Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

RANDERS STATSSKOLE
1997-98

SKOLENS ADRESSE:
Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers.
KONTORTID:
Mandag-fredag kl. 8.00-14.00.

TRÆFFETID:
Rektor træffes bedst efter forudgående aftale.

TELEFONER:
Kontoret......................................................................................... 86 41 08 44
Pedel (telefontid kl. 8-9)................................................................ 40 89 96 21
Direkte telefonnummer:..................................................................86 43 06 88
Afvent klartone, tast lokalnummer:

Lisbet Fredborg Brædstrup......................................................................... 20
Ulla Jensen..................................................................................................... 21
Dorte Smith Hansen..................................................................................... 22
Rektor Kjeld Mortensen............................................................................... 23
Inspektor Poul Steen Tidemand-Petersson................................................ 24
Inspektor Niels Wittrup Nielsen................................................................. 25
Kantinen......................................................................................................... 26
Studievejledning............................................................................................ 27
Studievejledning............................................................................................ 28
Pædagogisk inspektor og bogdepot............................................................ 29
Lærerværelset............................................................................................... 30
Biblioteket...................................................................................................... 31
ELEVTELEFON.............................................................................86 43 05 29
TELEFAX:.......................................................................................86 41 06 44

REDAKTIONEN UDGØRES AF SKOLENS INFORMATIONSUDVALG
SUPPLERET MED KNUD WEINERT.
Informationsudvalget er:

Thomas Vedel Jensen 3u ■ Angela Heinemeier
Niels Wittrup Nielsen • Poul Bager
Poul Larsen ■ Jørgen Lorenzen
Dorte Smith Hansen • Keld Sørensen
Tryk:

Sønderby Grafisk • 86 68 40 00

RANDERS STATSSKOLE

Introduktions- og årsskrift 1997-98

- hører under:

Århus
Amt

Indholdsfortegnelse
RANDERS STATSSKOLE
Velkomst til de nye elever....................... 3
Skolens historie....................................... 4

STIKORD OM SKOLEN
Administration......................................... 5
Adresseændring...................................... 5
AV-midler.................................................. 5
Befordringsgodtgørelse.......................... 5
Bestyrelse................................................. 5
Biblioteket................................................ 6
Billedkunst............................................... 6
Blå bog...................................................... 6
Bogdepot og bøger.................................. 6
Cykel/knallertparkering......................... 6
Danskopgaven......................................... 6
Dueslag..................................................... 6
EDB........................................................... 6
Eksamensorientering.............................. 7
Elevråd...................................................... 7
Elevskabe................................................. 7
Elevtelefoner............................................ 7
Evaluering................................................ 7
Ferier........................................................ 7
Fester........................................................ 7
Festudvalg................................................ 8
Forsikringer............................................. 8
Forældremøder........................................ 9
Fredags-Café............................................ 9
Fritagelse for idræt.................................. 9
Fritagelse for
undervisning i øvrigt............................... 9
Frivillig idræt........................................... 9
Fællestimer.............................................. 9
Fællesudvalget (FLU)............................. 9
Glemte sager.......................................... 10
Historieopgaven......................................10
Internationale klasser............................10
Introduktionsperioden.......................... 10
Kantine..................................................... 11
Kantinens venner.................................... 11
Karaktergivning......................................11
Klassebetegnelse.................................... 11
Klasselærer.............................................11
Klasserepræsentant............................... 11
Kopiering.................................................11
Kor og orkester...................................... 12

2

Kunstudvalg............................................13
Legatudvalg............................................. 13
Luren........................................................ 13
Lærerforsamling.....................................13
Lærerværelset........................................13
Læsevejleder...........................................13
Medbestemmelse................................... 13
Meddelelsesbog...................................... 13
Morgensang............................................ 14
Mødepligt................................................ 14
Målsætning............................................. 16
Nyt om skolen.........................................16
Opslagstavler.......................................... 16
Ordensregler...........................................16
Pedel........................................................16
Pædagogisk Råd.....................................16
Randers Statsskoles
Forældrefond.......................................... 17
Rejser på Randers Statsskole................17
Rektor......................................................18
Rengøring................................................ 18
Ringetider................................................ 18
Rygning................................................... 18
Samarbejdsudvalg.................................. 18
Skemaændringer.................................... 19
Studiekort................................................ 19
Studievejledning..................................... 19
Sygetransport......................................... 20
Sygeundervisning.................................. 20
Telefonbesked........................................ 20
Terminsprøver....................................... 20
Translokation......................................... 20
Tredieårsopgaven.................................. 20
Uddannelsesstøtte................................. 20
Udmeldelse............................................ 20
Ugeseddel............................................... 20
Undervisningen..................................... 20
Valhal...................................................... 21
01, vin og spiritus................................... 21
Årsprøver................................................ 21
Det internationale 1996/95................... 23
Med Ix til Island.................................... 24
Blade af skolens dagbog....................... 27
Studentereksamen................................. 32
Skolens personale.................................. 35
Skolen tager afsked............................... 46
Plan over Randers Statsskole............... 52

RANDERS STATSSKOLE

Velkomst til
de nye elever
På skolens vegne vil jeg gerne byde alle
velkommen på RANDERS STATS
SKOLE.
Jeg håber med dette kombinerede intro
duktions- og årsskrift, at kunne give dig
et indtryk af den skole, der de næste tre
år skal være din arbejdsplads. Medbring
det de første dage - du vil helt sikkert få
brug for planen over skolen bagest i
hæftet!
Der er uden tvivl ubesvarede spørgsmål,
også når du har læst hæftet, men der er
mange til at hjælpe og til at byde dig vel
kommen: De nye klasser bliver modta
get af ældre elever, som vil være sam

men med klassen omkring nogle aktivi
teter i introduktionsperioden. Yderligere
afholder studievejlederne i løbet af de
første uger timer i de nye klasser. Her
får I bl.a. gennemgået forhold i forbin
delse med undervisningen og skolens
øvrige dagligdag.
Elevrådet inviterer i år de nye elever til
at lære hinanden at kende gennem en
række aktiviteter den 5. august kl. 8.0013.00. Jeg håber at mange har lyst til at
deltage.

Velkommen til det nye skoleår, som
begynder onsdag den 6. august 1997 kl.
9.00. 2. og 3.g møder dog først kl. 12.00.

Kjeld Mortensen
rektor.
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Skolens historie
Randers Statsskole er en af landets
meget gamle og ærværdige institutioner.
I 1992 kunne den markere sit 450 års
jubilæum. 1 året 1542 genskabtes nemlig
det økonomiske grundlag for driften af
Randers latinske Skole gennem et gave
brev fra kong Chr. III. Brevet er bevaret i
original.

opførte en stor og tidssvarende bygning
til Randers lærde Skole. I 1858 kunne
skolen i Vestergade indvies.
I 1903 skiftede den lærde skole navn til
Randers Statsskole, og da den fortsatte
med at vokse, flyttede den i 1926 til den
nuværende bygning ved Rådmands Bou
levard.

Skolen havde imidlertid allerede da eksi
steret i 100 år som peblingeskole ved
byens nonnekloster - den nævnes første
gang i et tingsvidne i 1449 og er antage
lig oprettet kort før 1440. Da nonneklos
teret blev lagt under Mariager kloster,
fastslog et brev fra paven i Rom i 1451, at
der fortsat skulle drives skole i Randers.
De første år efter reformationen var sko
len lille og de økonomiske forhold tran
ge. Men fra 1580'erne, hvor den flytte
des til en bygning bag Set. Mortens kir
ke, bedredes forholdene - både for lære
re og elever.

Med sine mere end 70 år gamle mure
danner den rammen om et indre, der ved
stadige moderniseringer har gjort det
muligt at opfylde de stigende krav, som
den nyere lovgivning stiller til en gymnasiebygning. Inde i den nyklassiske byg
ning lever der et helt moderne gymnasi
um med gamle traditioner.

Elevtallet steg og var i midten af 1600årene oppe på 50-60 peblinge - undervist
af en rektor og 3 hørere. Randers bys til
bagegang i slutningen af århundredet
ramte imidlertid skolen hårdt, og elevtal
let blev i 1700-årene så beskedent, at den
2 gange var i fare for at blive nedlagt.
Men den overlevede alle trusler og vok
sede sig igen så stor, at en ny bygning
var nødvendig.
For 200 år siden, i 1784, fik skolen til
huse i »Helligåndshuset«. Efter stifts
øvrighedens mening kunne man »i heele
Riget neppe finde bedre og beqvemmere
Leilighed saavel for disciple at søge Sko
le, som for samtlige Lærere at have
Bopæl«. Det var hér St. St. Blicher både
var elev og nogle år senere lærer.
Efter en strid med skoledirektionen i
København, som igen ønskede skolen
nedlagt, tog Randers by initiativet og
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Siden 1. januar 1986 har Randers Stats
skole hørt under Århus Amt. Men nav
net har vi beholdt - vi synes, at det er en
del af skolens »sjæl«.

Med udgangen af skoleåret 1990-91
ophørte statsskolen med at have HF-kursus og er nu rent gymnasium med 7-9
klasser på hver årgang og ca. 650 elever
og 70 lærere.
Hvis man vil vide mere om skolens histo
rie, kan man på kontoret købe bogen
»Randers Statsskole 1542-1992«, som
blev udgivet i anledning af jubilæet.

Stikord om skolen
ADMINISTRATION

ADRESSEÆNDRING

Skolens kontor er åbent alle dage fra kl.
8.00 til kl. 14.00. Kontoret er stedet,
hvor alle oplysninger samles, bearbej
des og videreformidles.
Kontoret er til daglig bemandet af rek
tor Kjeld Mortensen, ledende inspektor,
rektors stedfortræder Poul-Steen Tidemann-Petersson, administrativ inspek
tor Niels Wittrup Nielsen, fuldmægtig
Ulla Jensen, overassistent Dorte Smith
Hansen og assistent Lisbet Fredborg
Brædstrup.
Lektorerne Poul Krøijer, Keld Sørensen
og Poul Erik Mortensen er tilknyttet
administrationen for at tage sig af pæda
gogisk udviklingsarbejde, informations
formidling og skolens undervisnings
midler.

Det er meget vigtigt, at du straks giver
besked på kontoret, hvis du skifter
adresse eller telefonnummer.
AV-MIDLER

Forkortelse for »audio-visuelle« hjælpe
midler, f.eks. videoanlæg, båndoptager,
filmapparat.
BEFORDRINGSGODTGØRELSE

I skal selv betale de første 215 kr. af
befordringsudgifterne mellem skole og
hjem pr. måned. Århus Amt godtgør for
skellen mellem disse 215 kr. og de fak
tiske udgifter til billigste offentlige
befordringsmiddel.
Ansøgningsskema sendes til nye elever,
og I sender det direkte til Trafikafdelin
gen, Århus Amt. Betalingen vil blive
opkrævet af amtet i 4 rater.
BESTYRELSE

Skolebestyrelsen ved Randers Stats
skole har den 9.1. 1997 konstitueret sig
således: Formand (forældrerepræsen
tant) sognepræst Hans Erik Apelgren.
Forældrerepræsentant ejendomsmæg
ler Poul Runo. Næstformand (lærer
repræsentant) lektor Hedvig Gerner
Nielsen. Lærerrepræsentant lektor
Svend Hill-Madsen. TAP-repræsentant
pedel Hans Woldum. Elevrepræsentant
Thomas Vedel Jensen 3u. Elevrepræ
sentant Maria Kjær 2u. Amtsrådsmed
lem læge Jørgen Winther. Kommunal
bestyrelsesmedlem Grete Thrysøe-Nielsen. Repræsentanter for erhvervsliv,
kulturelle institutioner direktør Jacob
Leth og museumsleder Carsten Paludan-Miiller. Rektor deltager i bestyrel
sesmøderne som debatdeltager uden
stemmeret og som referent.
Fællestime med Århus Studenterrevy.
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BIBLIOTEKET

DANSKOPGAVEN

Skolen råder over et bibliotek og et biblio
tekslokale. Biblioteket benyttes hovedsa
gelig omkring de større skriftlige opgaver
og til forberedelse f.eks. i mellemtimer.
Bestemmelser for hjemlån og åbnings
tider vil fremgå af opslag.

Skrives den sidste uge i skoleåret af alle
elever i l.g. Dansklæreren er klassens
vejleder omkring valg af emne, opgave
formulering og litteratursøgning.
Opgaven er årsprøve i skriftlig dansk,
den rettes og kommenteres af dansk
læreren. En tilfredsstillende besvarelse
er forudsætning for oprykning til 2.g.
Skolen udgiver et lille vejledningshæfte
om opgaven.

BILLEDKUNST

Billedkunst er et af de kreative fag, som
du har på skemaet i gymnasiet. Udover
de faste timer på skemaet vil der blive til
budt 1 time pr. uge, hvor eleverne frit kan
arbejde med ting, der har deres særlige
interesse, så som tegning, oliemaleri,
keramik. Denne time ligger efter normal
skoletid.

DUESLAG

Ved kontoret befinder der sig et møbel
med et rum til hver klasse. Her lægges
papirer og andet til klasserne. Klassere
præsentanten tømmer klassens dueslag
og fordeler til de øvrige.

BIA BOG

Den bog, som 3.g-eleverne laver i slutnin
gen af skoleåret Den rummer billeder og
humoristisk-sarkastiske beskrivelser af
den enkelte elev.
BOGDEPOT OG BØGER

Ifølge officielle bestemmelser stilles lære
bøger gratis til rådighed for jer med føl
gende undtagelser:
I skal selv betale for to sæt ordbøger,
Nu-dansk ordbog og lommeregner. I
får nærmere besked ved skoleårets
start.
Det er vigtigt, at I lægger omslag omkring
de lånte bøger - så holder de betydeligt
længere.
Det er en god idé at have en stor taske
med første skoledag -1 får en del bøger!
CYKEL/KNALLERTPARKERING

Cykler stilles i stativerne ved nordgården.
Knallerter og motorcykler stilles på plad
sen ved nordgården. Det er muligt mod et
beskedent beløb (50 la;) og et depositum
(50 kr.) at få en nøgle til aflåst cykel/knallertparkering. Lad venligst være med at
placere jeres cykler og knallerter ved
hovedindgangen. Biler parkeres på Nord
vestvej - der må ikke parkeres i parken.
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EDB

Skolen råder over to datalokale: Et EDBlokale og et Skriveværksted.
Skriveværkstedet er til fri afbenyttelse,
mens EDB-lokalet normalt kun benyttes
til klasseundervisning under opsyn af en
lærer. Alle maskiner i de to lokaler er
koblet til det interne netværk og via
dette til Internettet.
For l.g eleverne arrangeres der kurser i
brug af udstyret, således at I kan udnyt
te det i forbindelse med hjemmeop
gaver.
Da vi efterhånden råder over en del fag
programmer og har fået tilkoblet Inter
nettet henlægger flere og flere lærere
noget af deres undervisning til EDBlokalet, hvilket betyder at lokalet er opta
get en stor del af undervisningstiden.
I kan naturligvis også arbejde med disse
fagprogrammer og Internettet på egen
hånd i skriveværkstedet. Disketter kan
købes - og gode råd er gratis hos datavejlederne, Ivan Bøge Rasmussen og
Børge Nielsen.

EKSAMENSORIENTERING

Skolen tilbyder - når der er behov for det
- et eksamenskursus for elever med
særlige problemer omkring denne situa
tion. Alle elever får eksamensorientering
af faglærere, studievejledere og inspek
torer.

menter m.m. Der indkaldes til elevråds
møde, når bestyrelsen skønner, at noget
bør debatteres i et større forum eller at
der skal stemmes om noget. Mødet ind
kaldes over allekald i 1 O-frikvarteret og
holdes så i 12-frikvarteret.
ELEVSKABE

ELEVRÅD

Elevrådet er din mulighed for at få ind
flydelse på skolen!
Det består af En repræsentant fra hver
klasse. Disse repræsentanter vælger en
bestyrelse, som består af 6 elever: To
ordstyrere, to sekretærer, kasserer og
post. Det er skik, at ordstyrerne bliver
repræsentanter i FLU (Fællesudvalget).
Elevrådet skal først og fremmest for
midle kontakt mellem alle elever på sko
len. Man drøfter og tager stilling til pro
blemer og ideer, som eleverne frem
lægger. Elevrådet høres i lighed med
lærernes Pædagogiske Råd om spørgs
mål af generel betydning for skolen.
Elevrådsrepræsentanterne
refererer
elevrådsmøderne for deres klasse enten
i ét af de store frikvarterer, eller de får
noget af en undervisningstime stillet til
rådighed. Referater fra rådets møder
eller fra bestyrelsens møder hænges op
på elevrådets opslagstavle.

Elevrådet deltager med to repræsentan
ter i Pædagogisk Råds møder.
Elevrådet har et beløb til sin rådighed,
det skal dække papirudgifter, rejseud
gifter til de elever, der repræsenterer
skolen ved forskellige møder samt
eventuelle bevillinger til udvalg.
Elevrådet nedsætter og er repræsente
ret i forskellige udvalg. Elevrådet er
samlingsorgan for alle elevudvalg.
Elevrådsbestyrelsen holder møde én
gang om ugen. Her diskuteres spørgs
mål fra elevkassen, fællestimearrange

I kan leje et skab til opbevaring af f.eks.
styrthjælm. Det koster 50 kr. om året,
og I skal give 100 kr. i depositum for
nøglen. Der har desværre været perio
der med tyverier på skolen, derfor kan
det anbefales at sikre sig et skab.
ELEVTELEFONER

Der er to elevtelefoner på skolen. En
korttelefon i Vestporten (telekort å 30
og 50 kr. købes på kontoret), og en
mønttelefon ved studievejledningen/
læsevejlederens kontor.
EVALUERING

I forbindelse med karaktergivning laver
eleverne med deres lærer en vurdering
af undervisningen og den enkelte elevs
udbytte. Det kan ske på forskellige
måder, f.eks. ved samtale eller ved hjælp
af spørgeskemaer.
FERIER

13.10. 97 til 17.10. 97
22.12. 97 til 2.1. 98
9.2.98 til 13.2. 98
6.4.98 til 13.4. 98
8.4.98
21.5.98
1.6.98
22.6.98 til ?
(ny ferieplan for 98/99)
Se plan på omslagets inderside.
Alle dage er inklusive!

Efterårsferie:
Juleferie:
Vinterferie:
Påskeferie:
Bededag:
Kr. himmelfart:
2. Pinsedag:
Sommerferie:

FESTER

Der er traditioner omkring Statsskolens
fester. Årsfesten den sidste fredag i
januar er den største fest - 3.gerne dan
ser lanciers og folkedansene pudses af.
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Ekskursion til Holland. Vandring i Vadehavet, »eleverne skal følge lærerens anvisning, ellers går det galt«.

Valhal plejer at arrangere to fester i
løbet af et skoleår. Der er basket- og vol
leyfest, korfest efter forårskoncerten,
og endelig er der tradition for en fest for
afgangsklasserne den dag, den sidste
3.ger er blevet student. Skoleårets
første fest er den, som de nye elever
arrangerer for sig selv og deres foræl
dre som afslutning på introduktionsperi
oden
FESTUDVALG

Det er ikke et fast udvalg, der arrange
rer fester på Statsskolen. Elevernes
vekslende festudvalg arbejder sammen
men en lærergruppe.
Korfester arrangeres af korister og
musiklærerne. Årsfesten er FLU ansvar
lig for. Forudsætningen for at kunne
arrangere en fest er »blot«: 1) at man
kan finde en dato, som FLU kan god
kende. 2) at arrangementsgruppen har
knyttet mindst tre lærere til sig. De er
bl.a. med til at sikre, at festerne kun er
8

for skolens elever, nuværende og tidli
gere. 3) at den praktiske afvikling er
aftalt med pedellen og med Poul-Steen
Tidemand-Petersson, som er øverste
myndighed på området.
4) at der
aflægges omhyggeligt regnskab over
for FLU.
(FLU fordeler festoverskud til aktivite
ter på skolen, som kommer størst muli
ge grupper til gavn. F.eks. er der på
denne måde tilført Kantinen og idræt
midler).
FORSIKRINGER

Skolen har, sammen med Århus Amts
andre gymnasier og HF-kurser, tegnet
en elevulykkesforsikring, der dækker
mindre skader, der kan indtræffe, når
uheldet er ude i forbindelse med under
visningen. Forsikringen dækker også
ved deltagelse i arrangementer arrange
ret af skolen, f.eks. på ekskursioner, ved
idrætsarrangementer som vægklatring

og andre voldsomme aktiviteter. Det er
selvfølgelig en forudsætning, at aktivite
ten er under opsyn af uddannede
instruktører, og at man overholder de
givne sikkerhedsregler.
Men man skal være opmærksom på, at
det drejer sig om små forsikringssum
mer, så forældre bør selv vurdere, om
de vil tegne yderligere forsikringer eller
om eleven er dækket på anden måde.
Derimod har skolen ingen forsikring,
der dækker tyveri af tøj, cykler etc.
Sådanne tilfælde må jeres egen eller
jeres forældres familieforsikring klare.
FORÆLDREMØDER

Der bliver en gang om året - efter at I
har fået karakterer - afholdt møder, hvor
I og jeres forældre får lejlighed til at tale
med faglærerne. For 2.gs og 3.gs ved
kommende i januar, for l.g i februar her er der også mulighed for at drøfte
valgfag.
I slutningen af august og begyndelsen
af september inviteres l.gernes foræl
dre til et møde, hvor de får lejlighed til
at hilse på klassens lærere. Der bliver
fortalt om skolen og om klassens arbej
de, men den enkelte elevs faglige situa
tion drøftes ikke på dette møde.
På et lærermøde i oktober-november
drøftes alle l.g-elever. Hvis skolen ved
denne lejlighed føler, at der er faglige
problemer, bliver hjemmet og eleven
underrettet.
Forældrene er naturligvis altid velkom
ne til at henvende sig telefonisk til sko
lens kontor for at få en aftale om telefon
kontakt eller et møde med en lærer, stu
dievejleder eller med rektor.
FREDAGS-CAFÉ

En mulighed for et par gange i løbet af
skoleåret - på elevinitiativ - at omdanne
kantinen til samlingssted efter sidste
undervisningstime fredag.

FRITAGELSE FOR IDRÆT

I kan helt eller delvist blive fritaget for
undervisning i idræt, hvis helbreds
mæssige grunde taler for det. Fritagelse
ud over fire uger kræver lægeattest på
en særlig blanket, som fås på kontoret.
FRITAGELSE FOR
UNDERVISNING I ØVRIGT

I særlige tilfælde vil elever kunne fri
tages for undervisningen i kortere tids
rum. Henvendelse herom sker til rektor
eller studievejleder. Fritagelse af denne
art vil normalt tælle som almindelige for
sømmelser, og en evt. godkendelse af en
anmodning vil derfor blive vurderet
under hensyntagen til elevens forsøm
melsesstatistik - se i øvrigt »mødepligt«.
FÆLLESTIMER

Der afholdes hvert år en række fællesti
mer. De kan være for hele skolen eller
for enkelte klasser eller klassetrin. De
spænder indholdsmæssigt vidt - fra fore
drag til film- og teaterforestillinger.
Fællestimerne er en del af undervis
ningen, og der er mødepligt. Se »Blade
af skolens dagbog.«
FÆLLESUDVALGET (FLU)

Dette udvalg danner kontakten mellem
rektor, Pædagogisk Råd og eleverne.
Det består af rektor, formanden for
Pædagogisk Råd, tre lærere valgt af
Pædagogisk Råd, tre elever valgt af Elev
rådet og én repræsentant for det teknisk-administrative personale.
FLU træffer afgørelser om fællestimer,
studiekredse, større fester, introduk
tionsdage, temadage m.v.
FLU er ansvarlig for Kantinens drift og
fordeler eventuelle overskud fra fester
og andre aktiviteter i skoleregi.
GLEMTE SAGER

Glemte sager bedes indleveret på kon
toret, hvor de kan afhentes.
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HISTORIEOPGAVEN

udarbejdes som en del af undervisnin
gen i 2.g.
Emnet vælger du inden for det gennem
gåede stof i samråd med din lærer, der
også giver vejledning, mens du arbejder
med opgaven. Opgaven kan skrives
individuelt eller i grupper, og der skal
bruges 14-16 undervisningstimer plus
den tid, der normalt bruges til forbere
delse til historie, på arbejdet. Din lærer
retter og kommenterer opgaven, og en
tilfredsstillende besvarelse er en forud
sætning for oprykning i 3.g.

Vi vil gerne hjælpe med til, at I hurtigt
falder til på jeres ny skole.

Introduktionsperioden omfatter følgende:

1. Den første skoledag
I møder kl. 9.00 i skolegården, hvor
hver klasse moddtages af to 3.g-elever; de skal fungere som jeres tuto
rer. De har lavet et stort skilt, så I
kan se, hvor i gården, I skal samles. I
møder jeres klasselærer, I får et ind
tryk af skolen, og I får en masse
bøger - tag en stor taske med -I har
fri ved middagstid.

INTERNATIONALE KLASSER

Skolen har to internationale klasser (x
og c) på 1., 2. og 3.G-niveau. Vigtige
omdrejningspunkter for disse klasser er
gensidige elevudvekslinger med klasser
i Norden (l.G) og i Tyskland, England
og Holland (2.G) og en temauge i 3.G
med udgangspunkt i en større interna
tional problemstilling.
I skoleåret 1996/97 har vi fået en ny
samarbejdsskole i Akureyri i Island, og
vi forventer at en skole i Frankrig vil
være på plads i det kommende skoleår.

Nye elementer er kommet til i det for
løbne skoleår. Vi har haft de første job
bytte med lærere i Holland og eleverne
i 2.G har sammen med de europæiske
elever udarbejdet det første nummer af
et fælles »tidsskrift«.
I det kommende år håber vi at begynde
udarbejdelsen af en fælles samling af
undervisningsmaterialer. Til dette vil vi
gøre brug af CD-rom og databaser på
Internettet.

2. Særlige timer i løbet af de første uger
Der vil blive afholdt en række fælles
timer for jer, hvoraf nogle afsættes til
folkedans, som vi har tradition for på
skolen.Tutorerne og klasselæreren
orienterer om råd og udvalg på sko
len og om elevernes faglige organisa
tioner. I hører om skolens musikliv
og andre aktiviteter, som ligger uden
for den egentlige undervisning.
3. Aftenarrangement
Fredag 15.8. afsættes der nogle timer
i løbet af dagen til forberedelse af
festen om aftenen. Forældrene invite
res. Vi begynder i gården kl. 19.00
med folkedans. Elever, forældre og
lærere samles klassevis til spisning.
Vi slutter med dans i kantinen.

De elever der har lyst og tid inviteres
til at komme i skole en dag før tid.
Tirsdag den 5. fra kl. 8 til 13 står
elevrådet for et forhåbentlig festligt
velkomstarrangement.

INTRODUKTIONSPERIODEN

KANTINE

Den første tid i skoleåret er lidt speciel
for de nye elever. FLU har lavet et pro
gram, der udover det normale skema
indeholder en række særlige arrange
menter.

Skolens kantine er åben fra kl. 9.35 til
kl. 12. I kantinen møder du Karin
Jensen og Paula Sørensen, som står for
den daglige drift. I kantinen kan du
købe små lune retter, råkost, brød, kaf
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fe, te, mælk og meget andet. Uden for
kantinens åbningstid kan du benytte
automaterne. Der er selvafrydning i
kantinen. Der må kun ryges i det loka
le, der ligger nærmest Vestporten, den
såkaldte Grå Kantine.
KANTINENS VENNER

En elevgruppe der hjælper kantinen på
forskellig vis: med at ekspedere, når der
er spidsbelastning, ved at komme med
forslag til kantinens vareudbud, ved til
elevarrangementer uden for kantinens
normale åbningstid at sælge varer fra
kantinen.
KARAKTERGIVNING

I alle fag gives der 2 gange om året med
delelse til hjemmet om jeres standpunkt.
Er du over 18 år, er det dig selv, som får
meddelelsen og som skriver under på
talonen nederst på karakterbladet.

Talonen afleveres på kontoret eller til
klasselæreren.
- Hvis der gives karakterer på 5 eller
derunder, skal faglæreren skrive en
kommentar ud for karakteren. Der skal
også gives en kommentar til karakteren,
hvis den falder to eller flere grader.
Ved skoleårets afslutning gives der
årskarakterer i samtlige fag og desuden
karakterer i forbindelse med evt.
årsprøver og eksaminer.
KLASSEBETEGNELSE

På den sproglige linje bruges a, b, c osv
som betegnelse for klasserne. På den
matematiske bruges tilsvarende bogsta
verne x, y, z osv.
KLASSELÆRER

Hver klasse har en klasselærer, som
føler lidt mere for den klasse, han/hun
er klasselærer for end for sine andre
klasser. Klasselæreren har nogle funk
tioner omkring karaktergivning, EDBog skrivekursus i l.g, omkring koordi
nering af opgaveafleveringsterminer og
ved planlægning af studierejser.
KLASSEREPRÆSENTANT

Klassens repræsentant i Elevrådet, som
fremfører klassens meninger i rådet og
rapporterer fra rådets møder til klassen.
Klasserepræsentanten tømmer klassens
dueslag. Klasserepræsentanten formid
ler ugesedlen til klassen.
KOPIERING

Lærernes kopiering af undervisnings
materialer foregår i teknik-rummet i
kælderen ved Vestporten. Fagrepræsen
tanterne udleverer kopikort til kolleger
ne. Udgiften til kopiering indgår i de
enkelte fags budget. Eleverne kan også
kopiere. I køber kopikort (til minimum
50 kopier) på kontoret.
Ix Island - Fjeldvandring i høj sne.
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Skolefest.

KOR OG ORKESTER

Alle kan blive medlem af koret - der er
ingen optagelsesprøve. Hvis du selv
mener, du kan synge en sang, så andre
kan genkende den, er der ingen tvivl om,
at du har en stor fremtid som korsanger
foran dig. Repertoiret er både gammelt
og nyt, originalt og - meget originalt.
Koret har i sidste skoleår haft ca. 100
medlemmer, som har haft prøve hver
torsdag efter 7. time. Det bliver samme
prøvetid i år.

Der er mange traditioner omkring koret.
Det afvikler jule- og forårskoncert (her
deltager også musikholdene), synger ved
juletid i omegnens kirker - og om foråret
på ungdoms- og efterskoler i Sønder
jylland (Korturen).
Skolens orkester henvender sig både til
dem, der i forvejen spiller et instrument
samt til dem, der har lyst til at gå i gang
12

for senere at være med. Skolen råder
over en række instrumenter, som kan
lånes, og musiklærerne kan også hjælpe
med at henvise til undervisere.

Skoleorkesteret har prøvetid hver onsdag
efter 7. time og frem til kl. 16. Orkesteret
havde i dette skoleår 35 medlemmer.

Ud over det store skoleorkester har sko
len flere mindre musikgrupper, hvor der
også er mulighed for at være med: Fol
kemusikgruppen »Hønsefødder« samt
jazzgruppen »Little People«, hvor man
foruden at spille sammen får undervis
ning
i
improvisation
og
jazzfrasering.

Alle grupper spiller ofte og gerne og er
aktive både på skolen og uden for skolen.
Øvetid og tilmelding til grupperne dels
ved opslag, dels ved henvendelse til
musiklærerne.

KUNSTUDVALG

LÆRERVÆRELSET

Udvalget der består af elever og lærere,
arbejder på at gøre skolen mere billedrig, dels gennem kunst på væggene,
dels gennem kulturelle arrangementer .
Udvalget har indledt udsmykningen af
kantinen: plakatfrisen, Christian Lang
balles havbillede, steppebilledet og nu
skovudsmykningen i Havestuen. Næste
rum der står for tur, er rygekantinen.
Udvalget sætter sit præg på nogle af
elevfesterne ved at sælge mad for at
styrke udvalgets økonomi.

Lærerne har ikke et særligt rum til for
beredelse. De er nødt til at benytte
lærerværelset, som også fungerer som
frokoststue, mødelokale og hyggerum.
Elever bedes holde sig fra lærerværel
set, da der her tales om, findes opslag
om andre elevers forhold.

LEGATUDVALG

Dette udvalg tager stilling til, hvem der
skal modtage de legater, skolen råder
over.
Dette sker på baggrund af indstilling fra
de enkelte lærere, som vurderer ele
vens flid, dygtighed og engagement i
skolens liv.
LUREN

er navnet på skolens meget traditions
rige skoleblad. Luren bringer debatind
læg, fiktion skrevet af elever, pjat og
pjank og alvor i skøn forening. Stil og
indhold bestemmes af den siddende
redaktion. I år har bladet lagt en meget
seriøs linje. Indlæg til Luren er altid vel
komne i Lurens postkasse ved kontoret.

LÆSEVEJLEDER

Skolen tilbyder rådgivning og undervis
ning til elever med læse/stave/formuleringsvanskeligheder.
Undervisningen foregår på skolen og
varetages af læsevejleder Birgitte Dals
gård, som har træffetid to timer om
ugen i kontoret ved siden af
studievejledningen.
MEDBESTEMMELSE

I bekendtgørelsen om gymnasiet står
der, at læreren ved begyndelsen af
undervisningen enten sammen med ele
verne skal udarbejde en plan for arbej
det i efterårshalvåret eller gøre eleverne
bekendt med en sådan plan.
For de senere faser i undervisningen
gælder, at læreren og eleverne i fælles
skab planlægger arbejdet. Læreren og
eleverne drøfter regelmæssigt under
visningen.
MEDDELELSESBOG

LÆRERFORSAMLING

består af rektor, som leder møderne, og
samtlige lærere ved skolen. Der afhol
des lærerforsamlingsmøder i forbindel
se med karaktergivningen, og her drøf
ter man de enkelte elevers standpunkt.
Ved skoleårets afslutningen kan lærer
forsamlingen tilråde elever at gå en klas
se om eller evt. opgive skolegangen.
Lærerforsamlingen indstiller til rektor,
om en elev med for mange forsømmel
ser ikke kan indstilles til eksamen, eller
om han/hun skal indstilles på særlige
vilkår, d.v.s. eksamen i alle fag og i fuldt
pensum.

Ved optagelsen får I alle udleveret en
meddelelsesbog.
I denne bog skrives alle meddelelser
mellem skole og hjem, så længe I er
under 18 år - f.eks. meddelelser om for
sømmelser.
MORGENSANG

Det første store frikvarter kl. 9.35 indle
des hver dag med morgensang i Fest
salen. Vi synger en sang, og der er
mulighed for at få ordet, så man kan få
meddelelser om møder o.a. ud til de
andre. Ved morgensang giver rektor og
lærere lignende meddelelser, så vil du
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være velinformeret, er det en god idé at
komme til morgensang. Og så er der
tradition for små spøgefulde indslag - nu
og da.
MØDEPLIGT
RETTIGHEDER OG
FORPLIGTELSER

Når man er elev på en gymnasieskole,
har man ret til at modtage undervis
ning, men man har også pligt til det. I
skal møde til timerne, og I skal aflevere
de skriftlige opgaver, der kræves. For at
undervisningen kan finde sted på en for
alle god måde, er det vigtigt, at alle
møder rettidigt til timerne, og at I for
sømmer så lidt som muligt.

Men -1 kan jo som alle andre blive syge.
Hvis der er tale om en kortvarig syg
domsperiode uden for eksamensperio
den, kan I blot blive hjemme, men skal
så huske at komme ned på kontoret den
første skoledag efter sygdommen og
redegøre for forsømmelsen.
Hvis I er over 18 år, skriver I selv i en
forsømmelsesbog på kontoret.
Hvis I er under, skal I vise meddelelses
bogen. Går I hjem i skoletiden p.g.a.
sygdom, skal det meddeles på kontoret.
Hvis I forsømmer mere end en uge,
bedes I meddele det til kontoret, endnu
mens forsømmelsen står på.
Spørgsmålet om eventuel sygeundervisning kan så blive taget op.
Bliver man syg på en eksamensdag,
skal skolen have besked omgående pr.
telefon, og man skal fremskaffe en
lægeattest.
I visse tilfælde kan der gives fri. En elev,
der passer sin skole og normalt ikke
forsømmer meget, vil i et vist omfang
kunne regne med at få fri til at deltage i
større familiefester, idrætsstævner, kur
ser, møder o.lign.
Forudsætningen er dog, at I i god tid
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henvender jer til rektor eller studievejle
der. Fraværet noteres dog altid og med
regnes som forsømmelse.
SKOLENS KONTROL
Lærerne skal hver time notere, hvilke
elever, der ikke er til stede. Hvis elever
gentagne gange kommer for sent til
undervisningen, vil dette også blive
noteret som forsømmelse. På samme
måde skal lærerne føre kontrol med
manglende aflevering af opgaver, stile,
rapporter m.m.

Lærerne afleverer forsømmelseslis
terne til kontoret, som så bearbejder
oplysningerne på edb. I kan se jeres fra
værsprocent på jeres karakterark, men
det er en god idé at notere eventuelle
forsømmelser i sin lommebog.
Studievejlederne kan kontaktes hvis der
er behov for vejledning omkring fravær.
Overholder man ikke mødepligten, er
konsekvenserne
• at man skal aflægge eksamen på
særlige vilkår i 1. og 2.g og ikke får
årskaraktér i eksamensfagene.
• at man skal aflægge eksamen på
særlige vilkår i 3. g og, at man ikke
får årskarakterer.
• endvidere, hvis man fortsætter med
at have for mange forsømmelser, kan
man bortvises fra undervisningen.
Der tælles op hver 3. eller 4. uge.
Opgørelsen af forsømmelser gælder for
hvert enkelt skoleår.
Overskrider man grænsen på 15% vil
hovedreglen være, at man skal aflægge
eksamen på særlige vilkår. Det skal
bemærkes, at det gælder både i et
enkelt fag og samlet!

ADVARSLER
Rektor behøver efter bestemmelserne
kun at give en skriftlig advarsel, før ele
ven kan overføres til særlige vilkår ved
fortsatte forsømmelser.
Praksis ved Randers Statsskole er:
1. en studievejledersamtale, som kan
være ét af to:
-enten en oplysende samtale om for
sømmelser
-eller en mundtlig advarsel på rek
tors vegne
2. Kopi af den skriftlige advarsel, sen
des til hjemmet som anbefalet brev
hvis du er under 18 år.
3. Overførsel til eksamen på særlige
vilkår kan nu finde sted, hvis forsøm
melserne fortsætter.
4. Bortvisning kan finde sted, hvis for
sømmelserne fortsætter yderligere.
5. Ønsker man at gå til eksamen efter
bortvisning, skal man til eksamen i
alle fag, d.v.s. også de fag, som blev
afsluttet efter 1. og 2.g.

KLAGEADGANG
Eleverne kan klage over rektors afgørel
ser til Undervisningsministeriet, gymna
sieafdelingen. Klagen har dog ikke
opsættende virkning, og gymnasieafde
lingens afgørelser kan ikke indbringes
for en højere administrativ myndighed.

Klagen skal gives til rektor, der straks
videresender den sammen med sin egen
udtalelse, elevens forsømmelsesopgørel
se og lærerforsamlingens udtalelse i
sagen.
Praksis vedr. skriftlige opgaver.
Forsømmelighed med aflevering af
skriftlige opgaver sidestilles med fravær.
Rektor afgør, om for sent afleverede
opgaver kan rettes. Kan de ikke rettes,
tæller de som forsømmelse. Omfanget af
forsømmelsen beregnes som den pro
cent af årets opgaver, den manglende
opgave udgør.

»Uddannelseskaravanen«på besøg
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Hvis en opgave ikke er afleveret til tiden,
kan læreren aftale en ny frist med eleven
(dog højst en uge). Næste gang, der evt.
ikke afleveres til tiden, afleverer faglære
ren en skriftlig indberetning til kontoret.
Inspektorerne Niels Wittrup Nielsen og
Poul-Steen Tidemand-Petersson, som
rektor har bemyndiget til at repræsente
re ham i forsømmelsessager, registrerer
forsømmelsen og overtager det videre
forløb.
MÅLSÆTNING

Randers Statsskole ønsker at sikre en
god almen og studieforberedende under
visning, at arbejde for skolens aktive
samspil med omverdenen og at sikre vej
ledningen af den enkelte elev i forbindel
se med undervisningen og fremtidsvalg.
Yderligere understreger vi kreativitet og
initiativ og lægger vægt på demokratiske
samarbejdsformer. Vi ønsker at skabe
forståelse for sammenhæng, fagligt og
socialt.
NYT OM SKOLEN

Skolen udgiver to gange om året et lille
blad, som orienterer om, hvad der fore
går på skolen. Bladet henvender sig
først og fremmest til forældrene, som
på den måde kan holde sig orienteret
om det arbejde, eleverne deltager i på
skolen. Indlæg optages meget gerne, de
afleveres eller sendes til kontoret.
Skolens informationsudvalg udgør bla
dets redaktion.

ORDENSREGLER

En lang række af skolens regler og tra
ditioner er beskrevet under andre stik
ord. Her kun et par supplerende punk
ter:
1. Indsamlinger og uddeling af brochu
rer og lignende må kun finde sted
efter aftale med kontoret. Plakater
skal stemples og mærkes med dato
på kontoret før de sættes op. Der må
ikke sælges billetter, rejser etc. uden
kontorets tilladelse.
2. Den enkelte klasse, det enkelte hold
har ansvaret for den klasse, de har
opholdt sig i.
Skolens lærere underviser ikke i
lokaler hvor der f.eks. står service i
vindueskarmene eller ligger mad
papir på gulvet.
3. Enhver skade på bygninger eller
inventar skal meldes på kontoret.
4. Benyttes skolens lokaler til fritidsakti
viteter, skal man normalt være ude
kl. 21.
5.1 forbindelse med studierejser og eks
kursioner præsenteres eleverne og
deres forældre for et regelsæt, som
deltagerne forpligter sig til at over
holde.
PEDEL

Vores pedel hedder Hans Woldum. Han
tager sig sammen med sine to medhjæl
pere, Jan Larsen og Mogens Helfrich af
det praktiske omkring bygningen og
parken.

OPSLAGSTAVLER

De vigtigste opslagstavler er placeret
uden for skolens kontor. Her findes alle
oplysninger fra skolens forskellige orga
ner: kontoret, elevrådet, fællesudvalget,
studievejledningen, SU-meddelelser etc.
Visse opslag vil kun findes eller være
gentaget og uddybet på andre opslags
tavler: Fester, musiktilbud, frivillige akti
viteter.
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PÆDAGOGISK RÅD

Det pædagogiske Råd består af samtlige
lærere, der er ansat ved skolen. For
manden vælges af og blandt medlem
merne af rådet. I øjeblikket er Birgitte
Prytz Clausen formand. Hun afløses i
skoleåret 97/98 af Bjarne Christiansen.

Følgende udvalg er fundamentet i
rådets arbejde: økonomiudvalg, byg

ningsudvalg, internationalt udvalg, pæ
dagogisk udvalg, undervisningsmiddel
udvalg, informationsudvalg, informa
tionsteknologiudvalg. Udvalgene har en
inspektor som sekretær og arbejder
efter planer, som hvert år diskuteres og
justeres i Pædagogisk Råd; ved årets
slutning aflægger udvalgene en rapport
til Pædagogisk Udvalg, og der evalue
res.
Eleverne har mulighed for at blive
repræsenteret i udvalgene, ligesom
Elevrådet kan sende repræsentanter til
Pædagogisk Råds møder - som fast ruti
ne eller til punkter på dagsordenen, der
er af særlig interesse for eleverne.

bidrag fra forældrene på kr. 1.500,00.
Kassebeholdningen er pr. 1.5. 1997 kr.
2.599,39.
REJSER PÅ
RANDERS STATSSKOLE

I bekendtgørelsen fra Undervisnings
ministeriet står, at alle elever normalt
skal have mulighed for at deltage i
mindst én flerdages ekskursion eller et
praktikophold.
Vi går på Randers Statsskole varmt ind
for ekskursioner, da det giver os en ene
stående mulighed for at kombinere den
daglige
undervisning
med
den
omkringliggende virkelighed. Ekskursi
oner giver os også mulighed for at
præsentere en evt. kendt vir
kelighed på en anden måde
eller bringe eleverne i kon
takt med ukendte områder
og miljøer.

Fredagscafé efter operation Dagsværk.

RANDERS STATSSKOLES
FORÆLDREFOND

Fonden blev dannet i efteråret 1937 og
yder skolen økonomisk støtte på en
række områder, hvor de ordinære bevil
linger ikke slår til, eller hvor der over
hovedet ikke findes nogen bevilling.
I det forløbne år er der bl.a. ydet støtte
til elever, der har været i en vanskelig
situation. Støtten har været ydet som
lån og tilskud til ekskursioner, studierej
ser m.v.
Der er i skoleåret 96/97 indkommet

Fællestime med Arhus Studenterrevy.
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Et alvorligt problem i forbindelse med
ekskursioner er økonomien.
Ikke alene er skolens midler begrænse
de, men vi møder med stigende hyppig
hed elever, der har problemer med at
klare udgifterne ved at deltage i en eks
kursion.
Vi gør derfor, hvad vi kan, for at holde
udgifterne nede - uden at det går ud
over det faglige indhold. En ekskursion
går ind i den daglige undervisning, og
dens indhold skal indgå i eksamens
opgivelserne.
Vi skelner mellem tre typer af ekskur
sioner: éndagesekskursioner, kortere
varende ekskursioner (2-3 undervis
ningsdage) og længerevarende ekskur
sioner (højst 5 undervisningsdage).
Alle ekskursioner er en mulighed, som
bliver tilbudt af lærerne, men som
ingen elev kan tvinges til at deltage i.
Forud for tilbudet vil årgangens lærere
have holdt et koordinerende møde,
hvor man fastlægger rejsemål, tids
punkt samt deltagende lærere og fag.
Hvis for mange elever på et hold/i en
klasse afviser tilbudet, bortfalder eks
kursionsmuligheden, og der fremsættes
ikke andre tilbud på dette klassetrin.

I de internationale klasser er rejseaktivi
teter snævert bundet il undervisnings
samarbejdet med partnerskolerne, her
tilbydes ikke yderligere rejser.
Ud over de direkte undervisningsorien
terede rejser er der ved skolen tradition
for, at vores kor og orkester tager på en
2-dages turné hvert forårssemester.
I den sidste årerække har det endelig
været tradition, at nogle af skolens lære
re arrangerer en rejse til London i vin
terferien. Rejsen giver eleverne mulig
hed for at rejse sammen på tværs af
klasser og årgange. Det er en »ferietur«
med forskellige faglige og kulturelle til
bud, som sikrer, at de deltagende elever
får mulighed for at få et varigt udbytte
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med hjem, men de stilles ikke til regn
skab for det i eksamensopgivelserne.
REKTOR

har det administrative og pædagogiske
ansvar for skolens drift. Vores rektor
hedder Kjeld Mortensen.
RENGØRING

Skolen bliver rengjort om eftermid
dagen af personale, som for nogles ved
kommende har mange års tilknytning til
skolen. Det er en selvfølge, at de ikke
tager sig af oprydning. Klassen skal I
altså overlade til rengøringspersonalet
med stolene hængt op under bordene.
Service og flasker skal være bragt til
kantinen, og affald ligger i papirkurven.
RINGETIDER

1. lektion 8.00- 8.45
2. lektion 8.50 - 9.35
3. lektion 10.00 -10.45
4. lektion 10.50 -11.35

5. lektion
6. lektion
7. lektion
8. lektion

12.00 -12.45
12.50 -13.35
13.40 -14.25
14.30 -15.15

RYGNING

I må kun ryge udendørs, i det kantine
lokale, der ligger nærmest Vestporten
samt i trapperummet i øst- og vestport.
De opstillede askebægre skal benyttes.
SAMARBEJDSUDVALG

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøf
te alle forhold af betydning for skolens
arbejds- og personaleforhold.
Det består af 9 medlemmer: Rektor,
pedel, inspektor, to repræsentanter for
rengøringspersonalet, tre repræsentan
ter fra Pædagogisk Råd, én repræsen
tant for kontoret, én repræsentant for
gartnerne.
SKEMAÆNDRINGER

Midlertidige skemaændringer medde
les på opslagstavlen ved kontoret. Er en
lærer fraværende kan timen læses af en
anden af klassens lærere, en vikar i
faget, eller klassen arbejder selv. Ved

længere tids lærerfravær sørges der
naturligvis for vikar.
STUDIEKORT

Kontoret udsteder studiekort, der kan
bruges som bevis for, at man går på
skolen. I visse tilfælde kan der ved fore
visning af disse kort opnås rabatter i
forskellige butikker og til kulturelle
arrangementer. Kortet koster 10 kr.
l.gérne orienteres om kortene én af de
første skoledage.
STUDIEVEJLEDNING

Gymnasiets studievejledere har stort
set det arbejdsområde, I kender fra fol
keskolens klasselærer- og skolevejle
derfunktion.
Det vil sige, at studievejlederen er til
rådighed, når en elev har personlige
eller sociale problemer, og når der er
vanskeligheder i forbindelse med skole
gangen. Studievejlederen har tavsheds
pligt - personlige oplysninger bringes
kun videre med jeres vidende.
Desuden kan studievejlederen hjælpe

med oplysninger om SU og andre prak
tiske ting - ligesom det er en væsentlig
del af arbejdet, at I bliver orienteret om
gymnasiets valgfag samt om de forskel
lige uddannelsestilbud, der ligger efter
gymnasiet. Denne erhvervsorientering
foregår både kollektivt og individuelt og selv om erhvervsvalget først bliver
behandlet i 2. og 3.g, er I velkomne til at
henvende jer om det allerede i l.g.

I møder jeres studievejleder én af de
allerførste dage efter skolestarten, hvor
han/hun orienterer om en række prak
tiske forhold. Lidt længere inde i for
løbet får I hjælp med en række studie
tekniske spørgsmål.
Studievejlederne Minna Jensen, Jørn
Jensen, Sv. Hill-Madsen og Palle Kirk
har faste træffetider, som kan ses på
opslag ved kontoret og ved studievejled
ningen. Der er mulighed for på en over
sigt ved studievejledningskontoret at
reservere tid til en samtale hos studie
vejlederne.

Pludselig stod der en udbrændt lastvogn i parken.
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SYGETRANSPORT

Hvis man p.gr.a. midlertidig sygdom
(f.eks. dårligt ben) er forhindret i at
bruge offentlige transportmidler, kan
man helt ekstraordinært og i en kortere
periode blive transporteret til og fra
skole med taxa. Henvendelse til skolens
kontor.

veugen. Opgaven skrives i dansk, histo
rie eller i ét af højniveaufagene efter
eget valg. Faglæreren formulerer opga
vetitlen på baggrund af samtaler med
eleven i løbet af efteråret. Besvarelsen
bedømmes af faglæreren og af en eks
tern censor. Skolen udgiver et vejled
ningshæfte om tredjeårsopgaven.

SYGEUNDERVISNING

UDDANNELSESSTØTTE

Ved fravær p.gr.a. sygdom, der forven
tes at vare mere end 3 uger, er der
mulighed for sygeundervisning. Omfan
get af undervisningen, som evt. kan
foregå på hospital, kan ikke overstige 5
ugentlige timer i 8 uger.

Alle studerende får fra det fyldte 18. år
et grundbeløb på kr. 1147. Hvis foræl
dreindkomsten er under 347.168 kr., vil
beløbet gradvis stige. Det højeste beløb
vil være 1807, idet man kun kan få støtte
som hjemmeboende, sålænge man er
under 20 og igang med 1. ungdoms
uddannelse.

TELEFONBESKED
Det er ikke muligt at ringe til skolen og

komme i kontakt med en elev. Kun i
helt usædvanlige tilfælde har admini
strationen mulighed for at hente elever
ud af undervisningen eller for at tilkalde
dem over skolens samtaleanlæg.
TERMINSPRØVER

afholdes både i 2. og 3.g i marts måned.
I 2.g skal matematikerne til termins
prøve i matematik og de sproglige i
engelsk. I 3.g omfatter terminsprøverne
dansk samt de fag, der afsluttes på højt
niveau.
TRANSLOKATIONEN

Den højtidelighed, som holdes i skole
gården den sidste dag før sommerferi
en. Den er en fast tradition og har sin
helt egen form med taler, sang og
musik.
Skoleårets afslutning markeres for 1. og
2.g, og de nye studenter får under over
værelse af forældre og pårørende over
rakt deres eksamensbeviser.
TREDJEÅRSOPGAVE

En eksamensopgave, som 3.g skriver i
løbet af en uge i december. Anden
undervisning falder bort for 3.g i opga
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UDMELDELSE

Hvis du ønsker at melde dig ud af sko
len, bør du kontakte din studievejleder.
Hvis du er under 18 år, skal du have
dine forældres accept for at kunne mel
de dig ud. I forbindelse med udmel
delse skal alle bøger m.v. afleveres til
boginspektor.
UGESEDDEL

Et kopieret ark, som udgives hver uge.
Der laves én ugeseddel til lærerne og én
til eleverne, men en stor del er fælles:
oplysninger om møder, dagsordener,
referater, diskussionsindlæg etc. Indlæg
til ugesedlen afleveres på kontoret.
UNDERVISNINGEN

Reglerne for undervisningen indhold,
timetal, timefordeling, fagfordeling er
fastlagt og beskrevet i ministerielle
bekendtgørelser og vejledninger. I
»Håndbog for Gymnasieelever« findes
mange nyttige oplysninger om under
visningen og om gymnasielivet i øvrigt.
Denne bog findes i ét eksemplar i hver
klasse.

VALHAL

ÅRSPRØVER

er skolens elevforening, som har eksi
steret i over 100 år. Foreningen arran
gerer to gange om året de såkaldte »Valhalfester og står desuden for Vise- Valhalaftener, hvor skolens elever under
holder med forskellige former for
optræden.

Ved skoleårets slutning skal der i 1. og
2.g afholdes skriftlige og mundtlige
årsprøver. Deltagelse i årsprøverne er
en forudsætning for at kunne fortsætte i
næste klasse.

ØL, VIN OG SPIRITUS

må ikke medbringes eller drikkes på
skolens område i undervisningstiden.
Ved fester kan der serveres øl og vin.

lx Island Tronsalen i
lavatroldskoven
i Dimmuborgir.

lx Island Vandfaldet
Godafoss
(se side 25).
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»Pigemotiv«
af Katrine Andrea Nordestgaard 3c.

Det internationale i 1996/97
På alle tre klassetrin har aktivitets
niveauet været højt og årets program
mer er blevet gennemført med succes.
De to 3.g klasser gennemførte i efteråret
en temauge, der satte fokus på islam
med udgangspunkt i Nordafrika. Ugen
blev i efterårsferien afrundet med en vel
lykket studietur for de fleste elever til
Tunis. Vore 2.g'ere deltog i den efter
hånden veletablerede udveksling med
vore samarbejdsskoler i England, Hol
land og Tyskland. Både fra lærer- og
elevside fik ugerne en meget positiv eva
luering. Vore internationale l.g'ere blev
udvekslet med henholdsvis elever fra
Västerås og Akureyri i Island. Specielt
klassen der var i Island fik en stor ople
velse, som de nok sent vil glemme.
Vi har desværre de sidste to år været
uden en samarbejdsskole i Frankrig.
Heldigvis ser det ud til at det vil blive
ændret, idet de fire europæiske skoler
har besluttet at søge kontakt til en skole
i Limours. Går det som vi håber, vil lære
re fra denne skole deltage som observa
tører under næste års udvekslinger,
hvorefter de franske elever kan deltage
fra skoleåret 1998/99.
De nordiske skoler har afholdt et fælles
seminar, hvor indhold og struktur for
det fremtidige samarbejde er blevet fast
lagt. Dette betyder at vi bedre kan plan
lægge langsigtet og at alle de nordiske
skoler nu udveksler elever gensidigt
med hinanden. Der er m.a.o. blevet etab
leret et egentlig netværk.

Her håber vi på et betydeligt tilskud fra
EU. Uden dette bliver det vanskeligt at
gennemføre projektet. I denne forbindel
se skal det nævnes, at de internationale
2 gere fra alle fire skoler udarbejdede et
fælles hæfte om julen og de betydelige
forskelle der er i den måde den bliver fej
ret på. Kvaliteten var høj og vi håber at
nye elever vil fortsætte dette initiativ.
Året 1996/97 var også det første år, hvor
vi gennemførte jobswops med vore euro
pæiske partnere. 2 lærere fra Randers
deltog og flere har allerede meldt deres
interesse. De to jobswops havde kun en
varighed af en uge, hvilket er for kort en
periode til at etablere en egentlig under
visningssituation. Derfor håber vi at nye
deltagere vil være indstillet på at bytte
job i mindst to uger.
Endelig skal det nævnes at de euro
pæiske skoler i det kommende skoleår
igen vil søge at finde midler til gennem
førelse af et efteruddannelseskursus
med udgangspunkt i vore samarbejdstemaer.

Poul Krøijer
Pædagogisk inspektor.

De europæiske skoler har besluttet at
opbygge en fælles elektronisk database
med undervisningsmateriale, der tager
udgangspunkt i de regioner, hvor skoler
ne er beliggende. Dette er et kæmpepro
jekt, det vil tage tre år at gennemføre og
vil kræve tilførsel af midler udefra.
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Med 1 .x til Island
Natten mellem fredag og lørdag den 12.
april begyndte vi den 17 timer lange rej
se med tog, bus, fly, bus og fly til Ran
ders’ venskabsby Akureyri i Island. I
uge 11 havde en islandsk klasse og to af
deres lærere med stor succes været på
besøg i Randers.
Rejserne er et led i det internationale
projekt på Randers Statsskole, hvor ele
verne i l.g arbejder sammen med et
nordisk land om temaerne: vand, miljø
og energi og nordisk identitet og histo
rie. Under disse udvekslinger indkvar
teres elever og lærere privat hos hinan
den. Det var første gang, Island var
med, men allerede under deres besøg i
Randers stod det klart, at det ville blive
et givtigt samarbejde.
Det var således med stor forventning, at
vi, efter at have sat urene 2 timer tilba
ge, brød gennem et massivt skydække
og næsten som i en rutschebane bumle
de, faldt og fløj ned på landingsbanen i
Akureyri. Her stod vores værter parat,
og snart var vi anbragt i nogle af deres
mange biler og på vej i alle retninger til
vores værtsfamilier. Det var et flot syn,
at se Akureyri ligge ved det inderste af
florden Eyaflördur, smukt omkranset af
sneklædte flelde. Skyerne lå dog lavt og
tog noget af udsigten. Weekenden var
uden for programmet og blev tilbragt
med på forskellig vis at se byen og de
omliggende områder.
Islændingene siger at de arbejder
meget for en lav løn - dog bor de i egen
bolig og ofte med to biler pr. familie,
hvoraf den ene er en eksklusiv 4-hjulstrukken moppedreng. Eleverne kan få
kørekort, når de er 17 år, og rigtig man
ge af dem, der ikke bor på kostskolen,
kører selv i bil til skole. Om aftenen og i
weekender er de 4-hjulstrukne fyldt
med unge mennesker, der snegler sig i
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bilkøer rundt om byens diskoteker for
at se, blive set og hilse på hinanden.
Menntaskölinns ældste bygning er en
flot hvid træbygning fra 1904, her ligger
bl.a. rektors kontor, hvor vi blev budt
velkommen mandag morgen. Hverken
lærere eller elever må ryge eller drikke
alkohol på skolen, heller ikke til fester.
På en mark ved skolen er der et lille
træskur, hvor de rygetrængende kan til
fredsstille deres behov.
Efter velkomsten gik vi via en moderne
korridor over i den nye bygning fra
1969. Her kom vi ind i en aula med for
sænket gulv og trapper, der også funge
rede som siddepladser. Her var plads til
at alle skolens elever kunne samles i
frikvartererne. Elevrådet havde et lille
glasbur, hvorfra de kunne sende musik
eller meddelelser ud i rummet. Man
kunne se gennem nogle glasvægge ind i
skolens bibliotek, hvor elever sad ved
arbejdsborde og så flittige ud. Bag
biblioteket var garderoben, hvor over
tøjet hang. Her stod også alt udendørs
fodtøj, da alle, både lærere og elever,
skulle skifte til indendørs fodtøj på sko
len. I weekenderne var skolen åben for
eleverne i dagtimerne. Både garderobe
og skole fungerede tilsyneladende uden
hærværk og tyveri.
Kl. 9 fik vi en engageret og spændende
time om Islands geologi, hvilket var en
forberedelse til morgendagens ekskur
sion. Derefter blev de danske og island
ske elever sat sammen i projektgrupper,
og arbejdet i disse kunne nu begynde.
Vejret var usædvanlig solrigt - rekord
for de sidste 13 års aprilvejr med op til
17 graders varme.
I det store frikvarter benyttede elevrå
det sig af en ret til, nogle få gange om
året, at opfordre eleverne til at gå til
rektor og synge for en »fintvejrsluk-

ning« af skolen. Klokken 12 blev skolen
lukket, og en bus bragte danskerne og
de islandske værtselever op på skibak
ken til sol og fjeld. Vi tog skiliften helt
op i fjeldet, hvor de der ville nu kunne
stå på ski, og resten blev guided en tur
rundt på fjeldet. Et pragtfuldt syn midt i
de sneklædte fjelde, med fjorden og
byen under os!
Det blev en flot og anstrengende tur, da
vi mange gange gik gennem den våde
og tunge sne til langt over knæerne.
Nogle mere kravlede og trillede turen
igennem.
Klokken halv ti om aftenen blev vi kørt
ud til et udendørs svømmebassin. Det
var stadig lyst, men luften var bidende
kold, så turen fra omklædningsrummet
til det varme bassin var noget af en ople
velse. Det føltes lidt som at svømme
med is i håret og kroppen i behageligt
varmt vand. Det varme vand blev hentet
op fra undergrunden. Trængte man til
yderligere opvarmning var der to runde
siddebassiner med ekstra varmt vand.
Trætte og rene kunne vi gå til ro den
aften.
Tirsdag var den store ekskursionsdag,
hvor vi skulle på rundtur ved Myvatten,
som ligger ca 100 km fra Akureyri. Vej
ret var igen med os, og det første stop
blev ved Godafoss, et af de berømte
vandfald - her siger legenden, at den
høvding, der bestemte, at islændingene
skulle være kristne, kastede sine gamle
gudestøtter ud. Efter foto og proviantering i en nærliggende kiosk, kørte vi til
Laxårvirkjun, hvor vi fik fremvist et
vandkraftværk. På vejen til det næste
stop, så vi to af de specielle islandske
andefugle:
islandsk
hvinand
og
strømand. Ved Skiitustadir holdt vi fro
kostpause og så på »pseudokrater«,
dannet i lavaen p.g.a. eksploderende
underliggende vanddamp. I Dimmuborgir blev vi guided rundt i lavaformatio
ner, der stod som en kæmpe troldeskov

med tårne og spir. Turen gik i sne med
dybe sprækker under, så der var mand
tal, da vi igen skulle i bussen. Ved en af
sprækkerne kunne vi stå med en fod på
den europæiske del af undergrunden,
mens den anden var placeret på den
amerikanske undergrund. Her bliver
Island 2 cm bredere om året. Vi passe
rede Hverfjall, et kæmpe sort keglekra
ter med en diameter på ca 1 km. I Hverarönd blev vi igen guided rundt, denne
gang på en tynd jordskorpe med kogen
de mudder under. I de kogende svovlkil
der og gryder var der en stadig eksplo
sion af gråligt svovlmudder med en
stank af svovl. Hvis vi blot troede på, at
det var sundt, var det knap så slemt! Så
gik turen til Krafla, hvor vi så et geoter
misk kraftværk, hvor man udnytter
damp og varmt vand fra undergrunden.
Kraftværket var bygget i et mindre sta
bilt område, og på et tidspunkt var gul
vet blevet løftet 2 meter over byggelini
en!
I Stéragja smed de sidste vikinger tøjet
midt i sneen og hoppede i nogle klippe
revner, der var fyldt med behageligt
varmt vand. Turens sidste stop var i
Grænavatn ved vores guide, geologi
læreren Jonas’ barndomshjem. Her så
vi får og blev meget gæstfrit budt på kaf
fe og klejner af hans forældre.
Kl. 20 var vi igen i Akureyri, mættet
med en utrolig flot og spændende tur.

Onsdag var der projektarbejde om for
middagen. Nogle grupper famlede sig
lidt frem, men der blev udvist stor krea
tivitet - især synes de grupper, der ville
lave et videoprodukt at være sprudlen
de.
Om eftermiddagen var der besøg på et
fjernvarmeværk i Akureyri. Vi blev trak
teret med cola og chips, mens vi hørte
om kraftværkets funktion. Der er varme
nok i undergrunden, men man har væn
net sig til at kunne fråse med vand, og
nu er man bange for, at der kan blive
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mangel på vand som kan opvarmes i
undergrunden. Der bliver nu gjort for
søg med at pumpe det »brugte« og afkø
lede vand tilbage til opvarmning i
undergrunden.
Resten af dagen blev tilbragt på forskel
lig vis hos værtsfamilierne.

Torsdag formiddag var der spændende
undervisning i islandsk, hvor vi bl.a. fik
en kort historisk gennemgang af det
nordiske sprog, og vi så eksempler på
de mange bøjninger af islandske navne
ord.
Om eftermiddagen tog vi ned til hav
nen, hvor vi kom ombord på en fiske
trawler, der lige havde afleveret 12
dages fangst af 162 tons torsk. Det var
en af de mindste trawlere i fiskeflåden,
men den var stor nok til at imponere os,
da vi blev guided rundt i skibets 4 eta
ger.
Turen gik nu længere ind langs fjorden.
Vi gjorde holdt ved et rædselsfuldt
helårs julehus/udstilling med julepynt
og et neonoplyst rensdyr på taget. Vi
gjorde også holdt ved et lille drivhus
med potteplanter og mulighed for køb
af en is. Derefter kørte vi længere ind i
dalen og så en spændende lille tørvekirke fra 1850, og kørte tilbage til Grund,
hvor vi så en trækirke fra 1905, som
blev bygget af en mand, der gerne ville
være rig - og det blev han. Han rejste
som en anden »brygger Jacobsen« ud i
verden (Europa) og så, hvordan man
byggede kirker der. Hvis man kendte
sine kirker, skulle man bl.a. kunne gen
kende Vor Frue Kirke i København i
korhvælvingen. Ved siden af kirken boe
de en af lærerene fra skolen på en gård
med masser af islandske heste. Elever
ne var blevet lovet en ridetur, og de hav
de nok forestillet sig, at de i samlet flok
skulle gungre ud over det islandske
fjeld - men det blev lidt af en tivolitur,
hvor de på skift på en enkelt lille
islandsk hest red lidt op ad en grusvej.
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Det var blevet koldt og blæsende, så det
var nogle frysende elever, der vendte til
bage til Akureyri.
Om aftenen var der elevfest, en ameri
kansk »Date«-fest, hvor drengene havde
røde roser til pigerne, og væggene var
udsmykket med hjerter. Resten er
ukendt, da det var en elevfest - men de
fleste fik vist varmen igen.
Fredag var der afsluttende projektarbej
de om formiddagen og festforberedel
ser om eftermiddagen.
Kl. 20 begyndte festen med respekt for
skolens orden - uden røg og alkohol.
Der var et stort »tag-selv-bord« med
islandsk fisk og rejer lækkert udsat for
mere internationale opskrifter og
islandsk kildevand. Eleverne præsente
rede opfindsomt resultaterne af deres
arbejde, og vi holdt takketaler og sang
en til lejligheden digtet takkesang til
vores islandske værter. En rigtig hygge
lig og munter afskedsfest. Kl 23 sluttede
den officielle fest. Eleverne skyndte sig
ud i byen til et lejet lokale, hvor de kun
ne fortsætte festen med alkohol. Og
lærerne gik hjem til en af de islandske
lærere og fortsatte deres aften med
alkohol - og sådan holdes moralen højt
mod nord!

Lørdag skulle vi flyve hjem kl. 10, men
de islandske piloter strejkede og forlæn
gede vores ophold i Akureyri med 2
døgn og vores ophold i Reykjavik med 1
døgn. Først tirsdag aften ankom vi træt
te, men en kæmpe oplevelse rigere, til
Randers. Alle var enige om, at det havde
været en fantastisk god tur - et spæn
dende land hos et gæstfrit folk.
Jan Vestergaard Jensen.

Blade af skolens dagbog
7.:

1. skoledag efter ferien.

7.-16.:

Introduktionsarrangement for
l.g klasserne, bl.a. fællestime
med skolens kor og orkester.

16.:

Valhal-fest.

4.:

August

Introduktionsfest for nye elever
og deres forældre.
Som optakt til festen spiller
»Hønsefødder« op til folkedans
i skolegården.

7.-11.: Temauge for 3c og 3x i forbin
delse med det internationale
samarbejde.
10 .: Fællestime
Kirsten«

for

l.g.

»Liden

10 .: Finale i intern klasseturnering i
fodbold. 3z vinder. Efter kam
pen var der »Fodboldcafé« i
kantinen.

26.-28.: 2.BI på ekskursion til Livø

24 .: Fællestime for 2.g. Stand up
poetry med Anna Lia Briget.

September

31 :

13.:

Fodboldkamp mellem elevhold
fra Handelsskolen og Statssko
len.

16.:

Skolens pigehold i atletik delta
ger i og vinder regionsstævne i
Ålborg.

Ib, c, d og y overværer general
prøven på bl.a. Mozarts koncert
for to klaverer og orkester i
Musikhuset i Århus.

November

29.-4.:

3a har besøg af en fransk gym
nasieklasse fra Tyrosse.

29.:

Skolens atletikhold for piger
deltager i gymnasieskolernes
finalestævne i Køge.

30.-4.: Tjerk Vernehr - geografilærer
fra vort samarbejdsgymnasium
i Drachten er på jobswop i geo
grafi på vores skole.
Poul Krøijer varetager hans job
i Drachten
Oktober

2.:

3a og de franske gæster på eks
kursion til Skagen.

4 .-11.:

6

.:

2x har i forbindelse med internationaliseringsprojektet besøg
af elever fra vores samarbejds
partnere i Fritzlar, Drachten og
Rainford. Samtidig besøger ele
ver fra 2c disse skoler.

Fællestime med Helge Myrup
om AIDS for alle elever.

6 .-8.: 2b, d, u, og z på ekskursion til
København.

8

.:

Operation Dagsværk Café i kan
tinen.

12 .: Fællestime med Georg Metz for
alle elever.
15 .: Skolens fødselsdag fejres med
en fredagscafé.
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18 .:

Skolen har besøg af »Uddan
nelseskaravanen«.

21 .:

Interesserede elever fra Ran
ders Realskole besøger skolen
for at få et indtryk af undervis
ningen i gymnasiet.

25 .:

Fællestime for 2.g. Medlemmer
af Odd Fellow-ordenen oriente
rer om en stilekonkurrence.
Konkurrencen og dermed en
tur til FN i New York vindes af
Ane Vibe Jensen 2a og Anders
Harbeck 2u.

27 .-28.: Dramatikelever spiller Strind
bergs »Frøken Julie« for elever
på skolen.
29 .:

Dramatikelever spiller Bucketts
»Vi venter på Godot« for elever
på skolen.

December:

1:

:

Adventskoncert i Sødring kirke
med kor, orkester og musik
valghold.

2

.:

Orkesterets
messinblæsere
spiller til morgensang.

2

.: Dramatikelever spiller Pinters
»Små spil« for elever på skolen.

3

.: Adventskoncert i Ørsted kirke
med kor, orkester og musik
valghold.

3

.:

Det lille Teater, »Atlantes« af
performanceteatret, Kom de
bagfra i Kanonhallen og »Julie,
drøm og rus« på Café Teatret.

5

.:

Elevhold deltager i gymnasie
skolernes volleyballturnering
på Viborg Amtsgymnasium.

5

.:

Elevhold deltager i basketball
stævne på Struer Gymnasium
og HF-kursus.

6

.:

Julekoncert i skolens festsal
med kor, orkester og musik
valghold.

9

.: Orkesterets
messingblæsere
spiller til morgensang.

11 .: Skoleorkestret spiller Vivaldis
Pastorale til morgensang.

11 .-18.: 3.g'erne skriver
skriftlige opgave.

den

store

11 .-18.: Interesserede elever fra vores
kontaktskoler besøger skolen
for at få et indtryk af undervis
ningen i gymnasiet.
16 .: 2MU synger fællestime
Vestre Bakkeskolen.

på

19 .: Jule-basket.
Basketball-turne
ring for nuværende og tidligere
elever. Om aftenen festes der i
kantinen.
22 .:

Dramatikelever spiller »Frøken
Julie« og »Små spil« ved en
aftenforestilling for venner,
familie og elever på skolen.

Juleafslutning i Set. Mortens
kirke. Pastor Bent Martinsen
holder juletale og skolens kor
og orkester synger/spiller.

Januar:

4 .-12.:
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Dramatikholdet på ekskursion
til København. »Svanesøen« på
Det Kongelige, »Hyddelihat« på

14 .:

Interesserede elever fra Forbe
redelsesskolen besøger skolen

for at få et indtryk af undervis
ningen i gymnasiet.

20 .-24.: Jacoba Zijsling - matematik
lærer fra vort samarbejdsgymnasium i Drachten er på jobwop
i matematik på vores skole.
Peter Hegaard Jørgensen vare
tager hendes job i Drachten.
21 .:

Pædagogisk dag for skolens
lærere. Eleverne arbejder med
skriftlige opgaver.

25 .:

Elevhold deltager i volleyballstævne på Amtsgymnasiet i
Paderup.

31 .:

Skolens årsfest afholdes i Randers-hallen. Skoleorkestret og
jazzgruppen »Little People«,
Finn Ziegler og Niels Ericsens
trio, Max Hvass samt »Rubber
Band« spiller.

Februar:

5

.:

7 .-14.:
17 .:

Uddannelsesdag for hele sko
len.

Skolerejse til London.

Orienteringsmøde for kommen
de elever og deres forældre.
Koret underholder i festsalen.

24 .:

Foredrag om Clamydia for alle
skolens elever.

24 .:

Fællestime for 3.g med Thyge
Christensen om at rejse.

26 .:

1c på o ekskursion til Steno-museet i Århus.

26 .:

Fællestime for 3.g engelsk. Big
Wheel teatrets introduktion til
Shakespeare.

Marts:

1.-5.:

3SA1 på ekskursion til Bruxel
les.

3.-5.:

2MU og 2. 3. Mu på ekskursion
til København. Bl.a. rundgang i
Radiohuset, Det Kongelige Tea
ter (»Don Juan«), Det ny Teater
(»Den glade Enke«), Musikhi
storisk Museum og orgel
demonstration i Vor Frue Kirke
(Domkirken).

4.:

Fællestime for alle skolens ele
ver med Århus Studenterrevy.

4.-6.:

3SA2 og 2. 3. Eø på ekskursion
til København.

5.-7.:

3FY på ekskursion til Køben
havn.

7.-14.:

2d på ekskursion til Barcelona.

7.-14.:

2w og 2z på ekskursion til Lon
don.

8.-15.:

2u og 2y på ekskursion til Firenze.

8.-14.:

Elever fra 2b på besøg (udveks
ling) hos en fransk gymnasie
klasse i Limours.

8.-14.:

2c har i forbindelse med internationaliseringsprojektet besøg
af elever fra vores samarbejds
partnere i Fritzlar, Drachten og
Rainford. Samtidig besøger ele
ver fra 2x disse skoler.

9.-15.:

1c på ekskursion til Västerås i
forbindelse med internationaliseringsprojektet.

9.-15.:

lx har i forbindelse med internationaliseringsprojektet besøg
af elever fra Akueyri, Island.
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10 .:

Fællestime for l.g. Kræftens
Bekæmpelse.

16 .:

2. 3. Mu synger til musikguds
tjeneste i Linde kirke.

17 .:

Dramatikelever spiller Benny
Andersens »Hyddelihat« for
børnehavebørn og elever på
skolen.

18 .: Valhalfest.

17 .-18.: En række klasser ser Bille
Augusts film »Frk. Smilla«.
18 .:

3BI på ekskursion til Foulum.

19 .-21.: Kortur til Sønderjylland for sko
lens kor, orkester og musikvalg
hold samt »Little People« med
koncerter på efterskolen i
Emmerske, Deutche Nachschule i Tinglev og Sundeved
ungdomsskole.

21 .:

Påskevolley. Klasseturnering i
Volleyball. 3x vinder drengenes
- og 3b pigernes turnering. Om
aftenen festes der i kantinen.

April:

7 ./10.: Dramatikelever spiller Sha
kespeares
»Helligtrekongers
aften« for elever på skolen.
11 .:

Forårskoncert i skolens festsal
med kor, orkester, musikvalg
hold og jazzgruppen »Little
People«.

12 .-22.: lx på ekskursion til Akueri,
Island i forbindelse med inter
nationaliseringsforsøget. P.g.a.
strejke forlænges opholdet på
Island med 2 dage.
14 ./17.: Dramatikelever spiller selvskre
vet monolog om skizofreni for
elever på skolen.
13 .-18.: 1c har i forbindelse med internationaliseringsprojektet besøg
af elever fra Västerås.
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20 .-21.: 2b har besøg (udveksling) fra
en fransk gymnasieklasse fra
Liomours.

22 .:

Iz på ekskursion til Strudstrupværket og Nordtank.

Maj:

4

.: Sidste skoledag for 3.g.

13 .: Skolens kor synger om aftenen
ved Dronningebesøget.

Odd Fellow logen i Randers udskrev en stilekonkurrence for 2.g-elever. Emnet var FN, præmien to rej
ser til New York står Ane Vibe Jensen og Anders Harbeck med beviset på.
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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
25

John Vorre Andersen
Kristian Lykkemark Andersen
Kasper Bjørk
Sabine Calmer Braad
Thue Bram
Kristina Funder Buch
Carsten Dollerup
Anders Lindby Jensen
Britt Plaugborg Jensen
Inger Kaalund
Iben Kierkegaard
Louise Gaardsmand Koch
Gitte Kragh
Rikke Brun Madsen
Thomas Markussen
Kristine Simoni Mortensen
Mads Ørsøe Mortensen
Christina Kirketerp Nielsen
Kristine Nørgaard
Nanna Bjerregaard Pedersen
Thorbjørn Rasmussen
Nina Eliasson Sejrsen
Marie Starup
Hans Henrik Veiling
Mathis Weidanz

3y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Susanne Aborg
Rikke Breining Andersen
Camilla Gyldenløve Baarup
Jacob Kalmar Granild
Pia Hammer Harboe
Mathias Bjerring Ho
Mads Bruun Hovgaard
Thomas Ørnfeldt Jensen
Jacob Greve Jørgensen
Tine Kondrup
Bibi Vinther Kristensen
Carsten Dan Ley
Lee Justesen Mackie
Lillian Møller
Charlotte Nielsen
Camilla Skjødt Nordentoft
Carsten Houmøller Nørgaard

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Christian Matthes Nørgaard
Helle Herbst Pedersen
Rasmus Wildau Pedersen
Michael Herman Petersen
Peter Stridsen
Mette Juul Sondergaard
Line Dalby Sørensen
Trine Kjær Tvedegaard
NinaVeng
Bernt Weibel
Jakob Worm-Leonhard

3z
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
26
27

Tina Abildgaard
Morten Bülof Aggerholm
Carsten Brix
Morten Elkjær
Peter Gandrup
Malene Grunnet
Lene Hammerby
Luise Vang Hansen
Søren Hansen
Kenneth Lyneborg Hvam
Peter Højlund Hviid
Carsten Fogh Jensen
Michael Brøgger Jensen
Trine Skytte Jensen
Gitte Trange Kristensen
Mikkel Fløj Lindegren
Benny Lund
Ulrik Müller
Lars Nyvang
Ida Fredborg Pedersen
Mette Aarup Petersen
Helle Hagen Poulsen
Jakob Randa
Sussie Højvang Rasmussen
Stina Nørregaard Schytte
Anders Strymn Kjeldmann Thomsen
Niels Martin Vestergaard

Som selvstuderende bestod:
Martin René Geer Bjelgart

SKOLENS PERSONALE
ADMINISTRATIONEN

Assistent
Lisbet Fredborg
Brædstrup
Frejasvej 50
8900 Randers
tlf. 86 41 10 21

Overassistent
Dorte Smith Hansen
Wingesvej 7
8900 Randers
tlf. 86 43 49 60

Fuldmægtig
Ulla Jensen
Lundshøjvej 27
8400 Ebeltoft
tlf. 86 36 14 62

KANTINEN
Paula Sørensen
V. Altanvej 243
8900 Randers
tlf. 86 43 21 35
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LÆRERE

CA
Adjunkt Carsten
Bang Albretsen
Læssøesgade 49,K
8000 Åi-hus C
tlf. 86 19 55 72

MATEMATIK
FYSIK
NATURFAG
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SA
Lektor
Stig Andersen
Højtoftevej 11
8240 Risskov
tlf. 86 17 53 80

BA
Lektor
Birgit Træholt Ank
Skodshøjen 3
8240 Risskov
tlf. 86 21 48 75

MATEMATIK
DATALOGI
Suppleant for
tillidsrepræsentanten

ENGELSK
RELIGION

PB
Lektor
Poul Bager
Saltholmsgade 33
8000 Århus
tlf. 86 13 25 80

NB
Cand.scient.pol
Nana Balle
Sdr. Ringgade 1, 4.tv.
8000 Århus
tlf. 86 14 01 61

DANSK
OLDTIDSKUNDSKAB

SAMFUNDSFAG

JB
Lektor
Jens Bjerg
H.C. Andersensvej 28
8900 Randers
tlf. 86 43 96 95

RB
Timelærer
Birthe Riborg Boje
Tåruphøjvej 7
Hvidding
8830 Tjele
tlf. 86 45 12 42

MUSIK
FRANSK

IDRÆT

JA
Adjunkt
Jane Brix
Lillegade 9
8983 Gjerlev
tlf. 86 47 48 91

HB
Timelærer, Cand.mag.
Hanne Holm Brøndum
Silkeborgvej 178, l.th
8000 Århus C
tlf. 86 15 76 39

DANSK
IDRÆT

ENGELSK

BØ
Studielektor
Ole Bøggild
Fortunavej 68
8900 Randers
tlf. 86 44 80 98

BJ
Lektor
Bjarne Christiansen
Kobbersmedevej 42
8900 Randers
tlf. 86 42 80 86

BIOLOGI

ENGELSK
IDRÆT

MC
Adjunkt
Margit Stougaard
Christiansen
Skelagervej 202 B
8200 Århus N
tlf. 86 78 26 67
FYSIK ■ KEMI
NATURFAG

BC
Lektor
Peter Bjarne
Christiansen
GI. Hadsundvej 54
8900 Randers
tlf. 86 41 69 68

EC
Adjunkt
Erik Christophersen
Plantagen 44
8400 Ebeltoft
tlf. 86 34 30 12

PC
læktor
Birgitte Prytz Clausen
Vester Tværvej 40
8900 Randers
tlf. 86 42 98 90

TYSK
HISTORIE

ENGELSK
SAMFUNDSFAG

GEOGRAFI
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BD
Lektor
Birgitte Dalsgård
Bergmannsvej 7
8900 Randers
tlf. 86 41 32 75

CD
Lektor
Cathrina Nissen Dam
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68

DANSK
TYSK
Læsevejleder

TYSK
DANSK

DA
Lektor
Svend Davidsen
Hampehaven 7
8900 Randers
tlf. 86 40 40 23

EJ
Lektor
Peter Elung-Jensen
Frisenvold 14
8900 Randers
tlf. 86 44 51 23

IDRÆT
BIOLOGI
GEOGRAFI

VF
Adjunkt
Ane Vibeke Foss
Estruplundvej 70
8950 Ørsted
tlf. 86 48 52 02
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DANSK
DRAMATIK

MF
Adjunkt
Michael Büchler
Frederiksen
Danmarksgade 25,4.th
8900 Randers
tlf. 86 42 29 14

LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB
ITALIENSK

BIOLOGI
FYSIK

KG
Årsvikar, cand. mag.
Kirsten Gram
Tandrupvej 3
8462 Harlev J
tlf. 86 94 25 85

GH
Lektor
Jørgen Grejs Hansen
Ferskenvej 7
8900 Randers
tlf. 86 43 72 12

FRANSK
LATIN
OLTIDSKUNDSKAB

RELIGION
ITALIENSK- LATIN
OLDTIDSKUNDSKAB

FH
Studielektor
N. Falk Hansen
Gørtlervej 75
8900 Randers
tlf. 86 42 92 09

EH
Lektor
Eduard Hartogsohn
Nyvangsvej 22
8900 Randers
tlf. 86 42 02 58

DANSK
FRANSK

GRÆSK-LATIN
OLTIDSKUNDSKAB
SPANSK

■
■

AH
Årsvikar, cand. mag.
Angela Heinemeier
Ebeltoftvej 60
8544 Mørke
tlf. 86 37 73 69

HM
Lektor
Svend Hill-Madsen
Lindalsbakken 29
9560 Hadsund
tlf. 98 57 32 39

R

ENGELSK

i

S

HISTORIK

JH
Adjunkt
John Bruun Hjelm
V. Tværvej 30
8900 Randers
tlf. 86 42 16 78

HBhi

SAMFUNDSFAG
PSYKOLOGI

HO
Adjunkt
Holger Stig Holmgren
Erlingsminde 29
8900 Randers
tlf. 86 40 38 68

HISTORIE - RELIGION
OLTIDSKUNDSKAB
Studievejleder

LH
Adjunkt
Lise Bitsch Holm
Præsteager 197,
Lisbjerg
8200 Århus N
tlf. 86 23 00 82

DANSK
TYSK

HH
Lektor
Herluf Houengaard
Platanvej 30 l.th.
8900 Randers

MUSIK
TYSK - MATEMATIK
DANSK-DATALOGI
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TH
Lektor
Tove Høy
Kobbersmedevej 12
8900 Randers
tlf. 86 43 85 81

MUSIK
TYSK

JV
Lektor
Jan Vestergaard Jensen
Højdevej 11
8260 Viby J
tlf. 86 77 00 12

BIOLOGI

HJ
Lektor
Gunnar Houmann
Jensen
Skovboulevarden 14
Stevnstrup, 8870 Langå
tlf. 86 42 73 31

FYSIK-MATEMATIK
NATURFAG

JJ
Lektor
Jørn Jensen
Brovej 14
8800 Viborg
tlf. 86 61 59 98

MATEMATIK-FYSIK
DATALOGI
NATURFAG
Studievejleder

MJ
Lektor
Minna Jensen
Præstegårdsvej 1A
0. Velling,
8900 Randers
tlf. 86 46 70 08

RH
Lektor
Rita Houmann Jensen
Skovboulevarden 14,
Stevnstrup
8870 Langå
tlf. 86 42 73 31

MATEMATIK
Studievejleder

DANSK
ENGELSK

PH
Lektor
Peter Heegaard
Jørgensen
Værumsvej 19, Vissing
8370 Hadsten
tlf. 86 98 32 51

TB
Tomas Bang
Smedebakken 11,
Mygind
8544 Mørke
tlf. 86 97 43 83
MUSIK

FYSIK, MATEMATIK
NATURFAG
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PK
Lektor Palle Kirk
Karetmager vej 11
8900 Randers
tlf. 86 42 97 44
RELIGION - HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB
Studievejleder

KR
Lektor
Poul W. Krøijer
Teglmarken 51
8800 Viborg
tlf. 86 61 33 92
GEOGRAFI
Pæd. insp.

KL
Årsvikar
Kirsten Konradi
Larsen
Stenkildevej 30
8260 Viby J
tlf. 86 11 78 01
TYSK
FRANSK

LA
Lektor
Poul Larsen
V. Boulevard 23
8900 Randers
tlf. 86 42 92 56

ML
Lektor
Marianne Linton
Nordvestpassagen 69
8200 Århus N
tlf. 86 16 71 82

FRANSK
DANSK
FILM

TYSK
DANSK

JL
Lektor
Jørgen Lorenzen
Daugbjergvej 43
8860 Ulstrup
tlf. 86 46 40 13

PL
Gymnasielærer
Per Lund
Voer Færgevej 102
8950 Ørsted
tlf. 86 48 84 38

RELIGION
DANSK
FILOSOFI

IDRÆT
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R
Rektor
Kjeld Mortensen
Kanehaven 81
8240 Risskov
tlf. 86 21 17 93

LE
Cand. scient.
Lene Mogensen
Funch Thomsensgade 2,
2.th.-8200 Århus N
tlf. 8610 76 83

FYSIK
MATEMATIK
Rektor

KEMI
MATEMATIK
IDRÆT

MO
Lektor
Poul Erik Mortensen
Runebergsvej 7
8900 Randers
tlf. 86 40 66 20
SAMFUNDSFAG
ERHVERVSØKONOMI
HISTORIE
Pæd. insp.

MY
Lektor
Lizzie Mygind
Skytten 102
8900 Randers
tlf. 86 43 24 18

LM
Adjunkt
Lise Møller
Kløvervangen 44
8541 Skødstrup
tlf. 86 99 37 87

NI
Lektor
Britta Nielsen
Fuglebakken 68
8900 Randers
tlf. 86 43 61 18

HISTORIE
ENGELSK

HISTORIE
DANSK

BN
Lektor
Børge Nielsen
Dalstrøget 36
8450 Hammel
tlf. 86 96 34 16

GN
Lektor
Hedvig Gerner Nielsen
Frisenvoldvej 14
8900 Randers
tlf. 86 44 51 23

MATEMATIK
FYSIK-NATURFAG
Datavejleder

DANSK
DRAMATIK
Tillidsrepræsentant

BIOLOGI
GEOGRAFI

NW
Lektor
Niels Wittrup Nielsen
Strindbergsvej 5
8900 Randers
tlf. 86 41 01 95

KN
Lektor
Svend Erik Kjær
Nielsen
Lillegade 9
8983 Gjerlev
tlf. 86 47 48 91

HISTORIE
DANSK
Adm. inspektor

DANSK
IDRÆT

CN
Lektor
Carl Noringriis
Frejasvej 34
8900 Randers
tlf. 86 43 05 36

BO
Lektor
Birgitte Olesen
Viborgvej 11
8900 Randers
tlf. 86 41 06 15

RUSSISK
ENGELSK
Bibliotekar

FRANSK
ENGELSK

KP
Adjunkt
Kirsten Pank
Brammersgade 56
8000 Århus C
tlf. 86 12 56 70

RP
Lektor
P. Randbøll Pedersen
GI. Ringvej 20
8963 Auning
tlf. 86 48 33 62

ENGELSK
FRANSK

MATEMATIK-FYSIK
NATURFAG

TP
Lektor
Tage Poulsen
Kærsangervej 11
8900 Randers

IR
Lektor
Ivan Bøge Rasmussen
Stenkløvervej 5
8900 Randers
tlf. 86 41 32 30

MATEMATIK
DATALOGI

IDRÆT • FYSIK
TEKNIKFAG
Datavejleder
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GR
Lektor
Glob Riber
Skærvadvej 6
Jebjerg, 8870 Langå
tlf. 86 44 52 79

FYSIK
MATEMATIK
NATURFAG

RO
Cand.mag.
Tonja Rosenblad
Peder Skrams Gade
36, l.tv.
8200 Århus N
tlf. 86 16 43 03

KEMI
ERHVERVSØKO.

SI
Cand.scient.
Ole Steen Sivertsen
Rosenvangs Allé 47
8260 Viby J
tlf. 86 11 41 06

SPANSK
KUNSTHISTORIE

GEOGRAFI
GEOLOGI
BIOLOGI

KE
Lektor
Ketty Skaarup
Marienborgvej 19
8900 Randers
tlf. 86 41 33 82

ST
Lektor
Kirsten Starup
Selan dersvej 44
8900 Randers
tlf. 86 43 74 10

TYSK
FRANSK

FRANSK
BILLEDKUNST

BH
Lektor
Bente Houby
Sondergaard
Granvænget 8
8900 Randers
tlf. 86 43 58 91

KS
Lektor
Keld Sørensen
Jens Baggesensvej 2
8900 Randers
tlf. 86 41 08 10

HISTORIE
OLDTIDSKUNDSKAB

44

TR
Adjunkt, cand. scient
exam, oecon.
Trine Kofoed
Romanini
Idsdalsvej 13
8260 Viby J

DANSK-TYSK
Pæd. insp.

LS
Lektor
Lars P. Sørensen
Møllevej 10
Stevnstrup
8870 Langå
tlf. 86 46 75 23

HISTORIE
RELIGION

PT
Lektor
Poul-Steen
Tidemand-Petersson
Mågevej 6, Stevnstrup
8870 Langå
tlf. 86 46 74 40

TT
Adjunkt
Stig Thornsohn
Skodshøjen 19
8240 Risskov
tlf. 86 21 45 45

ENGELSK
DANSK

KW
Lektor
Knud Weinert
Vissing gi. skole
8370 Hadsten
tlf. 86 98 14 18
BILLEDKUNST

KEMI, FYSIK
Ledende inspektor

ZE
Lektor
Aase Zeuthen
Skærvadvej 6
Jebjerg, 8870 Langå
tlf. 86 44 52 79

ØS
Studielektor
Tage Ostergaard
Granvænget 9
8900 Randers
tlf. 86 42 35 83

DANSK
ENGELSK

FRANSK
ENGELSK
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PÆDAGOGIKUMKANDIDATER
Efteråret 1996/Foråret 1997:
Lise Bruun, Henrik Strange og Peter Møller
Thorsen.

Følgende har virket som vikarer
i løbet af skoleåret 1996/97:
Babara Brændgaard, Tonja Rosenblad, Ole
Sivertsen, Lene Mogensen og Trine Chris
tensen.

Skolen tager afsked
Lizzie Mygind
går med dette skoleår på pension. Sta
dig fuld af smittende humør og over
skud. Hun kom til skolen 1/2 '71 og
underviste i biologi, geografi og idræt.
Dengang som nu: engageret og dyna
misk. Man må misunde Lizzie lidt, at
kunne trække sig tilbage med så megen
ungdom i behold. Vi vil savne dig på
mange områder, Lizzie. Oprydninger på
lærerværelset, blomster sammesteds,
omsorg for os alle, pigefrokoster, og
hvem kan nu huske hvornår den enkel
te kollega har fødselsdag? Kaffeordnin
ger, blomster ved studenterfest og
uddannelsesdagen, du har altid stillet
dig til disposition med arbejdskraft og
gejst. Eleverne vil savne din engagere
de og inspirerende undervisning. »De
forenede naturkræfter« som du ynder at
kalde afdelingen, bliver ikke så lidt fatti
gere. Vi ønske dig et langt og lykkeligt
otium og glæder os over at du »bestemt
ikke er færdig med Randers Statsskole.

som biologi på højt niveau. Samtidig
varetog han arbejdet med lærerkandida
ter. Ole sætter sit præg på omgivelserne
bl.a. på grund af sine meget markante
faglige og pædagogiske holdninger.
Han har vidt udsyn til andre fag, bl.a. er
han en særdeles nøjagtig og præcis læs
er af klassisk dansk litteratur.
Specielt inden for biologi er edderkop
per, et dyr han - hvis dette er muligt
-kender i alle dets fremtrædelsesfor
mer. Vi håber, Ole, at du i kommende år
må få rig lejlighed til at forøge din sam
ling af edderkopper og til at dyrke dine
mange andre interesser, herunder
svømning i morild. Vi håber, at du i
mange gode år vil kunne sidde i det
spind af din familie, venner og tidligere
kolleger, som du har spundet. Vi siger
tak for de år, vi har haft glæde af din
viden og din stilfærdige, kultiverede
venlighed.
Kollegerne.

Kollegerne.
Ole Bøggild
har besluttet sig til med dette skoleårs
udgang at forlade skolearbejdet. Ole
blev den 1/8 '71 ansat som studielektor
ved skolen. Han oprettede i samarbejde
med bl.a. Lizzie Mygind biologilinjen,
der i den nuværende struktur fortsætter
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Riborg Boje
har besluttet sig at sige stop efter 23 år
ved skolen. Med dig mister vi en kapaci
tet og bastion, der vil blive savnet læn
ge. Du har i høj grad sat dig dine spor
på skolen. Længe før disciplinen var
kendt på andre skoler, indførte du softball her, ligesom du har været primus
motor for atletikken og dermed basis

for pigeholdenes mange succeser på
dette område. En anden hjertesag har
været lanciers og folkedans, man kan
næsten ikke forestille sig skolefesterne
uden dig og din myndige, klare røst ved
træningen. Du har med din åbenhed og
dit imødekommende væsen været sam
lingspunkt for kolleger og elever, altid
klar med råd og dåd, du bidrog ved
lærerforsamlingerne med det, vi andre
ikke vidste. Vi er overbeviste om, at du
får et aktivt otium med god plads til at
dyrke dine mange bl.a. historiske og
filosofiske interesser.
Kollegerne.

Inga Kristensen
er gået på efterløn. 26 år har hun arbej
det på skolen, heraf de sidste i kantinen.
Smilende, imødekommende og venlig,
vi savner dig i det daglige, men glæder
os når du træder til i spidsbelastnings
perioder. Dine mange gode egenskaber
skal nok sikre dig det gode otium som
du har fortjent.
Kollegerne.

IN MEMORIAM
Ebba Kelder
(1934 - 1996)

Ebba Kelder blev - som cand. mag. fra
Århus Universitet - ansat ved skolen i
1962 , 35 år har hun således virket her.
Hendes fag var engelsk og tysk. Og hun
var et sprogmenneske: hendes humori
stiske underfundighed, hendes nærvær

Grete Petersen
Vi har i år måttet sige farvel til Grete
Petersen. Vi kendte dig fra dine mange
år ved Randers Amtsgymnasium, så vi
vidste at vi fik en spændende og aktiv
idrætskollega i dig. Din alvorlige knæ
skade satte alt for tidligt en stopper for
det. Kære Grete vi beklager meget at
samarbejdet kom til at vare så kort og
ønsker dig alt godt for fremtiden.
Kollegerne.

Nanna Balle
er efter kun to år på stedet allerede ble
vet lidt af en institution. Hvor gerne hav
de vi ikke beholdt dig. Vi er overbevist
om, at vi med dig må sige farvel til en
meget dygtig kollega. Og til megen fest
og ballade. Held og lykke fremover,
ikke mindst med familieforøgelsen.
Kollegerne.

og parathed, vi kendte hende som den
gode samtalepartner, vidende, fagligt og
menneskeligt, velformuleret og lytten
de.
Det præg hun var med til at sætte på
skolen, vil vi gerne bevare: den tryghed
hun skabte omkring sig, hendes omsorg,
hendes solide og stabile arbejde.
Æret være Ebba Kelders minde.

Kollegerne.
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RENGØRINGSPERSONALE
Rengøringsassistent
Cemile Acar
Glentevej 9, 2. th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Tove Grotkjær
Randersvej 36
8981 Spentrup

Rengøringsassistent
Maja V. Jakobsen
Stadfeldtsvej 39, 2. th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Kirsten K. Knudsen
Mærsk Andersensvej 7
8900 Randers

Rengøringsassistent
Conni Vestergaard
Loch
Langgade 21a
8900 Randers
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Rengøringsassistent
Ingelise Nielsen
Ægirsvej 61 st.th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Tove Pedersen
GI. Hobrovej 29, l.tv.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Else Poulsen
Nyvangsvej 36A st.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Ulla Rasmussen
Mjølnersvej 23
8900 Randers

Rengøringsassistent
Eva N. Rothmann
Nørrebrogade 128 l.th.
8900 Randers

Rengøringsassistent
Harumi Jørgensen
Krogen 25
8900 Randers

Rengøringsassistent
Bente Thomsen
Fuglebakken 56-0
8900 Randers
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TEKNISK PERSONALE
Pedelmedhjælper
Mogens Helfrich
Egevej 4
0. Bjerregrav
8900 Randers

Pedel
Hans Eli Woldum
Statsskolen
8900 Randers
tlf. 86 42 22 21
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BESTYRELSEN

Hedvig Gerner
Nielsen

Jacob Leth
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Tegning afJan Bach Kristensen 3x.
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