Hans Brogesgade 12, 1., 8000 Århus C.,
tlf. 13 00 93.
Jensen, Jørn, adjunkt, Brovej 14, 8800 Viborg, tlf. 61 59 98.
Jensen, Minna, adjunkt, Præsteg., 0. Velling, Randers, tlf. 46 70 08.
Jørgensen, Hanne Ejsing, lektor, Egevangen 9, Randers, tlf. 42 41 88.
Jørgensen, Peter Heegaard, adjunkt, Værumvej 19, Vissing,
8370 Hadsten, tlf. 98 32 51.
Jørum, Palle, adjunkt, Nørremøllevej 84, 8800 Viborg, tlf. 62 72 85.
Kelder, Ebba, lektor, V. Boulevard 26, Randers, tlf. 42 86 30.
Kirk, Palle, lektor, Karetmagervej 11, Randers, tlf. 42 97 44.
Klitgaard, Kirsten, adjunkt, Set. Kjeldsvej 12, Aalum, Randers, tlf. 46 60 26.
Krøijer, Poul W., adjunkt, Teglmarken 51, 8800 Viborg, tlf. 62 96 72.
Larsen, Poul, adjunkt, V. Boulevard 23, Randers, tlf. 42 92 56.
Linton, Marianne, adjunkt, Nordvestpassagen 69, 8200 Århus N., tlf. 16 71 82.

JL.
PL.
PM.
R.
LM.
MO.
GM.
MY.
NI.
NW.
OF.
BN.
GN.
KN.
CN.
BO.
AO.
RP.
TP.
IR.
SH.
KE.
ST.
BH.
KS.
LS.
PT.

OT.
KW.
HV.
ØS.

Lorenzen, Jørgen, adjunkt, Daugbjergvej 43, 8860 Ulstrup, tlf. 46 40 13.
Lund, Per, timelærer, Voer Færgevej 98, 8950 Ørsted, tlf. 48 84 38.
Madsen, Peter, lektor, Baldersvej 17, Randers, tlf. 42 84 85.
Mortensen, Kjeld, rektor, Kanehaven 81, 8240 Risskov, tlf. 21 17 93.
Mortensen, Lars, lektor, Mosevænget 63, Randers, tlf. 42 69 44.
Mortensen, Poul Erik, adjunkt, Runebergsvej 7, Randers, tlf. 41 37 76.
Mose, Gitte, Thunøgade 45, 8000 Århus C., tlf. 12 70 27.
Mygind, Lizzie, adjunkt, Valnøddevej 13, Randers, tlf. 43 24 18.
Nielsen, Britta, adjunkt, Granlien 7, Randers, tlf. 43 17 36.
Nielsen, Niels Wittrup, adjunkt, Nattergalevej 44, Randers, tlf. 41 01 95.
Nielsen, Ole Fjord, adjunkt, Virupvej 70, 8530 Hjortshøj, tlf. 22 37 17.
Nielsen, Børge, adjunkt, Dalstrøget 36, 8450 Hammel, tlf. 96 34 16.
Nielsen, Hedvig Gerner, adjunkt, Frisenvoldvej 14, Randers, tlf. 44 51 23.
Nielsen, Svend Erik Kjær, adjunkt, Stjernevej 10, Randers, tlf. 41 10 58.
Noringriis, Carl, adjunkt, Infanterivej 36d, Randers, tlf. 43 05 36.
Olesen, Birgitte, adjunkt, Viborgvej 11, Randers, tlf. 41 06 15.
Pedersen, A. O., lektor, Havgården, Hegedal, 8584 Tranehuse, tlf. 31 72 62.
Pedersen, P. Ranbøl, adjunkt, GI. Ringvej 20, 8963 Auning, tlf. 48 33 62.
Poulsen, Tage, adjunkt, Fenrisvej 85, 8210 Århus V., tlf. 15 24 90.
Rasmussen, Ivan Bøge, adjunkt, Stenkløvervej 5, Randers, tlf. 41 32 30.
Schaumann-Hansen, Elsebeth, timelærer, Parkboulevarden 5, Randers,
tlf. 42 57 06.
Skaarup, Ketty, årsvikar, Marienborgvej 19, Randers, tlf. 41 33 82.
Starup, Kirsten, adjunkt, Kildebakken 17, Randers, tlf. 43 74 10.
Søndergaard, Bente Houby, adjunkt, Granvænget 8, Randers, tlf. 43 58 91.
Sørensen, Keld, adjunkt, Niels Ebbesensvej 32, Randers, tlf. 41 08 10.
Sørensen, Lars P., adjunkt, Møllevej 10, Stevnstrup, 8870 Langaa, tlf. 46 75 23.
Tidemand-Petersson, Poul-Steen, adjunkt, Maagevej 6, Stevnstrup,
8870 Langaa, tlf. 46 74 40.
Trinhammer, Ole Lynnerup, årsvikar, Skolevangsallé 58, 8240 Risskov,
tlf. 17 49 85.
Weinert, Knud, adjunkt, Vissing gi. skole, 8370 Hadsten, tlf. 98 14 18.
Vorre, Hanne, adjunkt, Gråpilevej 29, Randers, tlf. 43 41 52.
Østergaard, Tage, studielektor, Granvænget 9, Randers, tlf. 42 35 83.

LÆRERKANDIDATER 1983/84
Efterårssemestret:
Anders Halling Pedersen, geografi/idræt.
Kell Christensen, dansk/dramatik.
Peter Warrer, samfundsfag/dramaturgi.
Svend Ronæs Foged, musik/engelsk
Mona Majgaard Abrahamsen,, historie.

Forårssemestret:
Niels K. Pedersen, historie.
Ruth Dalsgaard Nielsen, datalogi/mat
Hanne Toftager, religion/latin.
Lars Erik Hansen, dansk/fransk.
Kim Knudsen, dansk/formning.
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Lektor Sven Boldsen Gnudtzmann
in memoriam

Lektor Sven Boldsen Gnudtzmann er
død, og Randers Statsskole har mistet
en trofast ven. Gnudtzmann, som vi
alle kaldte ham, hvis vi da ikke var på
spejdernavn med ham og kaldte ham
»Bolle«, fik sin uddannelse på Køben
havns Universitet som cand. mag. i
historie og gymnastik. Efter en periode
som gymnastiklærer på Sorø Akademi
kom han i 1941 til Randers Statsskole.
Gnudtzmann blev pensioneret i 1978,
men han færdedes hyppigt på skolen,
lige indtil sygdommen tvang ham til at
blive hjemme. Indtil det sidste sprang
han spændstig og hurtigt op ad trap
perne - man mærkede, at han var en
idrætslærer, der også selv havde holdt
sig i form. Som idrætslærer og med
lem af amtsudvalget for idræt har han
arrangeret talrige elevstævner - og
aktiviteter. Dette arbejde gjorde ham
til en kendt skikkelse både i Randers
og viden om. Gnudtzmann underviste
i oldtidskundskab og historie. Vi skyl
der ham stor tak for hans indsats for at
få etableret faglokaler til historie. Han
har her bidraget meget med sin store
interesse for at få samlet en righoldig
bogsamling, der i dag sammen med
de øvrige rarieteter, f. eks. en af ham
hjembragt stolpe fra Olgerdiget i Søn
derjylland skabte den helt specielle
atmosfære i nr. 1. Det er faktisk muligt
at mærke historiens vingesus i nr. 1.
Gnudtzmann var en kyndig ekskursi
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onsleder i Sønderjylland, og mange
klasser har haft gode ture med ham i
denne landsdel. Hans grundighed op
levede jeg engang, da en buschauffør
på en ekskursion standsede ved en
lygtepæl og så spørgende på os - om
vi da ikke skulle se ud her. Forklarin
gen kom straks: »Her plejer Gnudtz
mann altid at standse for at vise ele
verne to skudhuller fra den 9. april
1940.«
I
sin
historieundervisning
lagde
Gnudtzmann vægt på at bringe ele
verne ud på besøg i samfundet - han
videregav bl. a. traditionen med et
aftenbesøg i en bank eller sparekasse.
Det blev vel ud fra denne interesse,
han engagerede sig så stærkt i er
hvervsorienterings indførelse i gymna
siet. Han arbejdede ihærdigt med at
give det en central plads i skolen som
erhvervsorienteringslærer.
Utrættelig
deltog han i kurser og konferencer,
han skrev artikler om spørgsmålet og
indkaldte studerende fra universiteter
og andre læreanstalter til studieorien
terende møder. Han var på dette om
råde en ihærdig igangsætter og pio
ner.
Mange tråde gar fra dagens studievej
ledning tilbage til Gnudtzmanns arbej
de - ikke mindst den store materiale
samling skyldes ham. Det var derfor
ganske naturligt, at han blev den før
ste studievejleder ved skolen.

Mange elever og lærere vil mindes
Gnudtzmann som indre inspektor,
kom man for sent, stod Gnudtzmann
ved porten, uanset vejret - eleverne
fik ofte et venskabeligt puf i maven.
Han havde fået markeret en væsentlig
del af sin livsholdning: At være pligt
opfyldende. Som den, der skulle sen
de eleverne op til morgensang, nåede
han utrolig hurtigt rundt på hele sko
len. Han vidste også præcist, hvor alle
gemmesteder og smuthuller var - men

han forstod også, at der skulle være
fristeder, så mange elever har hygget
sig i den illusion, at »Bolle« ikke kunne
finde dem. Det kunne han sagtens.
Gnudtzmann var som kollega meget
beskeden og særdeles loyal, han var
trofast og loyal mod Randers Stats
skole, og han viste sin store interesse
for kollegerne ved altid at deltage i de
selskabelige sammenkomster - også
som pensionist mødte han trofast op.

Lektor Hans Valdemar Rævskjær
in memoriam

Den 23. februar 1984 døde lektor
Hans Valdemar Rævskjær, som gen
nem 31 år havde sit virke på Randers
Statsskole, 71 år gammel.
Rævskjær var cand. mag. fra 1939
(naturhistorie og geografi) og kom til
skolen i 1941. Af helbredsmæssige
grunde måtte han allerede i 1972 søge
sin afsked.
Rævs, som vi alle kaldte ham, levede i
og med sine fag. Helst skulle man se
ham i spidsen for en flok elever eller
ekskursister fra Naturhistorisk Forening
i marken, samlende »skærver« i en
klint eller grusgrav - eller som leder af
en lejrskole - så var han i sit es og
ydede sit bedste.

Var der så om aftenen kræfter til
overs, var Rævs visens mester, hvilket
også gav ham inspiration til dannelsen
af »Visens Venner« på Randersegnen,
en forening, som han selv var formand
for gennem en årrække - ligesom
Naturhistorisk Forening i Randers nød
godt af hans formandsskab gennem
mange år (1941-1958).
Han følte sig aldrig færdig med sine
fag eller sine interesser, søgte stadig
nye veje, ny viden - i den sidste ende
slog kræfterne ikke til over for de
opgaver han stillede sig.
Rævs var en farverig personlighed,
som skolen vil mindes længe.
H. P. Barfod.
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Randers Statsskole

Timeplan
TID

8,00- 8,50
8,55- 9,40

9,50-10,35
10,45-11,30

12,00-12,45
12,55-13,40

13,50-14,35
14,45-15,30

15,40-16,25
16,35-17,15

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

