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RANDERS STATSSKOLE
Skolens historie
Randers Statsskole omtales første gang
i et kongebrev af 1542. Skolebygnin
gen, 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
1784, fik skolen til huse i »Helligånds
huset«, der dengang var en stor og
hensigtsmæssig skolebygning. Efter
stiftsøvrighedens mening kunne man »i
heele Riget neppe finde bedre og beqvemmere Leilighed saavel for Disciple
at søge Skole, som for samtlige lærere
at have bopæl«. Men rammerne blev
snart alt for små, og huset er i dag en
smuk gammel bygning midt i byens
travle net af gågader. Efter en strid med
centraladministrationen, der igen øn
skede skolen nedlagt, tog Randers by
selv initiativet og opførte en stor og
tidssvarende bygning 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 60 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 1984 fik bygningen en
ansigtsløftning, idet skolens tag blev
udskiftet for et million-beløb, der langt
oversteg skolens samlede byggesum i
1926.

ET VENDEPUNKT Randers Statsskole bliver
amtsgymnasium.
Den 1. januar 1986 ændredes Randers
Statsskoles tilhørsforhold fra at være en
statsinstitution til at være en institution
ejet af Århus amt. Dette skete som
følge af en lov omfattende Danmarks
42 statsskoler, der blev vedtaget i
folketinget af de fire regeringspartier
med støtte af Det radikale Venstre.
Overgangen til Århus amt blev marke
ret ved en lille festlighed på årets første
skoledag, den 6. januar 1986.
Tre repræsentanter fra Århus amt mød
tes med elever og lærere i skolens fest
sal. Fra Århus amt kom formanden for
amtets undervisnings- og kulturudvalg,
Sesse Søgaard (SF), amtsskoledirektør
Herluf Rasmusen og fuldmægtig Minna
Hansen.
Sesse Søgaard holdt en kort tale, hvori
hun blandt andet sagde: »Vi har ambi
tioner om at være en god arbejds
giver, og det bliver begrænset, hvor
3

Fra højtideligheden den 6. januar 7986 i anledning af, at Randers Statsskole overgik til Århus amt.
Fra venstre: Rektor Kjeld Mortensen, amtsskoledirektør Herluf Rasmussen og forkvinden for undervisningsog kulturudvalget Sesse Søgaard.

meget I kommer til at mærke for
andringen«. Som gave til skolen med
bragte repræsentanterne for Århus amt
nogle meget smukke litografier, 8 af
Vera Myhre, 4 af Dyke Johannesen.
Eleverne hilste de nye »ejere« med
jubelråb og klapsalver, og rektor Kjeld
Mortensen kunne afslutte samværet
med at sige til repræsentanterne for
Århus amt: »I får gode bygninger og et
godt personale«.
Efter samlingen i festsalen var der et
lille traktement for skolens personale
på lærerværelset. Her bød lærerråds
formand Niels Wittrup Nielsen de nye
ejere velkommen og udtrykte ønsket
om et godt samarbejde.
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Velkomst til de nye
elever/studerende
På 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 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.
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 tirsdag den 5. august 1986
kl. 9,00 for 1.g- og 1.HF-klasser.
2. og 3.g og 2.HF-klasser møder ons
dag den 6. august 1986 kl. 8,00.
Kjeld Mortensen.

Skolens opbygning

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
tekniske og administrative med
arbejdere, der er ansat ved skolen.

Valget kan ventes afsluttet inden ud
gangen af september måned 1986.

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.

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.

Skoleråd
I forbindelse med skolens overgang til
amtskommunal status er skolen blevet
omfattet
af
skolestyrelsens
lov
bekendtgørelse nr. 24 af 20. januar
1978, og skal som følge heraf have
valgt et skoleråd bestående af:

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.

Fællesudvalget (FLU)
1. 1 medlem valgt af amtsrådet blandt
dettes medlemmer.
2. 2 medlemmer valgt af og blandt
skolens forældre.
3. Rektor.
4. Lærerrådets formand samt yderli
gere et af lærerrådets medlemmer.

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
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tineudvalget og kunstudvalget
under.

her

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.

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
ordstyrere, 2 sekretærer, kasserer og
post. Det er skik, at ordstyrerne bliver
repræsentanter i FLU (= Fællesudval
get).

Elevrådet

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 DGS, LAK, DUS, GLO og KG.
Du vil få nærmere information om disse
organisationer af dine tutorer og i elev
rådet.
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.

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 -

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-

Stipendieudvalget
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.
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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
morgensang eller via opslag på opslags
tavlen 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 l.g skal I
vælge foreløbige repræsentanter fra
jeres klasse.
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 til rektor vedrørende fri
tagelse for undervisning og redegørelse
for fravær kan kun ske i 2. frikvarters
sidste 10 minutter.
Rektors daglige træffetid vil fremgå af
opslag.

SKOLENS HVERDAG DEN DAGLIGE UNDERVISNING
INTRODUKTIONS
PERIODEN
Skolens samarbejdsudvalg udarbejder
hvert år et program for den introdukti
onsperiode, 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
områder end de faglige.

7. 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.

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 i en time orientere om
elevrådet, fællesudvalget, udvalg un
der elevråd/fællesudvalg og lærerråd
samt om elevernes faglige organisatio
ner GLO, LAK, DGS.
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
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.

tes i klassen, og der afholdes årsprøver.
I gymnasiet er der i nogle fag afslut
tende eksamen allerede efter 1,g eller
2.g ligesom HF-studerende i visse fag
har afsluttet eksamen på fællesfags
niveau 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 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 sygeundervis-

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
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Foto af Henrik Jensen, 2q.

ning 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.
I gymnasiet gives der to terminskarak
terer og en årskarakter i løbet af skole
året. For 1.g første gang i december
måned.

Alternative
undervisningstilbud
- et nyt initiativ ved
Randers statsskole
Baggrund
Den centrale (samfundsmæssige) op
gave for en institution som Randers
Statsskole er naturligvis at forberede
unge på at indstille sig til studenter- og
HF-eksamen. Undervisningen af denne
målgruppe er skolens primære opgave.
I skolens lærerkorps har det dog flere
gange været drøftet, om ikke andre
grupper i samfundet ville kunne have
glæde af den kompetence og eksper
tise, som institutionen sidder inde med
i form af højtuddannede og erfarne
lærerkræfter og undervisningsmateria 
ler. Flere og flere grupper i samfundet
stiller krav om uddannelse og efter
uddannelse. Er der ikke her en opgave
for gymnasieskolerne?
Lignende tanker gjorde man sig i Århus
amt, der på foranledning af amtsskole
direktøren nedsatte et »Udvalg ved
rørende nye uddannelsestilbud på
amtskommunale uddannelsesinstitutio
ner«.

På denne baggrund blev der på Ran
ders Statsskole af alle faggrupper ud
arbejdet konkrete forslag til undervis
ningstilbud »ud-af-huset«. Faggrupper
nes indholdsbeskrivelser blev indsendt
til ovennævnte udvalg, der lod dem gå
videre til Århus amt, som på denne
baggrund bevilgede 50.000 kroner til
afprøvning af konkrete forslag.

Gennemførelse
Den 6. november indsendte skolen
færdige forslag til gennemførelse af tre
forskellige typer uddannelsestilbud,
hvoraf to blev realiseret i foråret 1986.
Type 1 havde som målgruppe laboran
ter og blev gennemført i samarbejde
med HK. Kurset hed »Laboranters ar
bejdsmiljø«.
Type 2 henvendte sig til skolens for
ældregruppe, og idéen var at præsen
tere gymnasiets fag for forældre. Føl
gende kurser blev gennemført: »Hvad
er oltidskundskab?«, »EDB«, »Bio-tek
nologi og etik« og »Danmarks litte
ratur i tværsnit«.

Resultater
Efter kursernes afslutning har delta
gerne haft lejlighed til at evaluere disse,
og det må konstateres, at gennem
førelsen af kurserne har været en suc
ces.
Type 1 kurset er naturligvis det mest
tilgængelige for vurdering, da det er så
konkret i sit sigte. Deltagerne har fået
indfriet de forventninger de mødte
med, og kursets indhold har kunnet
behandle problemstillinger med rela
tion til det daglige arbejde.
Type 2 kurserne har givet lærerne mu
lighed for en rimelig omfattende præ9

Linoleumstryk af Mette Kjellerup Lassen.
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sentation af en del af det stof, der
arbejdes med i gymnasiet. På denne
baggrund har det været muligt at få en
dialog i gang med forældrene om mere
overordnede og principielle forhold
end det sædvanlige skole-forældre
samarbejde giver anledning til.

Ønsker
Det er skolens håb, at disse kurser må
kunne fortsættes. Det har været en
stor oplevelse for de lærere, der har
deltaget, at tilrettelægge disse former
for undervisning, og der er blevet ind
vundet erfaringer, som vil indgå i even
tuelt nye kurser. Resultatet har været
så godt, at begge typer fortjener at ud
bygges, således at også for eksempel
gymnasiets fine tradition for sprog
undervisning må kunne rettes mod
interesserede grupper.
(Hele projektet er behandlet i en rap
port: »Rapport vedrørende alternative
kursustilbud«).

Ringetider
Forsøgsvis gennemføres i skoleåret
1986/87 de nedenfor anførte ringe
tider.

I. time .....................
2. time .......................

8,00- 8,45
8,50- 9,35

PAUSE .........................
9,35-10,05
(Morgensamling og formiddagskaffe)
3. time .......................
4. time .......................

10,05-10,50
10,55-11,40

PAUSE (Frokost)...........

11,40-12,10

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

12,10-12,55
13,00-13,45

PAUSE .........................

13,45-13,55

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

13,55-14,40
14,45-15,30

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 to store
og rummelige tasker eller en kuffert for
at kunne transportere de mange nye
bøger hjem.

Opslagstavler
Skolens opslagstavler er placeret foiskellige 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.
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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.

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:
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3 . Fritagelse for enkelte timer i le
gemsøvelser gives efter anmod
ning fra henholdsvis hjemmet (jfr.
2a.) og eleven selv (jfr. 2b.). Fri
tagelse 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 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.
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.

Linoleumstryk af Tina Kaas lensen, 2b.

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 og er en del af
undervisningen.
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Studievejledning
Hver klasse har tilknyttet en studievej
leder, som evt. kan være en af de
lærere, klassen har til undervisning. Stu
dievejlederen afholder nogle timer
med klassen med emner som studie
teknik, genvalgsorientering og tilvalgs
orientering - 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
person, 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
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,
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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 og drives med tilskud
fra amtet, 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. 9,35 til 12,10, 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
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. 12,00 og 12,10. 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.

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.

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. 40 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, »Godt Mjød«
og folkemusikgruppen »Hønsefødder«.
Alle grupper spiller ofte og gerne og er
aktive både på skolen og udenfor sko
len. Øvetider og tilmelding til grup
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perne dels ved opslag, dels ved hen
vendelse 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: Bas
ketball, 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, 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 og bevilger de 10
undervisningstimer, som er normal
længde for en studiekreds.
Timetallet for en studiekreds kan evt.
udvides efter ansøgning til fællesudval
get.
I skoleåret 1985/86 har der været
afholdt studiekredse i film.

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.
I lighed med sidste år forventes der til
bud om at deltage 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 gymna
siet. I »ekstra formning« kan du beskæf
tige dig med det område inden for fa
get, du bedst kan lide -f. eks. keramik,
tegning, oliemaleri osv. Timerne ligger
efter skoletid.

Valhal

Linoleumstryk af Anette Nørgaard, 7 r.
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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.

Luren
Kære 1. g'ere og 1. HF'ere!
Luren, Statsskolens blad, må siges at
være et blad med historie(r). Efter stif
telsen af bladet i 1943 er det udkom
met jævnligt. Det sidste års tid med
1-2 måneders mellemrum, sprængfyldt
med spændende artikler, pågående
journalistik, foruden en stor portion
skæg og ballade, som netop hører til i
et skoleblad.
I året 1985/86 har størstedelen af
redaktionen bestået af 3. g'ere, hvilket
betyder, at der skal nye og friske kræf
ter i redaktionen for at føre dette be
tydningsfulde
kommunikationsorgan
videre. Derfor skal 1. g'ere og 1. HF'ere
vide, at hvis de mener at være i besid
delse af journalistiske evner eller bare
har lyst til at gøre et godt, til tider hårdt
arbejde, er de meget velkommen i
Lurens redaktion.
Det understreges, at LUREN er et uhøj
tideligt, men absolut VIGTIGT kommu
nikationsorgan på skolen, hvor alle,

som føler trang til at ytre sig, kan
komme til orde.
Ordet er frit - brug det!
Rigtig hjertelig velkommen på Randers
Statsskole.
Lurredaktionen 1985/86.

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 1985/86 indkommet
4.600 kr., og der er pr. 1. juni 1986 en
beholdning på 2.400 kr.
Forældrefondens midler er af uvurderlig
betydning for skolens liv, idet mange
situationer, der ville blive problem
fyldte, nu let kan løses, ligesom
mindre ønsker fra elevside ofte kan
imødekommes.
Fondens midler kommer hovedsagelig
som frivillige bidrag fra skolens for
ældrekreds, men vi har i de senere år
kunnet glæde os over, at tidligere ele
ver, 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:
7.: 1. skoledag efter ferien.
7.-16.: Introduktionsarrangementer
for 1. klasserne.
16.: Velkomstfest og forældre
møde for 1. klasserne.
Underholdning af skolens
kor og orkester samt
»Valhals Skræk«.
23.: 25 elever overværer gene
ralprøven på Wagners opera
»Siegfried« i musikhuset i
Århus.
SEPTEMBER:
3.: 2.HF elever i formning på
ekskursion til Århus kunst
museum for at se holografi
udstilling.
14.-20.: 3.g elever (samfundsfaglige)
på ekskursion til Budapest.
8.-14.: 3.U på ekskursion til Paris.
19.: Ekskursion for formnings
elever (gymnasiet) til holo
grafi-udstilling på Århus
kunstmuseum.
15.-21.: 3.g elever (fysik-og kemi
linien) på ekskursion til Göt
tingen, Darmstadt og
München.
23.-25.: 3.xyz (naturfaglige) på eks
kursion til Hald.

OKTOBER:
14.-18.: Efterårsferie.
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29.:

3.g og 2.HF dramatikhold
på ekskursion til Svalegan
gen i Århus.

NOVEMBER:
6.: Gymnasieelever fra skolens
kor synger og spiller for
ældre på kollektivet,
Viborgvej.
17.: Skolens fødselsdag.
DECEMBER:
8.: Julekoncert i Øster Velling
kirke med skolens kor og
orkester.
9.: Elever fra HF musikhold
underholder ved oriente
ringsmøde for kommende
HF-elever.
12.: Julekoncert på skolen med
skolens kor og orkester
samt gymnasiets musiklinie.
20.: Juleafslutning. Juletale af
sognepræst Klaus Frisman,
Spentrup.

JANUAR:
6.: Skolen overgår til Århus
amt. Højtidelighed i fest
salen. Taler af skoledirektør
Herluf Rasmussen, for
kvinde for undervisnings- og
kulturudvalget Sesse
Søgaard samt rektor Kjeld

lulekoncert den 7 2. december.

6 .:

20 .:

28 .:

29 .:
31 .:

Mortensen. Skolen mod
tager en kunstgave, der
består i en serie litografier af
Dyke Johansen og Vera
Myhre.
Kunstudvalget arrangerer en
udstilling af litografier af
Ingelise Westman.
Orienterende møde for
kommende l.g'ere og
I.HF'ere. Elevgruppen
»Some other Singers«
underholder.
Semifinalestævne (basket
ball) for elever fra 3.g og
2.HF.
Regionsstævne for piger
(volleyball).
Skolens årsfest på »Jylland«.
Revy af dramatikelever,
musik af blandt andet jazz
gruppen »Little People«,

»Hønsefødder« og »Godt
Mjød«.

FEBRUAR:
2 .:

3 .-7.:

10.-15.:
20 .:
21
25 .:

26 .:

MARTS:
3 .:

1.a og 2.HF (psykologi
elever) ser i Grandteatret
»Ord som forløser«.
Praktikuge for 3.g (kemi
grenen).
Vinterferie.
Uddannelsesdag for alle
elever.
.: Karnevalhal.
Operatur med 50 elever til
»Madam Butterfly« i musik
huset i Århus.
1.ø og 3.g (naturfaglige) på
ekskursion til Nordsøcentret
i Hirtshals.

Henrik Jensen, 2.q, udstiller
en serie fotografier af
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4 .:
6 .:

12.-14.:
16 .:

19 .:

20 .:
24.-31.:

APRIL:
1 .:

skolen. Disse skal bruges
som oplæg til en bomærke
konkurrence.
Forældrekonsultation for
2.HF, 2. og 3.g.
Fællestime med Klüvers Big
Band og skolekoret. Der
opføres Butch Lacy's »We
got a Song«. - Om aftenen:
Offentlig koncert med
samme program.
3.g (samfundsfaglige) på
ekskursion til København.
102 elever fra skolekoret
medvirker sammen med kor
fra 8 gymnasier i Århus amt
samt Klüvers Big Band ved
koncert i musikhuset i
Århus. Der opføres Butch
Lacy's »We got a Song«,
specielt komponeret til
disse kor. Koncerten op
tages af TV.
Forældrekonsultation for 1.g
og 1.HF. Gren- og tilvalgs
orientering.
Valhal afholder viseaften.
Påskeferie.

Bomærke-konkurrencen af
gøres. 1. præmie: Vibeke
Thordal Nielsen, 2.z. 2.
præmie: Keld Offersen, 3.y.
3. præmie: Erik Werk, 1.y.
7 .: Gutte Mortensen udstiller
en række billedtæpper.
Skolens kunstudvalg køber
et.
17 .: Forårskoncert med skolens
kor og orkester samt jazz
gruppen »Little People«, 1.
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og 2.HF's musikhold samt
gymnasiets musiklinie.
18
.: Sommervalhalfest.
30 .: Sidste skoledag for 2.HF.
Underholdning i festsalen i
1. time. Om aftenen: Fest
på Nørreriis.

MAJ:
2.-12.:
6.:

Skriftlig HF-eksamen.
Sidste skoledag for 3.g.
Underholdning i festsalen i
1. time. Om aftenen fest i
kantinen.
9.-15.: Skriftlig studentereksamen.
14 .: Eli Stendevad udstiller en
samling tegninger.
15 .: 1.y på ekskursion til Gerni
maskinfabrik, Randers.

JUNI:
20.:

Translokation.

2. og 3. præmien
i bomærkekonkurrencen.

RANDERS

STATSSKOLE

2. præmie: Keld P. V. Offersen, 3y.

3. præmie: Eric Werk, 7 y.

Studentereksamen

17. Madsen, Ruth Irene
18. Milwertz, Gitte Nicole
19. Mogensen, Annemette
Østergaard
20. Mortensen, Eva
21. Møller, Grethe
22. Nielsen, Henriette
23. Nielsen, Karen Myrhøj
24. Nielsen, Liselotte Lindberg
25. Ravn, Kristine Wilhjelm
26. Østergaard, Thyra Lis
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SPROGLIG LINIE

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

Amsinck, Heidi
Brynildsen, Anne Birgitte
Bødker, Anne-Mette Wille
Damholt, Lotte Schneider
Fisker, Lone
Cötzsche, Tine
Hansen, Marianne Lund
Holmegaard, Mette
Hundborg, Lotte Duus
Hüttel, Mette
Høstrup, Thomas
Jensen, Heidi Næsted
Jensen, Marianne Berendt
Jørgensen, Karin
Lassen, Hanne
Lysholk, Tina

3b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andersen, Dorte Schartau
Andreasen, Charlotte Ormstrup
Andreasen, Helene Bjerregaard
Arberg, Luise
Barslund, Inger
Christensen, Bettina
Christensen, Gitte Hededal
Christensen, Lene Hyldgaard
Jakobsen, Jette
Jensen, Anne Mette Haugaard
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jensen, Heidi Schneider
Jensen, Karin
Jørgensen, Lise
Madsen, Helle
Madsen, Peter Henrik Øgaard
Møller, Birthe
Nielsen, Birgitte Skov
Pedersen, Gitte Fisker
Petersen, Lise Baltzer
Popp, Marianne
Poulsen, Lone
Rasmussen, Helle Kirsten Tetsche
Steninge, Anne-Marie
Svendsen, Anette
- Weinert, Rune

MATEMATISK LINIE

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

Andersen, Erik Haarbo
Andersen, Eva
Bendsen, Ole
Christensen, Charlotte Skov
Christensen, Tina Birkeskov
Ellermann, Morten
Gaba, Lars René
Hansen, Keld Ingemann
Hansen, Lars Hjuler
Harbo, Thomas
Jensen, Dorte
Jensen, Jørgen Hvid
Jensen, Per Martin
Klinkvort, Mads
Laursen, Jeanette
Malling, Helle
Mandrup, Lene
Nielsen, Finn Legard
Pedersen, Lene
Raarup, Søren Ernst
Vognsen, Charlotte
Witzel, Simone

iy1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Andersen, Peter Bo
Bjørcklund, Brian
Boné, Michael
Breiner, Morten
Broberg, Dorte
Gade, Eva Bjerregaard
Hudlebusch, Pia
Høedt-Rasmussen, Hanne
Høgenhaven, Kirstine
Jensen, Peter Skytte
Johannesen, Ralf
Kristensen, Lisbeth Bisgaard
Kristensen, Pia Brix
Larsen, Jens
Laursen, Per Laurs Hvam
Lund, Dorte Boldsen
Nielsen, Anders Ostergaard
Nielsen, Jytte Gerda
Nielsen, Lene
Nielsen, Steen Georg
Nikolajsen, Peter
Rasmussen, Lone Højlund.
Rydder, Lasse
Vester-Sørensen, Ole
Windolf-Nielsen, Lars

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

Andersen, Charlotte Bonar
Bonde, Birgitte Kjær
Bonde, Marianne Kjær
Brock, Christina
Conrad, Robert Wenming
Dreyer, Jakob
Fraulo, Pantaleone Poul
Gade, Per
Glavind, Lars
Jensen, Michael Agerholm
Jensen, Ole Rask
Korning, Anna Katrine
Kristiansen, Annette Hilligsøe
Kusk, Carina
Maach-Møller, Jan

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

Nielsen, Helge
Pedersen, Jesper
Retpen, Peter
Skjøtt, Bo Christian
Skaarup, Nina
Sørensen, Mette Tolstrup
Thoft, Nina Bjørn
Thomsen, Ole Dalsgaard
Treue, Louise

3u.
1.
2.
3.
4.
5.

Bach, Flemming Sommer
Berg-Sørensen, Kirstine
Eskildsen, Kirsten Smedegaard
Green, Lars
Hansen, Lene

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

Jensen, Lone Nørgaard
Kristensen, Connie
Kusk, Jan Møller
Larsen, Christian Hartmann
Larsen, Dorte
Larsen, Erik
Mathiasen, Tine Mollerup
Mose, Marianne
Olsen, Dorte
Olesen, Inge Rishøj
Pedersen, Helle
Piil, Martin
Primby, Ken Lynge
Sehested, Hans Christian
Sørensen, Erik Kolding

19.
20.
21.
22.
23.

Poulsen, Lone
Poulsen, Steen
Rasmussen, Frank Kock
Steffensen, Mette
Thomsen, Tina

2q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andersen, Charlotte
Bugge, Anette
Christensen, Karin Fiil
Christensen, Lone Birkeskov
El-Shami, Mette Ursula
Eriksen, Kim Faurholt
Frøkjær, Poul
Hougaard, Lene Nylander
Jacobsen, Birthe Korsgaard
Jensen, Betina

Højere
forberedelseseksamen
maj-juni 7 985
2p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Andersen, Tina Hostrup
Bejer, Mette
Carlsen, Anette Karen
Dam, Anette Leth
Damgaard, Birgitte Strøbeck
Eriksen, Marianne Damkjær
Fredenslund, Laila
Gradman, Marie-Luise
Hansen, Niels Jørgen Lund
Jensen, Ketty
Johansen, Mariane Arnt
Jørgensen, Dora
Madsen, Gitte
Møller, Iben Gyrup
Nielsen, Annette Skovbo
Neubert, Lea
Overgaard, Anne-Grete
Poulsen, Jørgen Trend
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Lassen, Litta
Madsen, Mariann Solhaug
Pedersen, Birgit Merete
Pedersen, Claus Peter
Poulsen, Klaus Rønnow
Sondergaard, Anders Chr. Oil
Sørensen, Annitta Hougaard
Varberg, Steen
Wieland, Mette

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

Bilici, Sona
Frandsen, Rikke Charlotte Quist
Hansen, Susanne Thousgaard
Heineth, Birgitte
Høgh, Inge Mariann
Jensen, Allette
Jensen, Claus Anthon Sloth
Kristensen, Susanne Vase
Linnet, Astrid
Løcke, Anna Marie Hviid
Mørup, Randi
Pedersen, Carsten Thulstrup
Rasmussen, Kent Lykke
Rauff, Torben Egelund
Sørensen, Dorte Krogh
Sørensen, Ulla Kirkegaard
Torpe, Else
Tvenstrup, Marianne

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

Amstrup, Lene
Andersen, Jannie Elisabeth
Jacobsen, Lene
Jensen, Connie Øvre
Jensen, Karen Suppli
Jensen, Karin Gammelholm
Jespersen, Bendt Wittrock
Johansen, Karsten
Junge, Christian
Liljeqvist, Frank Otto
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Monrad, Charlotte
Mortensen, Tina
Maagaard, Henrik
Nielsen, Ellen
Nielsen, Frank Sønder
Obsen, Anette Brøgger
Pedersen, Tina Schmidt
Poulsen, Ann Amstrup
Ryberg, Stig
Wickberg, Inger Rathlau
Aagaard, Per

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

Andersen, Anne Marie Bloch
Andersen, Bente K. Faldborg
Bent, Bjørg Blomgreen
Bolding-Jensen, Nina
Hansen, Jette Hornemann
Harbo, Mette
Havshøi, Per
Henriksen, Dorte Bjerg
Jensen, Pia Dorte
Jørgensen, Dorte
Jørgensen, Marianne Ørskou
Kjær-Hansen, Lone Brisson
Knudsen, Hanne Sofie
Larsen, Ulla Sønderskov
Olesen, Kirsten Elisabeth
Pedersen, Astrid Hedegaard
Pedersen, Bent Lykke
Pedersen, Helle Lolholm
Sigurdson, Charlotte Elizabeth
Skaarup, Anna Østergaard
Søndergaard, Janne

LQ

SKOLENS PERSONALE
KONTORPERSONALET
Grethe Buus Larsen, Kobbersmedevej T1, Randers, tlf. 42 48 30.
Ulla Jensen, Hørhaven 33, Randers, tlf. 43 42 02.
Ellen Kristiansen, Vestergade 31B, 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.

LÆRERE
JS.
BA.
JB.
RB.
BR.
BØ.
BC.
BJ.
PC.
BD.
EJ.
LG.
FH.
EH.
TR.
HM.
HH.
TH.
HJ.
RH.

JV.
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Andersen, Jytte Skræddergaard, Hovedgaden 23, 8820 Brabrand, tlf. 26 11 84.
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, Nordostvej 3, 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, Tyge Brahesvej 15, Randers, tlf. 41 64 48.
Clausen, Birgitte Prytz, adjunkt, N. Ebbesensvej 60, Randers, tlf. 42 98 90.
Dalsgaard, Birgitte, adjunkt, Bergmannsvej 7, 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.
Henriksen, Torben Rugholm, årsvikar, Otto Benzonsvej 11,
8210 Århus V, tlf. 16 77 56.
Hill-Madsen, Svend-Aage, adjunkt, Tjørnebakken 2, 8500 Grenaa, tlf. 32 27 84.
Houengaard, Herluf, lektor, Platanvej 30, Randers.
Houengaard Høy, Tove, 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.

JJ.
MJ.
HE.
JØ.
PJ.
EK.
PK.
KK.
LA.
ML.
JL.
PL.
PM.
R.
LM.
MO.
MY.
NI.
NW.
OF.
BN.
GN.
KN.
CN.
BO.
AO.
RP.
TP.
IR.
GR.
KE.
ST.
BH.
KS.
LS.
PT.
KW.
HV.
ZE.
ØS.

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, lektor, 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, lektor, Set. Kjeldsvej 12, Aalum, Randers, tlf. 46 60 26.
Larsen, Poul, adjunkt, V. Boulevard 23, Randers, tlf. 42 92 56.
Linton, Marianne, adjunkt, Nordvestpassagen 69, 8200 Århus N., tlf. 16 71 82.
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.
Mygind, Lizzie, lektor, 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, lektor, Viborgvej 11, Randers, tlf. 41 06 15.
Pedersen, A. O., lektor, Havgården, Hegedal, 8585 Giesborg, tlf. 31 72 62.
Pedersen, R. Ranbøl, adjunkt, GI. Ringvej 20, 8963 Auning, tlf. 48 33 62.
Poulsen, Tage, lektor, Fenrisvej 85, 8210 Århus V., tlf. 15 24 90.
Rasmussen, Ivan Bøge, adjunkt, Stenkløvervej 5, Randers, tlf. 41 32 30.
Riber, Glob, lektor, Jebjerg gi. skole, 8870 Langå, tlf. 44 52 79.
Skaarup, Ketty, årsvikar, Marienborgvej 18, 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, lektor, Niels Ebbesensvej 26, Randers, tlf. 41 08 10.
Sørensen, Lars P., adjunkt, Møllevej 10, Stevnstrup, 8870 Langaa, tlf. 46 75 23.
Tidemand-Petersson, Poul-Steen, lektor, Maagevej 6, Stevnstrup,
8870 Langaa, tlf. 46 74 40.
Weinert, Knud, adjunkt, Vissing gi. skole, 8370 Hadsten, tlf. 98 14 18.
Vorre, Hanne, adjunkt, Gråpilevej 29, Randers, tlf. 43 41 52.
Zeuthen, Aase, adjunkt, Jebjerg gi. skole, 8870 Langå, tlf. 44 52 79.
Østergaard, Tage, studielektor, Granvænget 9, Randers, tlf. 42 35 83.
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Else Rastad (1940-1985)
Kort efter nytår fik vi medde
lelse om, at Else Rastad havde
fået fred efter flere års stadigt
tiltagende sygdom.
Sygdommen bevirkede, at Else
havde mange og efterhånden
længerevarende fraværsperio
der, hvad der resulterede i
hendes afsked fra skolen i maj
1983.
Fra sin start på Randers Stats
skole, 1. august 1972, var Else
meget engageret i sin undervis
ning i geografi, selvom der på
det tidspunkt var meget dårlige
arbejdsforhold i form af forældet
lokaleudstyr og undervisnings
materiel i forhold til fagets nye
bekendtgørelse. Else tog fat på,
så at sige fra helt bar bund, at
opbygge og stadig udbygge en
tidssvarende lære- og hånd
bogssamling samt at indkøbe
og få ophængt diverse moderne
kort. Nødvendigheden af og
anerkendelsen af hendes store
arbejde ses af, at hun et par
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gange af skolen fik lov at tage til
København for at orientere sig
om nye undervisningsmidlers
fremkomst.
Meget i den nye bekendtgø
relse var nyt stof for os alle, men
Else viste sig både som en me
get fin fag-kollega og en dygtig
læremester, når vi i vores lille
rum ved siden af geografilokalet
over en kop kaffe, fik drøftet
faglige problemer.
Geografi- og biologiafdelingen
er jo meget nært forbundet
lokalemæssigt på Randers Stats
skole, så en del tværfaglige
diskussioner er selvfølgelig fore
gået her, og derfor efterlod El
ses afgang fra skolen, og i sær
deleshed meddelelsen om hen
des død, et tomrum hos os alle i
faggruppen, ligesom det var til
fældet hos samtlige skolens
øvrige kolleger.

Palle Kirk/Lizzie Mygind.
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