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

tntoRMk

1573

%

Velkommen på amtsgymnasiet
i Randers
Optagelsen pä skolen har nu fundet sted, og du er elev
her på stedet. Din hovedopgave her på skolen bliver
naturligvis at tilegne dig det stof, der skal til for
at bestå en eksamen. Men skolen er også et sted, hvor
vi skal have det rart sammen, og dette skulle gerne
ske gennem fester, diskussioner og mange andre ting,
som kan skabe kammeratskab.

Meningen med denne pjece, som er udarbejdet af lærere
og elever, er hovedsageligt at give dig visse praktiske
oplysninger, som uden tvivl vil lette din ankomst her.
Vi håber også, at du ved gennemlæsning af pjecen får
lyst til at medvirke ved nogle af skolens aktiviteter.
Dette skulle gerne ske, fordi det bl.a. også er dig,
der skal være med til at give skolen den rette atmosfære

På elevrådets vegne
Gerhard Nordahl Jensen
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Velkommen til
skoleåret 1973/74
Atter i år byder vi velkommen til mange nye elever flere end vi har plads til! Alle er meget velkomne,
og både elever og lærere vil bestræbe sig på, at gener
ne ved overopfyldningen af skolen skal blive så små
som muligt. Men det kan ikke nægtes, at netop et fag
klassesystem bliver ramt hårdt ved en overopfyldning,
fordi de fælles faciliteter som centralgarderobe, fest
sal, kantine, cyklekælder, ja selv trappernes dimen
sionering vil føles trang og et dagligt irritations
moment .
Ellers finder vi, at det er en lys, venlig og velind
rettet skole, og vi synes, vi har fået skabt et hygge
ligt og afslappet klima i forholdet mellem lærere og
elever. Vi har meget få ordensregler, og de, som vi
har, er udarbejdet af lærerråd og elevråd i fællesskab,
så det i højere grad skulle føles som et fælles ansvar,
at de overholdes. Elevrådsformanden sagde til den sam
lede skole efter vedtagelsen, at "vi nu har ordensreg
ler, der er sådan, at man overholder dem uden at vide
det, hvis man er normal".
Så er der blot at håbe, at
vi alle er normale.

Det kan være lidt svært at finde, hvor man går ind til
gymnasiet; men der er adgang til gymnasiet ad døren i
det sydvestlige hjørne af forpladsen ved gymnasiet og
svømmehallen eller gennem cyklekælderen i vestfløjen af
bygningen, hvis man da ikke går om i den gårdhave, der
bliver på skolens sydside. Cyklister og knallerter
skal benytte cyklekælderen, biler og motorcykler parke
ringspladsen nord for Klokkestøbervej. Selve skolens
forplads benyttes ikke til parkering, kun til tilkørsel
af personer og varer.

Vi har nu opgivet at udsende et egentligt årsskrift.
Dels mener vi, at tiden er løbet fra det, og dels er
mange af dets almindelige oplysninger blevet overflødige,
og arbejdet og omkostningerne synes os for store i for
hold til nytten. I stedet sendes nu dette introduktions
og velkomsthæfte til alle vore nye elever, og jeg vil
gerne benytte denne lejlighed til at byde alle nye ele
ver hjerteligt velkomne hos os.
Vi mødes alle i skolens festsal mandag den 13. august kl. 9.

Aviser
Skolen abonnerer på følgende aviser: Aktuelt, Berlingske Tidende,
Information, Jyllandsposten,. Land og Folk og Politiken.
Aviserne findes fremlagt i kantinen.

Befordringsgodtgørelse
I følge undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 429
af 17. september 1971 har alle gymnasieelever og hf-kursister ret til befordringsgodtgørelse fra amtskommunen,
når nedenstående regler er opfyldt:
a.

Den samlede skolevej beregnet fra bopæl til skole
og tilbage er 14 km eller derover.

b.

Der skal normalt benyttes offentligt transport
middel og befordringen skal foretages på billig
ste måde.

Ansøgningsskemaer udleveres efter nærmere besked på
skolen. Amtet overvejer at ændre ansøgningsproceduren,
så man kan ikke gå ud fra, at denne vil være den samme
i 1973/7^ som i 1972/73. Eleverne vil blive informeret
om ændringerne, så snart de foreligger.
Der kan gives, tilladelse til at benytte eget befordrings
middel, men der skal foreligge ganske særlige omstæn
digheder, før amtet giver en sådan tilladelse.

Bibliotek
Skolens bibliotek har hidtil fungeret som en underaf
deling af Randers Centralbibliotek, der har stået for
indkøb, katalogisering og indbinding. Efter skolens
overgang til amtet er det endnu uafklaret, om dette
samarbejde skal fortsætte.
Biblioteket består af hovedbiblioteket og en række fag
klassebiblioteker, der indeholder håndbøger, som anven
des i klasseundervisningen. Disse bøger må under ingen
omstændigheder udlånes eller fjernes.
Biblioteket er åbent i skoletiden. Udlån foregår i
lo-frikvarteret og administreres af skolens bibliotekar.

CA
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Bilparkering
Skolens parkeringsplads ligger på Klokkestobervej lige overfor
kantinen.Parkering på pladsen foran skolen er forbudt.

Bogdepot
Daglig åbningstid: Efter opslag på skolen,
rum udleveres bøger, papir etc.

I dette tids-

JR

Bogduks
I hver klasse udpeges en bogduks, som i nært samarbejde med bog
inspektøren (JR) forestår al udlevering af bøger og papir samt
fører en liste over de i klassen udleverede bogsæt.

Cent ral garderobe
Centralgarderoben er, foruden at være stedet, hvor man
hænger sit overtøj og lægger sine bøger, elevernes vig
tigste samlingssted. De fleste elever passerer gennem
garderoben mellem hver time, og det er således, oftest
her man mødes og snakker med sine kammerater.
Central
garderoben anvendes også, når vi afholder klubaftener.

b

Cykel, Knallert
har hjemme i skolens cykelkælder - ikke på pladsen foran
hovedindgangen. Fra cykelkælderen er det let at komme
videre til centralgarderoben. De førstankomne i cykel
kælderen bedes stille deres cykel eller knallert ind
til siderne, så der er plads til alle. Stativerne på
skolens forplads er beregnet til svømmehallens gæster
og må derfor ikke uden særlig tilladelse benyttes af
skolens elever eller lærere. Tilladelse kan gives af
administrativ inspektor.

DGS
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er en sammen
slutning af gymnasieelevrepræsentationer ved gymnasie
skolerne i Danmark. For øjeblikket repræsenterer DGS
ca. 20.000 gymnasieelever.

Det er DGS’s formål at arbejde for gymnasieelevernes
interesser, at oplyse dem om deres samfundsmæssige
relationer, så de derved er i stand til at blive deres
stilling bevidst. Ud fra denne målsætning arbejder
DGS for indførelse af lige adgang til uddannelse efter
princippet, at alle, uanset geografisk placering, køn,
alder, social, kulturel og økonomisk baggrund har ret
til at få en uddannelse, der svarer til den enkeltes
lyst og evner.
DGS er repræsenteret i flere ministerielle udvalg, som
f.eks. Det Rådgivende dvalg for de Gymnasiale Uddan
nelser (RUGU), der er det udvalg, der har lavet "Den
lille Gymnasiereform". Desuden er DGS repræsenteret
i Rådet til Statens Uddannelsesstøtte, i Planlægnings
rådet for de Højere Uddannelser samt i Arbejdsudvalget
for Skoleradio og TV.
Den erklærede målsætning kommer i praksis til udtryk
i kravet om indførelse af en 12-årig enhedsskole, der
både skal indeholde teoretiske og praktiske fag, og i
kravet om en generel uddannelsesløn ved de 12-årige
enkedsskolers indførelse.
Denne uddannelsesløn skal
dække de faktiske leveomkostninger, som er meget større
end uddannelsesstøtten i dag. Det er klart, at det vil
medføre store udgifter for samfundet, men ved en kraf
tig progressiv direkte beskatning og indgreb over for
de arbejdsfri iiidtægtér kan pengene let skaffes.
Dette var en kort redegørelse for gymnasieelevernes
fagforening, og da det medlemsskab af denne er den
eneste mulighed for indflydelse - man kan så være enig
eller uenig i dens målsætning - håber jeg, at du igen
nem dette har fået en positiv indstilling til DGS.
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Desværre blev vi i februar 1973 kollektivt meldt ud af
DGS; men da det kun var med et lille flertal, håber
vi på i det nye år at vende stemningen.
Lad os stå
sammen! - Lad os bruge vore kræfter på at styrke DGS.
Det er DIN aktive indsats, der er afgørende for, om vi
kan gøre organisationen til en stærkere organisation,
der i samarbejde med uddannelsessøgende og andre, hvis
mål er de samme som vore, kan arbejde for gennemførelsen
af ungdommens fem hovedkrav:
Retten til en uddannelse.
1
Retten til en løn at leve af
2
Retten til en bolig
3
Retten til medbestemmelse
4
Retten til arbejde.
5

Yderligere oplysninger fås i hvert middagsfrikvarter
på elevkontoret.
Jette Eriksen 3a

Elevlokalerne
har siden februar 19^9 været overdraget elevrådet, og
det har betydet en masse for eleverne.
Bl.a. har visse foreninger, som er knyttet til skolen,
lov til at holde møder i lokalerne. Ligeledes kan en
enkelt klasse låne elevlokalerne til fest eller lignen
de.
I frikvarterer og fritimer har lokalerne også be
tydet en masse, idet der bLa. er bordtennis og mulig
hed for at lave the og kaffe i køkkenet.

Det skal ingen hemmelighed være, at der i det forløbne
år har været visse problemer med lokalerne. Disse pro
blemer består dels i, at lokalerne aldrig er ordentligt
opryddet, og at der blev stjålet forskellige ting derfra.
Dette håber vi kan overvindes, bLa. i form af nye regler
for lokalerne.
1. Nøglen til køkkenet skal afhentes hos nøglemændene og afleveres igen efter brug.
2. Enhver klasse eller forening, som får over
draget denne nøgle, har ansvaret for loka
lerne .
Reglerne er jo ikke særlig svære at overholde, så det
håber vi vil blive gjort ganske naturligt.

En ny ting i lokalerne er musik. Vi har fået et komplet
anlæg sat opj og i løbet af året håber elevrådet at
kunne opbygge en pladesamling. Elevrådet har tænkt sig
at få lavet et lille kontor i et af lokalerne, da det
er nødvendigt på grund af papirvældet.

Vi håber, at lokalerne også vil komme dig til gode, og
skal du bruge køkkenet, er det opslået på opslagstavlen,
hvem der er nøglemænd.

Gerhard Nordahl
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Elevråd
Så er der gået endnu et år, og med hensyn til elevrådet
har det vist været et temmeligt forvirret år, Igennem
hele den tid skolen har eksisteret er der blevet prøvet
lidt af hvert for at øge kommunikationen eleverne imel
lem. Det være sig ved elevrådsmøder, plenumsmøder,
trivselsmøder o.s.v., men efterhånden som folk indser,
at vi ikke har nogen reel medbestemmelsesret i spørgs
mål vedrørende skolen under de nuværende forhold, munder
det for manges vedkommende ud i kravet om en hel anden
styring af skolen. Det skete også her på skolen. Et
evigt tilbagevendende punkt på dagsordenen til elev
rådsmøderne var fra sommerferien til jul spørgsmålet om
skolens fremtidige struktur, og til sidst mundede det
ud i et forslag til en ny struktur, hvor de grundlæg
gende principper skulle være:
elevindflydelse og
5o% lærerindflydelse, afskaffelse af rektormyndigheden,
afskaffelse af rektoransvaret over for offentlige in
stanser og afskaffelse af skolenævnet. Forslaget kom
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til afstemning på et plenumsmøde, hvor det desværre
«faldt. Desværre siger jeg, fordi forslaget virkelig
havde mange positive perspektiver, hvis praktisering
vi blandt andet kan se på et andet af landets gymnasier,
Viborg Amtsgymnasium, hvor man nu i ca. 4 år har kørt
med en struktur å la den her skitserede.

På mødet blev der stillet et modforslag, som blev ved
taget. Udlæggelsen af dette forslag var lidt forvir
ret, så mange fik måske den opfattelse, at her var noget
epokegørende nyt.
I hvert fald - forslaget blev ved
taget, og nu bagefter viser det sig, at der intet nyt
er sket; men blot en opretholdelse af status quo fra
de foregående år.
Resultatet er et elevråd bestående af 2 valgte repræsen
tanter fra hver klasse. Ud fra elevrådets midte vælges
der et SEKRETARIAT, der Skal forberede og indkalde til
møder. Endvidere vælges der af elevrådet 4 repræsen
tanter til SAMARBEJDSUDVALGET, som består af rektor
som formand, lærerrådsformanden og 3 af lærerrådet valgte
lærere og 4 blandt eleverne valgte repræsentanter.
Sam
arbejdsudvalget har dels besluttende, dels rådgivende
myndighed.
Lærere, elever og rektor prøver på at for
handle sig til rette, og med en lille smule positiv
indstilling fra alle parter sker det som regel uden
store uoverensstemmelser. Men også i år har vi været
stærkt hæmmet i vores arbejde på grund af en svigtende
kommunikation eleverne indbyrdes og lærerne^ og eleverne
indbyrdes.
Dette vil vi i det nye år forsøge at bøde
på ved at indføre MORGENMØDER 1 gang om ugen, der skal
virke dels som oplysningsmøder, og dels som underhold
ningsmøder. Endvidere vælger elevrådet 2 repræsentanter
til SKOLENÆVNET og adskillige selvsuplerende udvalg.
Efter min mening har det ikke virket særlig godt, og
derfor vil det til næste år måske igen blive aktuelt
med forslaget:
elevindflydelse og
lærerindflydelse.
Redegørelse for påtænkte aktiviteter i det nye år:
For at bedre kommunikationen mellem eleverne er vi
nogle stykker, som inden skoleårets begyndelse vil
istandsætte et lokale, der skal virke som el’evkontor,
hvor alle, der har spørgsmål om skolens opbygning, om
forskellige udvalg eller som ønsker at få nogle kon
krete sager taget op til behandling hos de besluttende
myndigheder, kan henvende sig.
HF-erne på skolen er individuelt medlemmer af LAK,
Landssammenslutningen af Kursusstuderende, men gymnasie
eleverne står i den - efter min mening - pinlige situa
tion ikke at være medlemmer af DGS, Danske Gymnasie
elevers Sammenslutning, og derfor vil vi i det nye år
prøve at skabe basis for en kollektiv indmeldelse, der
giver os ret til at møde op på DGS’s landsmøder og
herigennem få indflydelse på den førte skolepolitik.
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I foråret 72 afholdtes der på skolen et såkaldt triv
selsmøde, og det er uden tvivl en af de største successer
der har været på skolen længe - i hvert fald inden for
det tidsrum, jeg har gået på skolen. På mødet, der
bestod af repræsentanter for klasserne, rengøringsper
sonalet, lærerne, pedellen og rektor, fremkom der så
mange positive forslag til bedre kommunikation, at vi
vil gøre alt, hvad der står i vores magt til at afholde
lignende møder.
Forhåbentlig har alt dette ikke forvirret dig, men givet
dig et indblik i din fremtidige arbejdsplads, og hermed
håber jeg, du møder op med mange friske og nye ideer.
Jette Eriksen
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Forældrefond
I november I968 oprettedes efter initiativ fra en kreds
af forældre et forældrefond, som vil kunne stille midler
til rådighed for samarbejdsudvalget, hvor de ordinære
bevillinger ikke strækker til: til foredrag, kunstne
risk optræden, ekskursioner, idrætsrejser, indkøb til
elevers og læreres rekreative tilværelse på skolen m.m.
Fondet administreres af landsretssagfører Poul Madsen,
Klostergården, Houmeden 12, Randers, der også modtager
bidrag. Giro 15 ^1 91-

Inspektor
Rektors stedfortræder er lektor Gunnar Christensen (GC).
Administrativ inspektor for gymnasiet' og HF er lektor
Ole Kristiansen.
Boginspektor:
Lærer Jack Rodil.
Om fundne sager:

Spørg adm. inspektor eller pedellen.

Kantine, Kiosk
I frokost-frikvarteret opholder næsten alle skolens
elever sig i kantinen. Det er en temmelig stor kantine
så det er muligt for næsten alle klasser at få et bord.
Da så mange elever opholder sig her, er det klart, at
de vil lave en del uorden; derfor har vi den regel, at
kantineoprydningen går på skift mellem alle klasserne.
På opslagstavlen vil du finde en liste hvor du kan se,
hvornår din klasse rydder op.

II

I tilknytning til kantinen driver elevrådet en kiosk
for elever og lærere.
Kiosken er åben alle skoledage i spisefrikvarteret fra
I0.50 til II.05. I øvrigt sælges også sødmælk, kærne
mælk og yoghurt.

Det har været på tale, at der også burde sælges en
form for wiener-brød, men da vi har haft dårlig erfa
ring med dette, er det ikke sikkert, at det vil blive
indf ørt.
Da det ikke er meningen, at kiosken skal give noget
egentligt overskud, kalkulerer vi med priser, der kun
skal dække et eventuelt svind. Det overskud, der i
øvrigt kunne blive, går til at dække elevrådets arbejde.
I kantinen er også opstillet 2 automater, hvor det
døgnet rundt er muligt at trække te, kaffe og cacao.
Gerhard Nordahl Jensen

2 sb

KFS
KFS ønsker at forkynde Bibelens budskab på en sådan
måde, at unge studerende må. komme til personlig tro
på Jesus. KFS bygger arbejdet på Bibelen som Guds ord.
KFS ønsker at nedbryde gængse vrangforestillinger om,
hvad kristendom er.
Aktivitet: ugentlige bibeltimer og møder.
Tillidsmand: Villjr Bang, hf B

li

Klubaften
For at fremme kontakten klasserne og lærerne indbyrdes også efter skoletid - bliver der, når vi finder det
betimeligt, arrangeret klubaftener. Vi stiler efter i
det nye skoleår at holde klubaften ca. 1 gang om måneden.

På klubaftenerne danses, synges, lyttes, drikkes, ryges,
spilles, kysses, whist’es, rafles spises der. Klubaftenerne bliver holdt enten i elevlokalerne, i central
garderoben eller i festsalen, alt efter hvor uhøjtide
ligt det nu skal være. De sidste år har både lærere
og elever f.eks. spillet komedie, der har været arran
geret forårskoncert i april-maj. I øjeblikket - maj 73 ledes klubaftenaktiviteten af et udvalg af lærere og
elever. Økonomien klares ved til de større arrangemen
ter at tage entre og ved at sælge øller og sodavander
lidt dyrere, end vi køber dem for hos ”Thor". Eventu
elle nye elever, der kunne tænke sig at deltage i til
rettelæggelsen af aktiviteterne bedes henvende sig.
Edward Broadbridge, Jørgen Vestergaard, Bent Rye
Bertelsen, Ole Maigaard, Ole Feldstein, Jørn Breum,
Erik Svane.

Kontaktbog
Der udleveres til alle elever en forsømmelses-kontaktbog,
I kontaktbogen indfører forældre (er eleven over 18 år,
kan han/hun selv gøre det) årsagen til og varigheden af
en eventuel f orsømmel’s e. Kontaktbogen vises den første
skoledag efter forsømmelsen til administrativ inspektor.
I tilfælde af at skolen indstiller elever til bortvisning
på grund af for mange forsømmelser, kan en underskrevet
kontaktbog tjene som dokumentation for forsømmelsernes
årsag over for direktoratet.
Alle elever på skolen får udleveret direktoratets bestem
melser vedrørende forsømmelser.

Anmodninger om fritagelse skal også anføres i kontakt
bogen. Fritagelse fra undervisning gives kun i ganske
særlige tilfælde.

Kontor
Skolens kontor er som regel åbent fra kl.8 til kl.13.
Telefonnummeret er (06) 42 5^ 66.
Rektors kontortid er kl. 12 - 13.
Skolens sekretærer er fru Grethe Buch (GB) og fru Bodil
Svejstrup (BS) .
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Kor
Ved siden af den almindelige musikundervisning bydér
skolen på mulighed for deltagelse i korsang 2 timer
om ugen. Koret har få forpligtelser, således synger
vi ved juleafslutning og afholder en årlig forårskon
cert. - Repertoiret dækker et stort område fra gængs
kunstmusik til folkemusik fra mange lande.
Alle henvendelser sker til undertegnede.

ED

Kunstforening
Skolen er medlem af kunstforeningen for skoler i Randersområdet.
Arligt kontingent: kr. 600,- som udredes
over skolens budget. Vandreudstillinger (maleri,
skulptur, grafik) fra oktober - marts.
3/4 af forenin
gens overskud udloddes på skift blandt medlemsskolerne,
som supplerer op med mindst 50% af kontingentet til køb
af arbejder af de udstillende kunstnere. Vi har i åre
nes løb erhvervet 4 malerier og 4 stk. grafik, hvor
supplementmidlerne er rejst ved auktion af elevarbejder
En del grafiske tryk er uddelt gratis af foreningen.
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LAK:
HF-ernes fagforening.
L.A.K. = Landssammenslutningen af kursusstuderende.
LAK blev stiftet i I967 og tæller i dag ca. 29oo be
talende medlemmer fra ca, 2oo kurser. Da LAK*s opgave
og formål er at varetage de kursusstuderendes problemer,
er det ret så pinligt, at vi kun tæller de 29oo medlem
mer. I betragtning af, at der eksisterer ca. 25.000
kursister her i landet. Det ligger simpelthen i mang
lende oplysninger, og det vil vi her på skolen prøve at
råde bod på.
Nogle af LAK*s aktiviteter på elevfronten:

IH

T 1972 blev den urimelige studieafgift for de privat
studerende afskaffet, og det viste sig, at vores sidste
aktion den Jo.3.1973, som gjaldt regeringens grove ned
skæringspolitik inden for undervisningssektoren gav et
positivt resultat, vi kom med til forhandlingerne. Et
sikkert bevis på, at hvis vi står sammen i en fælles
organisation, kan vi få indflydelse selv på regerings
plan.
Kampen fortsætter bl.a. for bedre og billigere bolig
forhold, medbestemmelsesret, nedskæring af klassekvo
tienten, indflydelse på valg af uddannelsesmaterialet
og at uddannelsesstøtten sættes op.
Uddannelsesstøtten er vores største problem, i I968
kunne man maksimalt opnå 11.000 kr., i dag 1973 er det
stadigvæk 11.000 kr.
Inflationen har veeret på 3o^ til
^o:.
(Tænk dig, vi finder os i det, dog ikke de 29oo
betalende medlemmer af LAK).

Vi håber gennem ovenstående korte redegørelse at have
gjort dig bevidst, at eksistensen af LAK (vores fag
forening) er en nødvendighed, hvis vi skal holde
standarden og fremover forbedre den kursusstuderendes
muligheder og levevilkår.
Der vil umiddelbart efter det nye skoleår blive holdt
et mere fyldestgørende møde om LAK, og du kan ved
denne lejlighed stille spørgsmål og få medlemskort til
2o,- kr. for et år.
Vi ses:
Søren + Flemming HF A

Lærerråd
Ifølge ministeriel bekendtgørelse har lærerne ret til
at medvirke ved afgørelsen af en lang række sager ved
rørende skolen. Lærernes mening fremføres i lærerrådet,
som alle fastansatte lærere ved skolen er medlemmer af.
Til at lede lærerrådsmøderne og varetage lærerrådets
interesser over for skolemyndighederne vælges en lærer
rådsformand.
Lærerrådet er repræsenteret i samarbejds
udvalget ved formanden samt tre af rådet valgte medlemmer.

CA

Morgensang
Vi vil igen prøve om det er muligt at gennemføre mor
gensang. Dette har ligget stille i et år, da der
dengang ikke vistes nok interesse for sagen. Dette
skyldtes nok, at man dengang havde morgensang hver
dag, og at det således blev for trivielt.
Gerhard Nordahl Jensen 2 sb
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Vi prøver nu med én gang om ugen, hvilket nærmere beteg
net bliver fredag i 9-frikvarteret. Det er så muligt
for klasser eller enkelte at spille sketch eller lig
nende .

Der vil også altid være lejlighed til at fremkomme med
meddelelser både for elever og lærere.
Vi håber, at også du vil medvirke til morgensangens
genoptageis e.
Gerhard Nordahl Jensen

2 sb

Opslagstavlen
I centralgarderoben findes skolens to opslagstavler.
Den ene - et aflåset skab med glasrude for - er til
skolens meddelelser. Her slås alle meddelelser om
fritimer etc. op, og det er vigtigt, at man kigger på
den hver dag, når man kommer, og når man går.

Den store opslagstavle er vores egen.
Der har alle
ret til at sætte meddelelser op; det forlanges blot,
at de er forsynede med navn, klasse og dato.
Det ses
helst, at formatet ikke er over A-4.
Alle meddelelser må hænge på tavlen i 14 dage. Ønsker
man de skal hænge der længere, træffes speciel aftale
med elevrådets sekretariat herom.
Gerhard Nordahl Jensen 2 sb

Rådighedskassen
Rådighedskassen administreres Etf samarbejdsudvalget og er kom
met i stand ved overskud fra skolefester o. lign.
Kassen giver tilskud til elever, der ikke selv har økonomisk
baggrund til f. eks. at tage på ekskursioner.
Endvidere gives der støtte til en del elevaktiviteter.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolers kontor.

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget er et organ, der på undervisningsministeriets
initiativ er oprettet, på alle landets skoler. Dets opgave er gen
nem gens i.di g information og forhandlinger at f remme samarbejdet
mellem elever, lærere og rektor.
Det har efter nærmere regler dels besluttende, dels rådgivende
myndighed. Rådighedskassen administreres af samarbejdsudvalget.
Samarbejdsudvalget består af rektor som formand, lærerrådsfor
manden og tre af lærerrådet valgte lærere og tre af elevrådet
valgte elever.
Samarbejdsudvalget bolder almindeligvis møde en gang om ngen.

Ib

Skoleblad
Der findes på nuværende tidspunkt intet skoleblad på
R.A.G., men mange ønsker et, og derfor bør vi prøve på
at få det etableret. Vi håber, at der blandt 1.g’erne
findes nogle, som har lyst til at være med. Husk,
der kræves ingen specielle evner; kun lyst.

Studievejledere
Studievejleder for de nye hf-kurs i. s t er er ad j . Else Weiss Hansen.
Studievejledernes kontortider vil blive meddelt ved begyndelsen
af det nye skoleår.

SU
Økonomisk hjælp til studierne kan søges. Statens Uddannelsesstøt
te yder stipendier til elever, hvis forældres eller egne indtægte:
ligger under et vist beløb.
SU udarbejder en vejledning om ansøgninger mv. Denne vejledning
udleveres til alle elever. løvrigt kan nærmere oplysninger fås på
skolens kontor.

Vejviser
Hvert efterår udgiver skolen en fortegnelse over alle
lærere og elever med adresser og evt. telefonnummer.

iNFORMh
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er udarbejdet af lærere og

elever i fællesskab. Elevråd
og lærerråd er dog ikke nød
vendigvis enige om formulerin
gen af teksten i visse afsnit.

