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Skolemyndighederne
Skolekommissionen:

Valgt af byrådet:
Kordegn Verner Jensen, formand.
Fuldmægtig Jens Bech.
Fru Lili Petersen.
Bagermester Aage Petersen, næstformand.
Isenkræmmer Harald Nellemann.
Bogholder Robert Horn.
Forstander Ingv. Jensen.
Forretningsfører Frede Christensen.

Valgt af byrådet efter indstilling af forældrekredsene:
Typograf Aage Primby (Hadsundvejens skole).
Fru Grethe Wolffhechel (Hobrovejens skole).
Købmand C. Christensen (Markedsgades og 
Nørrestrædes skoler).
Forretningsfører Erik Nonboe (Nyvangsskolen).
Direktør C. A. Heilesen (Søren Møllersgades skole). 
Erhvervsvejleder Holger Schøler (Vestervangsskolen). 
Lagerchef Egon Jensen (Østervangsskolen).

Udvalget for kulturelle anliggender:
Kordegn Verner Jensen, formand.
Fuldmægtig Jens Bech.
Fru Lili Petersen.
Bagermester Aage Petersen, næstformand.
Bogholder Robert Horn.

Skoledirektør:
H. P. Jensen.
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Forhistorie
Ved skrivelse af 23. februar 1962 meddelte undervisningsministeriet 

Randers byråd tilladelse til oprettelse af det kommunale gymnasium i Ran
ders fra begyndelsen af skoleåret 1963/64, bl. a. på betingelse af, at byrådet 
inden den 1. august 1963 forelagde ministeriet et totalprojekt til gymnasie- 
bygninger til godkendelse.

Ved senere skrivelse af 20. juni 1963 meddelte ministeriet imidlertid, at 
det var nødvendigt med en begrænsning af den offentlige investeringsvirk
somhed, og derfor beklagede man, at man ikke med sikkerhed ville kunne 
sige, hvornår igangsætningstilladelse for byggeriet ved Randers kommunale 
Gymnasium kunne gives.

Der håbes nu på igangsætningstilladelse til april 1965, og byggeriet er 
med i ministeriets første treårspulje.

Denne forsinkelse af byggeriet er meget beklagelig og vil volde vanske
ligheder, efterhånden som Randers kommunale Gymnasium og Vester
vangsskolen — som nu huser gymnasiet — bliver fuldt udbyggede. For 
ganske vist er det gode, smukke, moderne lokaler, der er stillet til rådighed 
for gymnasiet på Vestervangsskolen, og der vises stor imødekommenhed 
fra Vestervangsskolens leder og lærerkollegium, men da denne midlertidige 
placering af gymnasiet blev bestemt, regnede man med, at det kun skulle 
være et spørgsmål om 2 år. Nu må man regne med at skulle dimittere de 
første to studenterhold herfra.

Ved et møde i Randers byråd den 2. december 1963 blev det af arkitekt
firmaet Buhl & Klithøj udarbejdede skitseprojekt enstemmigt tiltrådt, og 
arkitekterne er nu gået i gang med detailprojekteringen. Skitsen fremviser 
en smuk bygning, beregnet til et 5-sporet gymnasium med realafdeling, ind
rettet efter fagklasseprincippet.

Randers byråd har bestemt, at byggeudvalget for Vestervangsskolen 
skal fortsætte som byggeudvalg for gymnasiet.

Byggeudvalget har følgende sammensætning:
Overpolitibetjent K. Gjøtrup (formand).
Bagermester Aage Petersen (næstformand).
Bogholder Robert Horn.
Skoledirektør H. P. Jensen.
Kordegn Verner Jensen.
Stadsingeniør J. P. Møller.
Fuldmægtig J. P. Ipsen (undervisningsministeriet).
Arkitekt Frits Føste (boligministeriet)

og er desuden suppleret med nogle tekniske sagkyndige og rektor.

Gymnasiets åbningsdag
Mandag den 12. august 1963 kl. 13 samledes skolens elever med for

ældre, lærere og en indbudt forsamling i skolens gymnastiksal til en enkel, 
men festlig påbegyndelse af undervisningen på det nye gymnasium.
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Formanden for skolekommissionen og for det kulturelle udvalg, kordegn 
Verner Jensen, bød velkommen og redegjorde for udbygningen af det kom
munale skolevæsen, hvor oprettelsen af Randers kommunale Gymnasium 
var det sidste skud. Han fremhævede som sit syn, at man skulle arbejde hen 
imod den bedst mulige uddannelse af det størst mulige antal unge. Skole
kommissionen stod enstemmigt bag valget af rektor Mønsted, og han lyk
ønskede rektor Mønsted og lektor Christensen. En stor skuffelse havde det 
været, at byggeriet var blevet sinket. Han sluttede med at ønske lykke til 
med arbejdet i det kommunale gymnasium og udtrykte ønsket om, at hjem 
og skole måtte stå sammen om at give børnene det bedste, de hver især 
kunne. I forbindelse med skolens betydning har man ofte sagt: »Kundskab 
er magt«, men det bør tilføjes: »Ånd er liv«.

Skoledirektør H. P. Jensen var næste taler. Han omtalte den 4-årige 
kamp for oprettelsen af gymnasiet. Folkeskolen er gået ind for gymnasiets 
oprettelse som udtryk for interesse for børnene; man ønsker dem anbragt 
og videreført efter deres lyst og evner. Skoledirektøren gav udtryk for sin 
lettelse og glæde ved at overgive »magten« til rektor Mønsted og udtalte: 
»Gid De må få held til at skabe det indre liv — det er med største tillid, vi 
overlader gymnasiet til Dem«.

Som sidste taler fik rektor ordet. Han udtrykte sin tak til de lokale 
myndigheder for énstemmig indstilling og godt samarbejde til dato og sin 
taknemmelighed for velvillig modtagelse og støtte hos skoleinspektør Georg 
Jensen på Vestervangsskolen og rektor Jensen på Statsskolen. »En skole er 
ikke én mands værk; den er et sammenspil af alles indsats og alles ansvar 
— elevers og læreres. Skolen skal være et sted, hvor der er godt at være — 
det skulle gerne blive som et godt hjem med retfærdighed, forståelse og til
lid. Vi lærere må gå ind for de krav, der stilles eleverne og vedgå vore fejl. 
Megen skarphed i forholdet mellem de unge og den ældre generation skyl
des sikkert afstanden mellem vore (de voksnes) ord og gerninger. De unge 
må selv have lov at gøre mange erfaringer; men de skal ikke gøre dem, de 
ikke er modne til. Her må vi finde den rette balance. Vi løser ikke vores 
opgave blot ved at sprænge barnets verden og horisont, præsentere det for 
problemerne og frit lade det tage stilling til dem. Det er for voldsomt — vi 
skal vejlede dem, være opdragere, vise de unge vej opad og fremad, men 
ikke påtvinge dem vort syn. Vi skal også vise dem, at noget er sandt og 
noget er usandt. Skal vor gerning lykkes, må skabningens herre være med. 
I vor tid er det nærliggende at skubbe Gud til side, hver gang en ny natur
gåde løses, men Gud findes ikke blot i hullerne i naturlovene; vi skal vise 
de unge, at han har skabt verden med dens iboende love, og at han findes 
netop i dem«.

Efter denne officielle indledning samledes en lille kreds af indbudte med 
myndighederne og lærerne til en lille forfriskning, hvor nogle af gæsterne 
— heriblandt amtmand Jean Ricard, amtsskolekonsulent Gotfred Petersen 
og rektor Henry Jensen udtalte gode ønsker for den nye skole og bød den 
velkommen.
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Eleverne
s, 22 i Im og 28 i 1. real. I årets løb udgik 3 
antal pr. 1. april 1964 er 76 elever. Af disse er

Is:
15. Ingrid Nellemann
16. Jens Jørgen Bach Nielsen
17. Lene Nielsen
18. Poul Erik Holm Nielsen
19. Anne Marie Olesen
20. Kirsten Pedersen
21. Viola Nygård Pedersen
22. Vibeke Sabroe
23. Birthe Sørensen
24. Hanne Theil
25. Lise Thomsen
26. Finn Torp
27. Ingrid Wyke
28. Vagn Folkerman

12. Leif Kristensen
13. Bjarne Laustsen
14. Kristian Mollerup
15. Jørn Munck
16. Inger Nielsen
17. Sonja Nielsen
18. Kristian Pedersen
19. Mogens Rasmussen
20. Claus Schrøder
21. Jørn Klitgaard Sørensen

Skolen begyndte med 78 elever, 28 i . 
elever og 1 kom til, således at det samlede 
37 drenge og 39 piger.

1. Ruth Andersen
2. Lena Ankerstjerne
3. Gorm Christensen
4. Lisbeth Eriksen
5. Inge-Lise Gjøtrup
6. John Hassager
7. Inge Hjort
8. Elisabeth Henning Jensen
9. Kai Jensen

10. Inger-Lisbeth Jørgensen
11. Sonja Jørgensen
12. René Luigi Karner
13. Inger Risgaard Mortensen
14. Bente Møller

1. Esben Andersen
2. Ove Andersen
3. Elisabeth Boelsmand
4. Birgit Busk
5. Johannes Christiansen
6. Jens Ditlev
7. Helge Hansen
8. Lars Hougaard-Enevoldsen
9. Tonny Mostrup Elæ

10. Jytte Staal Jensen
11. Mogens Johannsen

1.
1. Jørn Andersen
2. Lise Bentzen
3. Torben Berg
4. Frede Haumann Bertelsen
5. Marianne Bie
6. Fritse Sidenius Bock
7. Ole Riber Christensen
8. Carl Otto Christiansen
9. Tom Baastrup Frandsen

10. Bente Friis
11. Per Lundby Hansen
12. Jette Hau
13. Torben Holm
14. Anna Marie Høyer

15. Inger Jensen
16. Mogens Møldrup Jensen
17. Søren Fischer Jensen
18. Kirsten Jørgensen
19. Eva Kromann
20. Lene Adser Larsen
21. Anne Madsen
22. Margith Grummesgaard Madsen
23. Anette Nøhr Nielsen
24. Jan Pedersen
25. Nils Ryegaard Rasmussen
26. Hans Heidemann Simonsen
27. Marianne Elmenhoff Winge
28. Peer Ødegaard (Mikkelsen)
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Ove Andersen Im, formand 
Jytte Staal Jensen Im 
Bente Møller Is

Sonja Nielsen Im
Claus Schrøder Im
Viola Nygaard Pedersen Is

Ove Andersen Im 
Jytte Staal Jensen Im

Elevrådet:
Jens Jørgen Bach Nielsen Is 
Carl Otto Christiansen Ir 
Jette Hau Ir, sekretær

Suppleanter:
Finn Torp Is
Tom Baastrup Frandsen Ir
Kirsten Jørgensen Ir

Præfekter:
Viola Nygaard Pedersen Is 
Finn Torp Is

Elevforeningen:
Formand: Finn Torp Is
Sekretær: Sonja Nielsen Im 
Kasserer: Lise Thomsen Is

Tonny Mostrup Hæ 
Claus Schrøder

Bomærkekonkurrence
Blandt skolens elever har der været udskrevet en konkurrence om ud

formningen af et bomærke, som kunne danne grundlag for en kliché til 
skolens tryksager og for et skjold til gymnastik- og idrætstrøjer såvel som 
til blazere.

Der indkom ialt 21 forslag, som blev bedømt af et udvalg bestående af 
elevrådet og nogle af skolens lærere. Det forslag, som vandt størst tilslut
ning, var indsendt af Elisabeth Boelsmand (Is) og på grundlag af dette, er 
det endelige bomærke udarbejdet.

Det er dette bomærke, der er anvendt på årsskriftets forside.

Lærerkollegiet
Selvom skolen først begyndte sin virksomhed pr. 1. august 1963, ud

nævntes lektor Per Mønsted, Haslev Gymnasium, til rektor for Randers 
kommunale Gymnasium pr. 1. april 1963. Lektor Gunnar Christensen an
sattes pr. 1. august, stud. mag. Steen Nielsen, stud. mag. Arne Larsen og 
stud, scient. Niels Jacob Jensen påtog sig en del ledige timer i dette skoleår; 
dog afløstes stud. mag. Arne Larsen ved nytår af stud. mag. Chr. Anker, og 
frk. Skriver Laursen den 1. april 1964 af fru Ruth Leth (V. V.). Skolen 
skylder hr. Larsen og frk. Skriver Laursen en varm tak for godt arbejde. 
Foruden ovennævnte lovede nogle lærere fra Randers Statsskole (i listen 
betegnet R. S.) og fra Vestervangsskolen (i listen betegnet V. V.) at hjælpe 
med en del timer. Skolen siger disse lærere og deres skoler tak, fordi de 
trådte hjælpende til.

I indeværende år har lektor Christensen haft al inspektion, idet dog ydre 
inspektion er overtaget af V. V. for begge skoler under ét.
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Stud. mag. Chr. Anker: 
Historie, Is og Im.................................................... 8 timer

Lektor frk. Brandt Nielsen (R. S.) (tlf. 2 29 37): 
Fransk, Is.................................................................. 5 timer

Lektor Gunnar Christensen (tlf. 2 79 17):
Tysk, Is og lr; dansk og religion, Is, Im og Ir................. 25 timer

Lektor F. V. Clausen (R. S.) (tlf. 2 86 80):
Latin og oldtidskundskab, Is; oldtidskundskab, Im........ 2 timer

Lærer N. Friis Ehrenreich (V. V.): 
Fysik, Ir.................................................................... 2 timer

Lærer Erik Hansen (V. V.) (tlf. 2 69 30): 
Regning, lr................................................................ 6 timer

Stud, scient. Niels ]acob ]ensen (tlf. Foldby (0 61 - 9 72 11) 83):
Matematik, Is og Im; fysik og kemi, Im; formning, Ir . .. 15 timer

Lærerinde fru Ameli Jørgensen (V. V.): 
Legemsøvelser, piger, Is + Im, Ir......................... 6 timer

Lærerinde fru Ruth Leth (V. V.) (tlf. 2 56 70): 
Håndgerning, Ir ...................................................... 2 timer

Rektor Per Mønsted (tlf. priv. 2 75 13): 
Engelsk, Is, Im og Ir.............................................. 12 timer

Stud. mag. Steen Nielsen: 
Fransk, Im; sang, Is, Im og lr............................... 10 timer

Lektor H. V. Rævskjær (R. S.): 
Geologi, Is og Im.................................................... 4 timer

Overlærer Eigil Sørensen (V. V.) (tlf. 2 43 26): 
Sløjd, Ir .................................................................... 2 timer

Overlærer Randrup-Thomsen (V. V.) (tlf. 2 27 63): 
Legemsøvelser, Is + Im, Ir..................................... 6 timer

Overlærer G. Zetterstrøm (V. V.) (tlf. 2 40 78): 
Biologi og geologi, lr............................................... 3 timer

Sekretær for rektor og inspektor: Fru Grete Buch.
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Årets arbejde
Religion

Is + Im: Lindskog: Bibelkundskab for gymnasiet.
De europæiske ideers historie (Lund-Pihl-Sløk): afsnit II, afsnit III: 25—30; afsnit 
IV: 1-7.

Ir: G. Tolderlund-Hansen: Kirken i dag.
Bienker og Lang: Bibelhistorie med Kirkehistorie.
Enkelte lydbånd.

Dansk
Is + Im: Falkenstjerne & Borup Jensen I: Oldtid-Oehlenschläger.

Statarisk læste hovedværker: Gunlaugs saga og Ulysses von Ithacia.
Endvidere som månedslæsning: Kirk: Fiskerne.

Hoel: Møde ved Milepælen.
Paludan: Markerne modnes.
Skou-Hansen: De nøgne træer.
Steinbeck: Dagdriverbanden.

Ferlov, Møller, Tolderlund-Hansen: Svensk og norsk litteratur for gymnasiet: 
35 sider svensk.

Dansk Sprog v/ V. Vestergaard: Lydlære-sproganalyse og sprogbeskrivelse. 14 stile. 
Enkelte båndoptagelser ang. litteratur, teater og kunst.

Ir: Litteraturudvalg for realskolen I af Fr. Nielsen, Enemærke og Søjbjerg Pedersen: o. 100 
sider fra oldtid til nyeste tid.
Gunnarson: Edbrødre.
E. Ottar Jensen: Sproglig dansk med øvelser.
Stil ca. hver uge: enkelte genfortællinger, diktat, fristile og referatstile.
Ca. 25 sider svensk: (Svenskbogen af Hellner og Højby).
Enkelte båndoptagelser.

Engelsk
Is: Engelsk læsning for gymnasiet IV: 

(»A Modern English Omnibus«) p. 5—120 = 140 NS (læst intensivt) 
Animal Farm : 101 NS (læst extensivt)

Im: Engelske forfattere for gymnasiet 16:
(»Four Modern Writers«) p. 9—60, 104—201 = 155
(»Four Modern Writers«) p. 61 —103 = 45
»Animal Farm« : 101
Galsworthy, »Loyalities« Act. I (p. 9—30) = 25

Ir: Friis-Hansen S. Chr. Nielsen: Engelsk 1. real.

NS (læst intensivt)
NS (læst extensivt)
NS (læst extensivt)
NS (læst intensivt)

Tysk
Is: Carl Gad: Moderne tyske Noveller: Der blinde Geronimo — Landstreicher — Tonio 

Krögers Knabenjahre.
Kirschhoff: Deutsche Gegenwart: s. 9—19, 29—33, 40—45, 54—56, 56—66 og 81—88; 
ca. 10 sider poesi.
Stimmen unserer Zeit: ca. 30 sider.
Rossen og Sigtryggsson: Tysk stiløvelse og Tysk grammatik.
Endvidere ugentlig stil mest efter: Tyske realeksamensopgaver.
Enkelte båndoptagelser f. eks.: Thomas Mann: Tonio Kröger.

Ir: Krüger Rasmussen &. Axel Pedersen: Deutsch für die Realschule I.
Kästner: Drei Männer im Schnee.
Lydbånd.

Fransk
Is + Im: Blinkenberg og Svanholt: Fransk Begynderbog (8. udg. 1963) s. 41—120 (70 NS).
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Latin
Is: Cæsars gallerkrig: IV bog, 21 normalsider. I bog, 37 normalsider.

Valdemar Nielsen: Latinsk grammatik for det nyspr. gymnasium. Hele formlæren; 
syntaks §§ 1—314.

Oldtidskundskab
Is + Im: Homer: Iliaden I, II, III, VI, v. 89-433, XXIV.

Homer: Odysseen I, II, V, VI, VII, v. 78—130, IX, XI, XXII, XXIII. 
Holten-Bechtolsheim: Græsk mytologi.
Holten-Bechtolsheim: Græske sagn.
J. A. Bundgaard: Den græske kunsts historie (enkelte afsnit).

Historie
Is + Im: Verdenshistorie: (efter Gyldendals Verdenshistorie)

Oldtiden: Den gamle Orient. — De klassiske lande.
Middelalderen: Den ældre Middelalder. — Højmiddelalderen. — Senmiddelalderen. 
Nyere tid: Renaissancen. — Reformationen.
Danmarkshistorie: Oldtiden. — Middelalderen. — Reformationen.

Ir: Buchreitz og Rosing: Historie I.

Geografi
Is: Lærebog: Martin O. Nielsen og Carl Tscherning: Geografi f. d. spr. gymnasium. 

V. Richter 1963. Afsnittet om Oceanografi, Geologi (s. 59—87) og i afsnittet om Dan
mark fra s. 126—181 (de geol. forhold i Danmark); afsnittet om Vejr og klima s. 32—45 
og de tilsvarende afsnit om vejr- og klima under Danmark s. 182—191 påbegyndes.

Im: Lærebøger: Wienberg Rasmussen, Henn. Sørensen, A. Berthelsen og J. Espersen: 
Geologi. 2. udg. Gjellerup 1961. Det meste af bogen bortset fra petit-afsnittene bagest 
i bogen (s. 168—ud). Endvidere Andersen og Wahl: Klima- og Plantebælter. 10. udg. 
Gyld. 1963. Plantebælter i uddrag.

Ir: Hellner: Jorden og mennesket. Geografi for realafdelingen I. Bogen gennemgået i sin 
helhed. Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.

Biologi
lr: Mogens B. Lange og Leth: Biologi for realafdelingen I er anvendt som arbejdsgrundlag 

Emner: Skoven og, i den udstrækning tiden tillod det, søen og mosen.

Matematik
Is: Lærebog: P. Rubinstein: Lærebog i matematik for gymnasiets sprogl. linie.

Noter: Talteori og ækvivalensrelationer — klasseinddelinger. Eksponential og potens
funktioner.
Overspringelser: 70—107; gruppebegrebet er defineret og visse eksempler er gennem
gået på siderne 70—107.
Talteori: 1) Naturlige tal og Peanos acioner, summation og induktion. 2) Hele tal, 
divisionslogaritmen, primtal, største fælles divisor og mindste fælles multiplum. Euklids 
algoritme ved eksempler, Aritmetikkens fundamentalsætning. 3) Rationale og irratio
nale tal (efter ækvivalensrelationer). 4) Tal og tallinier, plan.
Logik: Rubinstein.
Mængdelære: Rubinstein (+ klasseinddelinger).
Relationer: Rubinstein og sætningen: ækvivalensrelation er ensbetydende med klasse
inddeling.
Afbildninger: Rubinstein, idet gruppebegrebet er taget i tilknytning til afbildnings
grupper og enkelte eksempler er gennemgået ved plans afbildning ind i plan, spec, 
parallelforskydninger.
Vektorer i planen: i nødvendigt omfang ved koordinalsystemet.
Funktioner: funktionsbeskrivelse, gruppen af lineære faktorer, polynomier og deres 
division, tilvækstfunktioner, logaritmefunktioner — tavler og regnestok. Eksponential- 
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og potensfaktorer, definition af trigonometriske faktorer. Lineære faktorer af 2 
variable og niveaulinier.

Im: Kristensen &. Rindung: Matematik I.
Ir: C. C. Andersen, S. A. Bo m. fl.: Realskolens regning og matematik.

Regning: De 4 regningsarter med rationale tal. Største fælles mål og mindste fælles 
fold. Handelsregning. Procentregning. Forholds- og delingsregning. Værdipapirer (køb 
og salg på terminsdag). Areal, rumfang og vægtfylde. Suppleret med opgaver fra det 
praktiske liv.
Aritmetik: Repetition af regneregler for de rationale tal (negative tal indføres) og øvel
ser i deres anvendelse på bogstavudtryk. Ligninger af 1. grad i én variabel (på grundlag 
af mængdelæren). Øvelser i »iklædte ligninger«.
C. C. Andersen, S. A. Bo m.fl.: Realskolens regning og matematik (Geometri). 
Geometri: Spejling, drejning og parallelforskydning indøves og anvendes i beviser og 
opgaver. Behandling af den elementære plangeometri, omfattende: Cirklen, vinkler ved 
cirklen — parallelle linier — ækvidistante linier og punkter. Trekanter — vinkelsum, 
højder, vinkelhalveringslinier, medianer, sidernes midtnormaler. Specielle trekanter. 
Øvelser i konstruktion af figurer med foreskrevne egenskaber.

Fysik og kemi
Im: Fysik: F. Andersen m. fl.: Fysik 1. F. Andersen m.fl. 1: Øvelser til Fysik 1, med tillæg 

(i form af noter): 1) Kinetisk og potentiel energi, især ved det frie fald. 2) Giorgi- 
systemet og 3) molekylhastighed for brint og ilt beregnet i dette.
Kemi: E. Rancke Madsen: Lærebog i Kemi: §§ 1—32, 34, 35, 44. Det periodiske system 
bygget på N. Bohrs to postulater, Paulis udelukkelsesprincip og Hunds regel med 
omtale af elektronkonfigurationen.

ir: S. A. Bo — Mogens Pihl — Poul Hanghøj — Karl Larsen og Poul Thomsen: Realskolens 
fysik og kemi, 1. og 2. real. Øvelser til samme. Målinger. Vægtbestemmelse. Rumfangs
bestemmelse ved hjælp af opdrift. Flydning. Kræfter. Tyngdepunktet. Ligevægt. 
Bevægelseslære. Faldet. Kraft og masse. Det vandrette kast. Kunstige satelitter. Tem
peratur og varme. Boyle-Mariattes lov. Molekylets og atomets størrelse. Gnidnings
elektricitet. Atomet. Lyn. Gode og dårlige el-ledere.

Skoleidrætsmærket
blev i årets løb taget

i sølv med emalje af 5 elever og
i guld ............... af 9 elever,
i guld med emalje af 9 elever.
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Af skolens dagbog
12. AUGUST kl. 13 påbegyndte skolen sin virksomhed. Elever og forældre samledes med 

lærerne, de lokale myndigheder og særligt indbudte i skolens gymnastiksal. Et referat 
af åbningshøjtideligheden findes andetsteds i årsskriftet.

3. SEPTEMBER overværede skolens elever i gymnasieklasserne en koncert på Nyvangs
skolen. Et engelsk skoleorkester på 85 medlemmer fra Leicestershire opførte i musik 
og sang værker bl. a. af Schubert, Brams, Bartock, Thiman, Malcolm Arnold, Richard 
Strauss og Vaughan Williams.

9. SEPTEMBER var alle skolens elever og lærere på udflugt til Aalborg. Der blev aflagt 
besøg på vikingetidsgravpladsen på Lindholm høje under instruktion af stud. mag. 
Arne Larsen; man besteg Aalborgtårnet og beså Zoologisk Have, hvor den medbragte 
frokost spistes. Derefter var der et par timer på egen hånd i Aalborg, inden turen 
gik hjemad.

12. SEPTEMBER overværede lektor K. G. Hansen kemiundervisningen.
14. SEPTEMBER: Månedslov.
17. SEPTEMBER afholdtes der idrætsdag i Randers for alle byens skoler. Randers kom

munale Gymnasium deltog med drenge i 10. skoleår og piger i 8. skoleår. Drengene 
klarede sig så fint, at de blev nr. 1 og hjemførte skolens første præmie, et sølvbæger.

27. SEPTEMBER overværede lektor Appel undervisningen i historie.
28. SEPTEMBER standsede skolen undervisningen kl. 12 for at give eleverne lejlighed til 

at overvære finalestævnet i gymnasieskolernes landsidrætsstævne.
2. OKTOBER gav Randers centralbibliotek eleverne i Is biblioteksorientering. Dette 

fulgtes op den 7. oktober.
3. OKTOBER fik Im samme orientering. Dette fulgtes op den 5. oktober.

24. OKTOBER: FN-dagen fejredes, dels ved at rektor kort omtalte FN ved morgen
sangen, og dels ved at skolens historielærere og enkelte elever tog FN’s indsats og 
historie op til nærmere behandling i timerne.

30. OKTOBER aflagde undervisningsinspektør Rich. Frederiksen skolen et besøg.
31. OKTOBER arrangerede Velfærdstjenesten ved Jyske Ingeniørregiment i samarbejde 

med Det danske Teater en opførelse af »Kender De mælkevejen?« af Karl Wittinger. 
Til denne og senere forestillinger, som Velfærdstjenesten arrangerer, er skolens elever 
indbudt til at købe billet.

5. NOVEMBER overværede eleverne skolescenens opførelse af »Anne Franks dagbog«.
14. NOVEMBER opførtes Strindbergs »Frk. Julie« og Max Maureys »Et spil« under 

arrangement af Velfærdstjenesten.
18. NOVEMBER: Månedslov.
26. NOVEMBER afholdtes skolens 1. forældremøde. Der var meget stort fremmøde. 

Rektor talte om »Overgangen til gymnasiet«, og der udspandt sig en drøftelse om en 
del problemer, ligesom der blev stillet spørgsmål til skolen fra forældre.

28. NOVEMBER overværede lektor, fru Gr. Halkjær undervisningen i pigegymnastik.
20. DECEMBER kl. 19,30 afholdtes en julefest arrangeret af en festkomité bestående af 

lærere og elevforeningsbestyrelsen. Alle elever og lærere med fruer var indbudt til 
en hyggelig aften med underholdning og sang over en kop kaffe.

21. DECEMBER var der juleafslutning først i klasserne og derefter i skolens samlings
lokale.

10. JANUAR kl. 15,30 afholdt skolen (sammen med Randers Statsskole) et orienterende 
møde om »Det nye gymnasium«; indbudt var de afleverende realskolers ledere. Mødet 
holdtes på Statsskolen.

16. JANUAR kl. 16,30 afholdtes et tilsvarende møde for lærere ved de afleverende real
skoler. Mødet holdtes på Statsskolen.
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24. JANUAR overværede lektor Heerup undervisningen i musik.
3. FEBRUAR kl. 19,30 afholdt skolen et møde for forældre til elever i 2. real (og 3. real), 

som overvejede oprykning i gymnasiet i det kommende skoleår. Rektor redegjorde for 
gymnasiets opbygning, grendeling og valgmuligheder og de krav, der stilledes til de 
unge; der var derpå anledning til at stille spørgsmål.

6. FEBRUAR aflagde lektor Mogens B. Lange skolen et besøg. Han så på den nyopret
tede geologiske samling, og der drøftedes faglige og pædagogiske spørgsmål med ham.

6. FEBRUAR opførtes Ibsens »Gengangere« (ved Velfærdstjenesten).
8. og 10. FEBRUAR holdt skolen fri i anledning af fastelavn.

26. FEBRUAR opførte Dansk Skolescene »Den røde Pimpernel«.
2. MARTS opførtes Shaws »Mesalliance« (ved Velfærdstjenesten).
3. MARTS overværede godt 20 elever forestillingen »Othello« på den jydske opera på 

Aarhus teater. Turen var arrangeret af hr. Steen Nielsen.
1. APRIL tog lektor Christensen 40 elever til Aarhus for at se Hochheits »Stedfortræ

deren«.

Valgfrie fag
Latin er valgfrit fag i 2r og fransk og matematik i 3r. Eleverne i Ir og 2r 

skal inden udgangen af februar måned give skolen meddelelse om, hvorvidt 
de i næste klasse ønsker undervisning i de valgfri fag.

Ønskes oprykning i det sproglige gymnasium, er det nødvendigt at læse 
latin i 2r; det anbefales imidlertid også de elever, som vil have matematisk 
studentereksamen, at deltage i latinundervisningen, idet kundskaber i latin 
ofte kræves ved fortsatte studier. F. eks. skal medicinere, farmaceuter, dyr
læger og tandlæger have bestået latinprøve.

Eleverne i 3r bør i almindelighed læse fransk og matematik!
En elev, som deltager i undervisningen i et valgfrit fag, kan efter for

handling mellem skolen og hjemmet trække sig tilbage i skoleårets løb, dog 
ikke efter jul.

Ferier og fridage i efteråret 1964
Første skoledag efter sommerferien er den 12. august. Eleverne møder 

kl. 10.
Der er månedslov den 19. september og 23. november.
Efterårsferie: den 19. oktober—24. oktober (begge dage incl.)
Juleferie: den 23. december—5. januar (begge dage incl.)
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Forsømmelser
En gang om måneden sender skolen hjemmet en meddelelse om, hvilke 

dage eleven har forsømt skolen i månedens løb. Hjemmet returnerer medde
lelsen, idet det med sin underskrift attesterer, at det er vidende om, at eleven 
har forsømt på grund af sygdom.

Ønsker hjemmet eleven fritaget af anden grund end sygdom, kan det 
lade sig gøre ved særlige lejligheder som sølvbryllup, begravelse eller runde 
fødselsdage i den nærmeste familie, når hjemmet i forvejen skriftligt har fået 
skolens tilladelse. Men skolen beder hjemmene om at forstå, at arbejdet i en 
eksamensskole kræver samvittighedsfuld indsats og ro, og at eleven derfor 
må lære, at skolen skal passes frem for noget andet og kun forsømmes, når 
der er tvingende grunde dertil. Også lønnet arbejde bør undgås uden for 
ferierne.

Fritagelse for gymnastik bør ligeledes kun søges i undtagelsestilfælde. 
Som regel vil en elev, der er for dårlig til at kunne deltage i gymnastik, også 
være for dårlig til at gå i skole, hvor ikke særlige forhold gør sig gældende. 
Ofte kan fritagelse begrænses til bestemte øvelser. I alle tilfælde må hjem
mene skriftligt anmode om fritagelse med angivelse af grund, så læreren kan 
skønne over, hvor meget eleven eventuelt kan deltage i. Forsømmelser af 
over 8 dages varighed kræver lægeattest. Blanket fås paa skolens kontor. 
Attestens varighed må begrænses mest muligt og årsagen altid anføres 
på den.

Skolelæge
Der er i årets løb undersøgt 79 elever, deraf 1 hos egen læge; undersøgel

serne har fundet sted på Vestervangsskolens skolelægeklinik efter de ret
ningslinier, der er fastsat i instruks for skolelæger. Ved undersøgelserne har 
sundhedsplejerske, fru Martha Hansen, assisteret.

Af interesse kan bl. a. anføres: Henvist til egen læge 3. Alle elever vacci
neret mod difteri og polio undtagen 1, der mangler 3. difterivaccination.

Antal elever med fodvorter 3. Antal elever henvist til brillekontrol 1. 
Antal elever henvist for nyerkendt synsnedsættelse 1. Antal elever, der har 
briller, 14.

Foruden de anførte lidelser har forskellige legemlige sygdomme også gi
vet anledning til henvisning til egen læge.

Andreas Handler.
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Skoletandpleje
Der er blevet åbnet mulighed for, at de elever i 1. real, der tidligere har 

været under skoletandpleje, også i dette skoleår kan fortsætte her.
5 elever fra Ir modtager som følge heraf skoletandpleje i skoleåret 

196W. Eva Treu_

Translokation 1964
finder sted på skolen onsdag den 24. juni kl. 10. Elevernes pårørende og an
dre interesserede er velkomne til at overvære translokationen.


