
Silkeborg den 29. november 2016 

Beretning fra formanden 
 

Beretning fra formanden, skoleåret 2015/2016 

 

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 o.s.v.  

 

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 

synliggøre 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. 

 

Igen i dette skoleår har vi bl.a. arrangeret essay-konkurrence. 

 

Tidligere år er 3.g´ere blevet inspireret til at søge fjerne horisonter med hjælp fra den gamle sørøver, Troels 

Kløvedal, eller deres selvtillid og egen X-faktor er blevet udfordret af Thomas Blackman. 

 

I dette skoleår var tema for essay-konkurrencen: ”Skønhedsidealer” og elevernes skriveri blev motiveret 

ved et foredrag af Chris Pedersen. 

 

Chris Pedersen har bl.a. været modevært på DRK, redaktør på Euroman, Cover og han er manden bag store 

modeudstillinger. Han har spillet teater og være med i musicals, …. Og så er han selvfølgelig selv student. 

 

Ved foredraget fortalte Chris Pedersen om skønhedsidealet, nye trends med ældre modeller, kvinder med 

"høj" BMI, fokus på diversitet i modebilledet og sine egne erfaringer som moderedaktør og fra -branchen. 

 

Årets tema ramte ikke helt så bredt som tidligere. Der sad næppe mange drenge i salen, som ikke var 

trukket med af deres kærester. Til gengæld var næsten samtlige af gymnasiets piger mødt op. 

 

Meget spændende stile kom der ud af det. En skrev f.eks.: 

 

”Det er tydeligt, selvsagt og endda af-ordbogen-defineret, at skønhed er et abstrakt og i høj grad subjektivt 

begreb. Skønhed er, floskel eller ej, afhængig af beskueren”. 

 

Vinderne af skolerårets essaykonkurrence blev: 

  

1. Caroline Hjort Høgild (vinder af 3.000,- kr og et års abonnement af Midtjyllands Avis) 

2. Thea Nissen Toksvig  (vinder af 2.000,- kr) 

3. Amalie Kirkfeldt Ankersen (vinder af 1.000,- kr) 

 

Med baggrund i et samarbejde med Midtjyllands Avis, blev vinderessayet bragt i sin helhed i avisen. 



 

Tillykke til vinderne og tak for de mange super gode essays vi modtog.  

 

De mange rigtigt gode stile vidner om et meget højt niveau og beviser at rigtigt mange dygtige elever der 

igen i år forlod gymnasiet med en studenterhue. 

 

Vi har givet en økonomisk håndsrækning til Café Skrymer. 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. 

 

  

 

Peter Nyegaard Jensen 

Formand 


