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Det har igen været et godt og aktivt år i forældrebestyrelsen. 
Med flittig brug af ”årshjulet” har bestyrelsen planlagt årets aktiviteter med gode selvsupplerede udvalg til 
opgaver i garderobe ved fester, ved lancier o.s.v. Vi har hygget os - samtidigt med, at vi har fået noget fra 
hånden. 

Bestyrelsen glæder sig over et rigtigt godt samarbejde med skolens ledelse og lærerstab – som bl.a. har ledt 
til, at vi igennem nyhedsbreve, i gymnasiets magasin og ved taler ved gymnasiets større arrangementer får 
mulighed for at synligøre og promovere forældrebestyrelsens aktiviteter. 

Silkeborg Gymnasium er med godt 1.440 elever Danmarks største, eleverne tilbydes en imponerede vifte at 

muligheder, og i forældrebestyrelsen oplever vi, at tingene generelt fungerer rigtigt godt.  
De unge er generelt rigtigt glade for at være her. Et godt studiemiljø og en god kultur. 
Selvfølgelig opstår der med så mange elever og ansatte af og til problemer. Når det sker, så oplever vi, at der 
lyttes, og at man handler, som der måtte være behov for. 

I forældreforeningen har vi med stor fornøjelse kunnet følge vore unge lidt fra sidelinjen, og vi har haft 
mulighed for at træde til og støtte visse steder. 

I samarbejde med gymnasiets ledelse, aktivitetsudvalg, elevråd og de enkelte faglærere har vi i år støttet 
stand-up ved elevernes Cafe Strymer, 3.g-magasinet ”Final count down” og foredrag med Troels Kløvedal. 

Foredraget med Troels Kløvedal var desuden oplæg til forældreforeningens årlige essaykonkurrence for 3.g. Vi 
bad eleverne skrive et essay om at rejse. Vi bad dem tage udgangspunkt i Troels Kløvedals foredrag og 
undervejs inddrage litteratur og egne erfaringer med at rejse. Refleksioner over forholdet mellem det hjemlige 
og det fremmede samt rejsens betydning for menneskets forståelse af sig selv. 
Eleverne kunne bl.a. inddrage digtet "Hvor vi end rejser hen" af Henrik Nordbrandt. 

Det var rigtigt interessant at gennemgå de mange indleverede essays. Også ved den lejlighed fik vi en rigtig 
god debat i forældrebestyrelsen, inden vi ved 3.g´s afslutningshøjtidelighed kunne overrække præmierne. 

Ved 3.g´s afslutningshøjtidelighed kunne jeg fra talerstolen ønske de mange dygtige elever tillykke, og 
afslutningsvis kunne jeg på foreningens vegne overrække Mikkel Dahl-Jessen, Nanna Marker Madsen, og Sif 
Egholm Rude henholdsvis 3.000, 2.000 og 1.000 kr. for fantastiske essays. 

Under gymnasiefesterne har forældrene nydt de mange feststemte elever fra garderoben, og i lighed med 
tidligere år har vi arrangerer lancier-øveaften for 3.g og deres forældre. 

Tak for et godt samarbejde i en aktiv forældrebestyrelse. 

Tak for et godt år i Silkeborg Gymnasiums Forældrebestyrelse. 
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