
Det har igen været et godt og aktivt år i forældrebestyrelsen. 

Med vanlig skelen til ”årshjulet” har bestyrelsen planlagt årets aktiviteter med gode selvsupplerede udvalg til 
opgaver i garderobe ved fester, ved lancier osv. 

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

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 
Operations Dagsværk, 2. y´s tur til Reykjavik, 3.g-magasinet ”Final Countdown”, og i år skruede vi op for det 
filosofiske aspekt med et foredrag af Thomas Blachman. 

Foredraget med Thomas Blachman var desuden oplæg til Forældreforeningens årlige essaykonkurrence for 
3.g.  Vi bad eleverne skrive et essay. Et essay der skulle handle om X-factor, talent og hårdt arbejde. Vi bad 
eleverne overveje, om talent er et kim, der skal foldes ud. 

Med Thomas Blachman udfordrede vi bl.a., om vi alle er gennemsnitlige, og om det først og fremmest er vilje 
og hårdt arbejde, der skaber talent? 

Det var rigtigt interessant at gennemgå de mange indleverede essays. 

Én citerede f.eks. Grimms eventyr Ånden i flasken: ”Lad mig komme ud, lad mig komme ud, ” råbte stemmen 
igen. Han tog proppen af, og straks steg der en ånd op og voksede og voksede og blev efter et øjeblik 
forfærdelig stor(..)”. 

Den pågældende elev skrev videre: ”Det geniale, talentet om man vil, er ikke kun de få forundt. Det eksisterer i 
os, som ånden eksisterer i flasken.” 

I Forældreforeningen er vi slet ikke i tvivl om, at eleverne vil vokse endnu mere. Præcis som ånden, der 
kommer ud af flasken, vokser de ud af gymnasiet og videre på rejsen i karrieren, i livet. 

En anden elev skrev: ”Med hastige skridt bevæger jeg mig afsted gennem den morgenduggede by for at nå 
toget i tide, og på vejen ser jeg en fortravlet mor, der i al sin morgenforvirring skubber sit barn afsted foran sig 
med et lidt sammenbidt ansigtsudtryk, men alligevel i en blid og nænsom bevægelse, som ville hun én gang for 
alle sende barnet afsted derhen, hvor lykken, sandheden, glæden, kærligheden og livets mening findes”. 

Der er ingen tvivl om, at samtlige forældre gerne én gang for alle ville skubbe poderne derhen, hvor lykken, 
sandheden, glæden, kærligheden og livets mening findes. 

Det lader sig desværre ikke gøre, men heldigvis kan de søge deres talent, præcis som opfordringen lød fra 
Blachman, og selv søge lykken, sandheden, glæden, kærligheden og livets mening. 

En tidligere elitesvømmer blandt eleverne ved, hvad hun taler om, når hun skriver: ”Hvis verden skal tages 
med storm, kræver det hårdt arbejde, for talent er ikke blot et kim, som skal udfoldes.” 

Blandt de mange fantastiske essays valgte forældrebestyrelsen følgende vindere: 

1. Marie Bitsch Mathiassen, 3a 

2. Freja Marquardt Østergaard, 3h, Team DK-elev 
3. Line Hanneslund, 3r 

Ved 3.g´s afslutningshøjtidelighed kunne jeg fra talerstolen ønske de mange dygtige elever tillykke, og 
afslutningsvis kunne jeg på foreningens vegne overrække de tre vindere 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 arrangeret 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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