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Randers Statsskole
omtales første gang i et kongebrev af
1542. Skolebygningen, som man ved
meget lidt om, lä 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, i 1783 fik skolen
til huse i »Helligåndshuset«, der den
gang 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 lærende at
have bopæl«. Men rammerne blev
snart alt for små, og huset er i dag en
smuk gammel bygning 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 (den
nuværende
administrationsbygning)
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
Statsskole 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.

Velkomst til de nye
elever/studerende
Rå skolens vegne vil jeg gerne byde
jer alle velkommen til Randers Stats
skole.
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 arbejds
plads. Medbring dette hæfte de før
ste 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 mød'
taget af ældre elever, som vil være
sammen med klassen omkring nogle
aktiviteter i introduktionsperioden.
DisSe 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 9. august 1982
kl. 9,00 for 1.g- og 1.HF-klasser.
2 . og 3.g og 2.HF-klasser møder kl.
10,00.
Kjeld Mortensen.
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Introduktions
arrangementer for
nye elever
Skolen har planlagt en række aktivite
ter, som i den første uge i det nye
skoleår skal erstatte den daglige
undervisning.
Formålet med disse arrangementer er
at skabe de bedste betingelser for din
deltagelse i skolens righoldige liv også uden for den obligatoriske un
dervisning.
Hver af de nye klasser får tilknyttet
2-3 ældre elever (= tutorer), der i den
første tid vil hjælpe med alle praktiske
forhold samt stå til rådighed med råd
og dåd af enhver art. Disse tutorer vil
møde dig i vestporten den første
dag, og de vil lige fra starten være
behjælpelig med at løse alle de pro
blemer, der kan opstå.
I de første dage følger de nye elever
et specielt skema. Skemaet vil variere
fra klasse til klasse, men det vil rum
me følgende elementer:

7. dag, mandag:
Modtagelse, kaffedrikning, rundvis
ning på skolen samt skema- og bog
udlevering.
Tirsdag-torsdag:
Alle klasser vil i løbet af disse 3 dage
få følgende timer:
4 timer med fælles orientering om
skolen og dens forskellige organer.
8 timer med et fagligt introduktions
kursus, 4 timer i matematik og 4 i
sprog og grammatik.
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4 timer med klasseaktivitet, hvor hver
enkelt klasse selv bestemmer og for
mer indholdet. Det kan f. eks. bestå i,
at man udsmykker sin klasse og at
man forbereder underholdning til den
fest, der fredag aften afslutter intro
duktionsugen. Dramatik- og formnings
lærerne vil være til disposition med
hjælp.

2 timer med folkedans i festsalen.
Fredag begynder det ordinære skema.
Dog er der i 5. time præsentation af
skolens kor og orkester, og i 6. time
forberedes festen for 1. klasserne.
Denne fest finder sted fredag aften.

Skolens opbygning
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.
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. 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.

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,
temauger m.v. Endvidere sorterer
kantineudvalget
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 baggrund af en
almindelig budgetlægning og dels på
baggrund af de ansøgninger, der
indsendes til udvalget.

Stipendieudvalget. Dette udvalg tager
stilling til, hvem der skal modtage de
legater, skolen råder over. Dette sker
på baggrund af indstilling fra de
enkelte lærere.

Elevrådet
Elevrådet er elevernes og dermed din
mulighed for indflydelse på skolen!
Rådet består af en eller flere repræ
sentanter fra hver klasse (der er
dog kun én stemme til hver klasse).
Alle disse repræsentanter vælger en
bestyrelse, som består af fire perso
ner: en ordstyrer, en sekretær, en kas
serer og en post. Ud af disse
skal der vælges en repræsentant til
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 proble
mer og/eller idéer, som eleverne selv
fremlægger. Elevrådet skal også tage
stilling til ting, som vedrører hele sko
len, f. eks. omplacering af feriedage,
ringetider og lign. Men hvis det er sa
ger, som ikke kun berører eleverne, er
det FLU, som har den endelige afgø
relse. Det er desuden elevrådets ar
bejde at holde kontakt med andre
gymnasier, både i området og i
hele landet, og at arbejde sammen
med diverse organisationer for gymnasie- og HF-elever. Det drejer sig
bl.a. om DCS, GLO, DUS og KG. Du
vil få nærmere information om disse
organisationer i den mappe, din klasse
vil få udleveret.

Elevrådets udgifter finansieres af et
beløb, vi får stillet til rådighed af sta
ten. Disse penge skal bl.a. dække pa
pir, trykning, refusion af rejseudgifter
til de elever, som repræsenterer sko
len ved forskellige møder, og evt. be
villinger til udvalgene.
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Det er nemlig også en af elevrådets
væsentlige opgaver at være »sam
lingsorgan« for de elevudvalg, der fin
des på skolen. Det drejer sig bl.a. om:
- kontaktgruppen, den gruppe, som
modtager post og formidler infor
mationer udefra videre til elevrådet.
Den post, som sidder i bestyrelsen,
er medlem af denne gruppe.
- kantineudvalget. Se afsnittet om
kantinen.
- kunstudvalget, som bl.a. sørger for
ophængning på skolens vægge

samt mange flere, hvoraf nogle er
faste, mens andre bliver nedsat i
aktuelle situationer. Der bliver dels
indkaldt til udvalgsmøder på elevråds
møderne, til morgensang eller via op
slag på elevrådstavlen i vestporten.
Hvis der er noget på skolen, du inter
esserer dig specielt for og ønsker at
gøre noget ved, er du selvfølgelig vel
kommen til at starte et nyt udvalg.
Vi holder elevrådsmøde fast en gang
om ugen i spisefrikvarteret, og dags
ordenen bliver hængt op dagen før på
tavlen foran kontoret. Normalt indkal
der vi også til morgensang.
Det er meget vigtigt, at der kommer
mindst én fra hver klasse til hvert
møde, men I kan også nedsætte et
klasseråd og komme allesammen eller
skiftes til at komme. Jeres repræsentant(ér) skal referere mødet for klas
sen og forestå eventuelle afstemnin
ger.

Hvordan I vil arrangere jeres delta
gelse i elevrådsarbejdet, får I mulig
hed for at afgøre på hytteturen.
6

HF-rådet
HF-rådet blev oprettet sidste år og er
derfor ikke lagt i faste rammer endnu.
Vi beskæftiger os med problemer på
og uden for skolen, som vedrører os.
Alle er velkomne og har lige stor ind
flydelse. Bestyrelsen er ikke en fast
bestyrelse, der fungerer efter turnus
princippet; dog vælges kassereren for
et år ad gangen. Fordelen ved en så
dan bestyrelse er, at det ikke kun er
nogle få, der ved, hvad der sker i HFrådet. Alle kan efter tur sidde i besty
relsen.
HF-rødderne håber, at alle HF'ere
efter disse få oplysninger er blevet in
teresseret i HF-rådets arbejde.

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.
Ønsker man at komme i kontakt med
elever på skolen i skoletiden, henvises
til elevtelefonen, der står i vestporten,
tlf. nr. (06) 420529. Disse forbehold
skyldes ikke manglende vilje fra sko
lens side, men at det arbejdsmæssigt
ikke er muligt at overkomme dette
samtidigt med, at skolens øvrige kon
torarbejde skal afvikles.
Henvendelse vedrørende redegørelse
for fravær kan kun ske i 2. frikvarter.
Rektors daglige træffetid vi! fremgå af
opslag.

Den daglige
undervisning
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
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. Der gives i gymnasiet
karakterer to gange årligt, og der af
holdes årsprøver. I nogle fag er der
studentereksamen allerede efter 1,g
eller 2.g, ligesom HF-studerende i
visse fag har eksamen på fællesfagsni
veau efter første kursusår.

Skolen skal indstille eleverne til eksa
men; denne indstilling forudsætter, at
undervisningen er blevet fulgt (der er
mødepligt), og at de fordrede skrift
lige 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/
rettigheder i forbindelse med under
visningen tages op af studievejlede
ren.
Endvidere henvises til de håndbøger
for henholdsvis gymnasieelever og
HF-elever, der findes i et eksemplar i
hver klasse.

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

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

Frokost ...............................

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.
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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,
studiekredse 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
meddelelser. Der vil du også kunne
finde en oversigt over, hvor de øvrige
opslagstavler er placeret og hvad de
hovedsagelig bruges til.

Ordensregler
1.
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Eleverne skal møde senest kl.
7,55. Cykler anbringes i stativerne
i cykelkælderen eller i cykelsku
ret. Knallerter parkeres i knallert
skuret. Biler parkeres på Nord
vestvej, parkering 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 hjernmet om forsømmelsens årsag og
varighed forevises på skolens
kontor.
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
skolens 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
letidens ophør, må meddele dette
til kontoret.

3.

Fritagelse for enkelte timer i
legemsøvelser gives efter skrift
lig anmodning 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 undervis
ningen, med mindre andet er
aftalt med læreren i hvert enkelt
tilfælde.
4.

For alle elever gælder, at fri
tagelse for undervisning af an
dre grunde end sygdom kun
kan ske efter forud indhentet
tilladelse hos rektor. (Fortrinsvis
i 2. frikvarter).

5.

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
undervisningen.

6.

7.

8.

9.

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
benyttes.

Enhver skade meldes på kontoret.
Forsætlig eller tankeløs beska
digelse af skolens inventar med
fører erstatningspligt.
Eleverne er ansvarlige for de
af skolen udleverede bøger og
andre undervisningsmidler.
Værdigenstande og penge kan i
skoletiden opbevares på kon
toret.

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
cafeteria-princip med selvafryd
ning. - 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.

Fællestimerne er en del af undervis
ningen, og der er selvfølgelig møde
pligt til arrangementerne.
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Aktivitetstimer

Studievejledning

er specielle fællestimer for de enkelte
klasser eller for hele skolen. Disse
timer indføres forsøgsvis i tiden
indtil juleferien 1982.

Hver klasse har tilknyttet en studie
vejleder. Det kan være en af de
lærere, klassen har til undervisning,
men behøver ikke at være det.
Studievejlederen afholder nogle timer
med klassen med emner som studie
teknik, grenvalgsorientering - eller
det største område: erhvervs- og
uddannelsesorientering.

Formålet med aktivitetstimerne er
inden for fastlagte rammer at give
mulighed for at gennemføre aktivi
teter, der normalt ikke vil kunne
afpasses i den ordinære undervis
ning, f.eks. elevrådsvalg, klassemø
der m.m.
Der fastlægges en aktivitetstime hver
3. uge på skiftende ugedage og
-timer.
Timen kan anvendes individuelt af
klasserne til en aktivitet efter en
dagsorden, der senest 3 dage for
inden er godkendt af rektor, eller
til en fælles aktivitet, som elev
rådet eller HF-rådet ønsker at benytte
timen til.
Elevrådets eller HF-rådets ønske om at
benytte timen går forud for den
enkelte klasses ønske og skal være
meddelt rektor senest 1 uge i for
vejen.
Aktivitetstimen bortfalder i de uger,
hvor der er et af Fællesudvalget fast
lagt arrangement.

Klasser, der ikke har indsendt og fået
godkendt en dagsorden for en aktivi
tetstime har normal undervisning i
den time, der er udtaget til akti
vitetstime.
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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 for
bindelse med spørgsmål/problemer
omkring undervisningen, uddannelses/
erhvervsvalget eller spørgsmål af mere
personlig art.

Biblioteket
Skolen har et bibliotek for bade
elever og lærere. Her findes et
skønsomt udvalg af skønlitteratur og
håndbøger, der kan supplere under
visningen i de enkelte fag.

Det er nyindrettet med gruppeborde,
læsepulte og tidsskriftsamling. Bøger
ne er opstillet efter de gængse
principper 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 eller Lis Pedersen.

Kantinen
Kantinen på Randers Statsskole er
underlagt FLU, men det er dog
meningen, at den skal kunne hvile
økonomisk i sig selv, dvs. at avancen

på de solgte varer skal dække de
ansattes løn samt diverse driftsom
kostninger.

Kantinen har åbent hver dag fra
kl. 10,35 til 12,00, og der sælges
varm mad (frikadeller, flæskesteg, me
disterpølse og lign.), kartoffelsalat,
råkost, skolebrød, smørrebrød, varm
te/kaffe samt et sortiment af mejeri
produkter og slik. Udenfor den egent
lige kantines åbningstid kan man
benytte 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 på
gældende uge, og det bliver desuden
sagt til morgensang mandag morgen.
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 turnusordnin
gen. Kantineudvalget bestemmer ikke
over kantinens 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.
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Kor og orkester
Du behøver ikke at have en stor
og flot stemme for at kunne være
med i skolekoret. 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. Re
pertoiret 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 forbindelse med introduktionsarran
gementerne.
Koret har fast prøvetid hver FREDAG
efter 6. time (fra kl. 13,45) - og
der er absolut mødepligt.
Skolens orkester henvender sig både
ti! de elever, der i forvejen spiller
et eller andet orkesterinstrument,
såsom blokfløjte, tværfløjte, klarinet,
trompet eller andre blæseinstrumenter

Kor og orkester.
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- 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
instrumenter, 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 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: en aktiv jazzgruppe, der
ligeldes arbejder under instruktion,
samt folkemusikgruppen »Hønsefødder«, der spiller ofte og gerne - især
til folkedans. Øvetider og tilmelding
til grupperne: dels ved opslag, dels
ved henvendelse til musiklærerne.

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

Frivillig idræt
Ud over de faste timer på skemaet
tilbyder skolen frivillig idræt om efter
middagen, dels på skolen og dels i
haller ude i byen. I sidste skoleår
tilbød skolen følgende discipliner:
Atletik, fodbold, volleyball, badminton
og håndbold. I disse discipliner del
tager skolen i stævner med andre
skoler. P.g.a. besparelser kan det dog
blive nødvendigt at indskrænke til
budene.

Studiekredse
Det er muligt at oprette studie
kredse inden for stort set alle fag
områder. Formning og dramatik har
traditionelt studiekredse, og i det
forgangne skoleår har der f.eks. været
afholdt studiekredse i følgende em
ner: International politik (Poul Erik
Mortensen), maskinprogrammering (Ly
dik Garm), film (Poul Larsen) og
kemi (Poul-Steen Tidemand-Petersson).

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. Gør du dette, kan du
passivt deltage i vore møder, og du
vil også have mulighed for at betale
5 kr. mindre ved indgangen til
hvert festarrangement.
Er du selv interesseret 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.

Elever, der går på Randers Stats
skole, vil først på skoleåret få
mulighed for at købe et skolekort,
der skal virke som adgangsbetingelse
til vore arrangementer. Prisen på
kortene vil afhænge af de eventuelle
udgifter til fotografier, materialer osv.,
men vi skyder på ca. 5-10 kr.
Prisen til vore »Valhal«-fester har i
det forløbne skoleår i gennemsnit
ligget på 10 kr. for medlemmer og
15 kr. for ikke-medlemmer.

»Valhal«s bestyrelse håber, at du vil
få tre gode år på Randers Stats
skole.

»Luren«
- dit eget skoleblad
»Luren« udkom for første gang i
1942 - dengang med en censor,
som skulle kontrollere alt, hvad der
kom i bladet for ikke at støde
besættelsesmagten.
I 1982 - »Luren«s jubilæumsår - er
bladet åbent for alle uanset emne
og synsvinkel. »Censureringen« - om
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nogen - foretages af skribenterne
selv. Det betyder dog kun, at de
indleverede artikler, indlæg, digte,
tegninger m.m. står for eget ansvar.
»Luren«s 40-års jubilæum håber vi at
kunne fejre på behørig vis. Der på
tænkes bl.a. at lave et festskrift,
hvor alle kan skrive om lyksalig
hederne ved et levende skoleblad.
Et levende skoleblad er nemlig ikke
at foragte, det kan udvikle sig til
et uundværligt redskab for medde
lelser, diskussioner osv. Men også for
mere »uforpligtende« underholdning.
Det vigtigste er, at der sker noget
- at der kommer indlæg til »Luren«.
Her kan du - alene eller sammen
med andre, eks. din klasse - komme
med det, som ligger dig på sinde,
eller bare noget.
Du behøver ikke at være bange for,
at det du laver, ikke er »godt nok«.
Alt er godt nok!
Det er godt at lave indlæg til
»Luren«.
Det er bedre, at være med i
»Luren«s redaktion.
Det er bedst både at lave indlæg
og være med i redaktionen.

Redaktionsarbejdet er meget forskel
ligt, og det meste er meget sjovt.
Det består bl. a. i at samle og
redigere indlæg, fotografere, sælge
»Luren« og komme til møderne.
Også »Luren«s redaktion vil byde dig
velkommen til Statsskolen. Vi håber,
at du også vil være med til det
mindre fagprægede, som i lige så høj
grad er en del af en udbytterig
skolegang.
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Vi er i redaktionen: Lene 2b, Hanne
2b, Kirsten 2b, John 3a og Mads 3a.
Det er ikke ret mange, og da vi i år
skal i gang med en del nye ting - ju
bilæet samt et nyt lokale, som skal
indrettes - er der i høj grad også brug
fra en indsats fra dig/jer.

»Luren« er som sagt vor skoles kom
munikationsmiddel - brug det!!!

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, studie
rejser m.m.

Der er i skoleåret 1981/82 indkommet
7.575 kr., og der er pr. 1. juni
1982 en beholdning på 5.000 kr.
Forældrefondens midler er af uvurder
lig betydning for skolens liv, idet
mange problemer, der ville blive
problemfyldte, nu let kan løses, lige
som mindre ønsker fra elevside ofte
kan imødekommes.

Skolens dagbog
7 987
AUGUST:
10: 1. skoledag etter ferien.
17.-18.: Hyttetur for 1.-klasserne.

SEPTEMBER:
1 .: Forældremøde for 1.g
sproglig og 1.HF.
2 .: Forældremøde for 1.g
matematikere.
7.-11.: Ekskursionsuge for 3.gklasserne.
16.: Filmen »Vi anklager« med
efterfølgende debat med
lb Makwarth.
25.: »Glade dage« med Ghita
Nørby og Ole Ernst.

OKTOBER:
9.: Jazzoratoriet »Livet er
en drøm« med Den
jyske Undergrund.
19.-23.: Efterårsferie.

NOVEMBER:
2.: Paneldiskussion med
kommunalpolitikere i for
bindelse med kommu
nevalget.
17.: Skolens fødselsdag.
Keyserlig Mayestets Ak
tører opfører Århus Stu
denterrevy.
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DECEMBER:
17.: Julekoncert med skolens
kor og orkester.
22.: Juleafslutning med sog
nepræst Klaus Frisman.
23.: Juleferie.

7 982
JANUAR:

APRIL:
7.-12.: Påskeferie.
28 .: Forårskoncert med sko
lens kor og orkester.
28 .: HF-eksamensplan offent
liggøres.
29 .: Sidste skoledag for 2.
HF.
MAJ:

.-11.: Skriftlig eksamen for HF
5 .: Sidste skoledag for 3.g.
Eksamensplan for stu
dentereksamen offent
liggøres.
10.-14.: Skriftlig studentereksa
men.
19 .: Sidste skoledag for 1.
og 2.g samt 1.HF.
24 .-27.: Skriftlige årsprøver for
1. og 2.g.
29
.-30.: Pinseferie.
3

4.: 1. skoledag efter ferien.
21.: Forældrekonsultation for
2. og 3.g samt 2. HF.
22.-29.: 2.HF skriver 2. årsopgave.
25 .: Orienterende møde for
kommende l.g'ere og
1 .HF'ere.
28 .: Erhvervsorienteringsmø
de for afgangsklasserne.
29 .: Skolens årsfest på
»Jylland«.
FEBRUAR:
8.-12.: Vinterferie.
23.-27.: Orientering i 1.g-klasserne om grenvalg.

MARTS:
5.- 6.: Skolens kor og orke
ster på koncertturné til
Sønderjylland og Syd
slesvig.
10.: Forældrekonsultation for
1 .g og 1.HF.
17 .-20.: Ekskursion til Risø og
København for 3.g.
23
.-26.: Terminsprøver.
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JUNI:

16
17
18

.: Sidste eksamensdag.
.: Optagelsesprøve til
.: Translokation.

Translokation.

Højere
forberedelseseksamen
maj-juni 7 987
2p.
1. Bræmer-Jensen, Hanne
2. Gregersen, John
3. Grønlund, Anna-Louise
4. Jensen, Birret Katrine
5. Jensen, Jeanne Buksted
6. Kristensen, Inger Bondekjær
7. Laursen, Svend Erik Hardy
8. Madsen, Gitte Stensgaard
9. Nielsen, Anne Grethe Henningsen
10. Nielsen, Birgit Bilenberg
11. -Nielsen, Tine Pernille
12. Olesen, Jan Holmgaard
13. Overvad, Jette Lucie
14. Sørensen, Eva Valbjørn
15. Thomsen, Inge
16. Vestergaard, Keld

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

Bendtsen, Ole Holm
Christensen, Poul Henning
Eriksen, Tove Høeg
Gade, Elsebeth
Jacobsen, Marianne Haugaard
Jacobsen, Per Hougaard
Jensen, Jess Hyllested
Larsen, Nanna
Nielsen, Eva Susanne Bøggild
Nielsen, Gitte
Nielsen, Susanne Johanne
Pedersen, Gitte
Pedersen, Ivan
Piesner, Bjarne
Sørensen, Jane Caspersen
Sørensen, Lene Vinther
Svendsen, Ole Lysholm
Stenbæk, Gitte Rastrup
Thrue, Helle
Thuesen, Birgitte
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2r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Andersen, Helle Sølvsten
Frandsen, Jesper Sund
Holmsgaard, Annette
Hougaard, Hanne
Højfeldt, Marianne
Jensen, Ketty
Kristensen, Annemette Bering
Kristoffersen, Lone Hjorth
Kruse, Charlotte Vibeke
Laursen, Bjarne Leif
Mejer, Karsten
Pedersen, Lena Merete Elkjær
Pedersen, Lone Kragh
Rungø, Jane
Steenfeldt, Tina
Søgaard, Grethe Bugge
Sørensen, Jens Rosenlund
Vestergaard, Niels Kristian

Studentereksamen
maj-juni 1981
SPROGLIG LINIE
F = Forsøgsgren med skr. fransk
M = Musiksproglig gren
N = Nysproglig gren
S = samfundssproglig gren
3a.
1.
2.
3.
4.
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Brix, Gitte
Clausen, Anne Lindholm
Dich, Marianne
Frøslund-Jensen, Birte

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

Gade, Dorthe
Jensen, Ann Søby
Jensen, Jannie Sølvstrøm
Jensen, Jesper
Klausen, Henriette Weis
Laider, Marianne
Mygind, Ida Henriette
Nedergaard, Arne
Nielsen, Anne-Marie
Nielsen, Ellen Barslund
Olsen, Gitte
Overvad, Peter Kristian
Pedersen, Hanne Merete
Pedersen, Majbritt Yvonne
Skaarup, Ellen Bonde
Stenz, Jens
Sørensen, Karin Lykke
Aarup, Birgitte

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

Andersen, Hanne
Andersen, Marianne Kjær
Andreassen, Jeanet Regitze
Bendix, Anne
Christensen, Claus Mark
Due, Bente
Göttsche, Marianne
Hald, Joan
Hansen, Birthe
Harbo, Lene
Jensen, Birgitte Engelbrecht Hvid
Jensen, Jesper Thorup
Jørgensen, Peer
Kjeldsen, Anette Mariann
Madsen, Jane
Mathiesen, Jesper
Mikkelsen, John Steen
Nielsen, Anne Damgaard
Nielsen, Michael Andi
Pedersen, Lena Bundgaard
Ravn, Anne
Sørensen, Anne Søndergaard
Sørensen, Lene Kirsten

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

Andersen, Laila Rolling
Andreasen, Gitte
Brahe, Morten
Dalgaard, Iben
Ellermann, Annemette
Engelbreth, Klaus
Eskildsen, Anette
Frederiksen, Henrik Tanderup
Garn, Tine
Jensen, Jette
Kilian, Elsebeth Vibeke
Larsen, Dorthe
Møller, Lisbeth
Pedersen, Anne Birgitte
Pedersen, Hanne Marie
Petersen, Kasper Skov
Petersen, Lone Havn
Pedersen, Lone Juul
Rasmussen, Kirsten Eva Marie Rud
Sørensen, Isabell
Vinther, Helle Dagmar

Andersen, Henrik
Bach, Mona
Bodilsen, Marianne
Cederbæk, Dorte
Cederbæk, Pia
Danielsen, Niels-Birger
Falkenfleth, Merete
Hansen, Henrik Frier
Hansen, Lone Franklin
Henriksen, Flemming
Jensen, Connie Mørch
Jensen, Marianne Bruhn
Kristiansen, Jette Charlotte
Lehmkuhl, Kaj
Mørch, Heidi Christina Vind
Nielsen, Peter Lyhne
Oxlund, Helle
Pedersen, Annette Kjærgaard
Rahbek, Iben Charlotte
Sloth, Mette

21. Thosen, Lisbeth Troelsgaard
22. Wester, Kirsten

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

Danielsen, Solveig
Dreyer, Peter
Hansen-Mulvad, Vibeke
Hjortshøj, Lotte
Jacobsen, Marianne
Jensen, Flemming Engberg
Jensen, Peter Bjarno
Jørgensen, Jens Holst
Kaae, Birgitte Lynge
Larsen, Hanne
Laurell, Troels
Meno, Dorte Bente
Paysen, Henne Lise
Pedersen, Carsten Vangkilde
Rasmussen, Christian
Schmidt, Helle
Sommer, Henrik
Sørensen, Kjeld
Sørensen, Lis

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

Bach, Ivan Søgaard
Bygballe, Tony
Frost, Lars
Hanghøj, Ole
Hansen, Kirsten
Høedt-Rasmussen, Steen
Jakobsen, Bente
Jacobsen, Per Ostergaard
Laursen, Helle Arnfeldt
Mogelvang, Jesper
Nielsen, Kirsten Kejlberg
Nielsen, Mk hael
Olesen, Henrik
Pedersen, Bodil
Rungsø, Morten
Skov, Hanne
Solberg, Lars Carøe
Sørensen, Yvonn
Winther, Søren
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3z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
30.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Andersen, Lene Gyvelgaard
Bech, Kirsten
Christensen, Jan Jul
Habekost, Solveig
Hackenberg, Lars
Iversen, Birgitte
Jacobsen, Git Mihri
Jakobsen, Jan Erik Bossow
Jensen, Birgit Westh
Kau, Marianne
Kjær, Elly Bente
Kristiansen, Jesper Hilligsøe
Ladekarl, Morten
Madsen, Bjarne Læssøe
Nielsen, Carsten Johnsen
Nørregaard, Pia
Overgaard, Per Baltzer
Pedersen, Niels Loft
Peters, Bo
Rasmussen, Søren Egge
Schaksen, Lars Kjersgaard
Sørensen, Peder Bo
Sørensen, Steen
Thomassen, Jørgen Randrup
Thomsen, Lars Kær

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

Birk, Jens
Bjerrekær, Anne
Christiansen, Klaus-Jørgen
Drejer, Vibe
Frederiksen, Poul Toft
Grann, Erling
Hansen, Helle
Hansen, Lars Nørgaard
Ilium, Hans Peter
Jensen, Heidi
Jensen, Henrik Bundgaard
Jensen, Karin Rytter
Jørgensen, Martin Heide
Kristensen, Jesper Stensgaard
Ludvigsen, Mette Spliid

24

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Magnussen, Hanne Ladekarl
Nielsen, Peter Buschmann
Pedersen, Inge Lise Liff
Pedersen, Per
Rasmussen, Jan
Sørensen, Karen Elisabeth
Sørensen, Lars Mørch
Ørsnæs, Morten

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

Drotten, Per Hesselberg
Hoffmann, Jon
Hudlebusch, Ea
Jensen, Dorte Lind
Jensen, Morten Erland
Krabe, Morten
Maatoft, Lars Kristian
Mahler, Birgitte Merete
Mølle, Thorkil Martin
Nikolajsen, Pia
Overgaard, Iben
Pedersen, Inge Dorte
Pedersen, Ole
Piil, Thomas
Schou-Andersen, Sten
Skougaard, Jan
Stenz, Hans Jørgen
Søndergaard, Anne Dorthe
Sørensen, Susanne
Witt, Lars

Skolens personale 1981/82
KONTORPERSONALET
Grethe Buus Larsen, Kobbersmedevej 11, Randers, tlf. 424830.
Ulla lensen, Horhaven 33, tlf. 434202.
Ellen Kristiansen, Djursvej 20, Randers, tlf. 417595.
Jytte Nielsen, Kjolvejen 14, Randers, tlf. 432275.
BIBLIOTEKET
Lise Aabenhus, Dronningensgade 6, Randers, tlf. 415861, til februar 1982.
Lis Pedersen, Langgade 10, Randers, tlf. 437385.
Anna-Grethe Nielsen, Skanse Allé 17, Randers, tlf. 414316.

PEDEL
Hans Eli Woldum, Statsskolen, tlf. 422221.
Gartner Gunnar Poulsen, Linde, 8981 Spentrup, tlf. 442168.
Gartner Jens Rasmussen, Lunden 7, Aalum, Randers, tlf. 466282.

LÆRERKANDIDATER 1981/82
Efterårssemestret:
Tove Valsted Mogensen, dansk/psykologi.
Perioden 26. oktober 7 987 - 25. marts 7 982:
Preben Steen Sørensen, latin/historie.
Gert Oluf Hansen, dansk,dramatik.
Niels Poulsen, biologi.

Forårssemestret:
Bozidar Kezunovic, russisk.
Carl Jørgen Nielsen, historie.
Gerd Lütken, dansk.
Hanne Juul Flebo, religion/fransk.
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Lærere
BA.
BJ.
RB.
BR.
BØ.
BC.
CB.
PC.
KM.
BD.
EJ.
CF.
LG.
LL.
FH.
EH.
HM.
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