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Beretning fra formanden 
 

Beretning fra formanden, skoleåret 2016/2017 

 

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. 

 

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

 

Tidligere år er 3G´eres selvtillid og egen X-faktor er blevet udfordret af Thomas Blackman eller de er blevet 

inspireret til at søge fjerne horisonter med hjælp fra den gamle sørøver, Troels Kløvedal. 

 

I dette skoleår var temaet helt andre farefulde rejser. Rejser, hvor 10.000 flygtninge på vej væk fra krig, 

livsfare og elendighed dagligt strandede på bl.a. de græske øer. 

 

TV2s Rasmus Tantholt skulle have perspektiveret den farefulde rejse. Rasmus Tanthold blev med én uges 

varsel sendt på forretningsrejse til USA.  Vi var så heldige, at en anden dygtig journalist Simi Jan fra TV2 

Nyhederne trådte til.  

 

Simi Jan´s foredrag handlede måske mere om det at være journalist i farefulde omgivelser end selve rejsen 

for flygtningene. Dog et spændende fordredrag og det vil måske ikke overraske os, hvis flere elever end 

sædvanligt vælger at læser til journalist.  

 

De tre super dygtige vindere var: 

 

Nr. tre i årets stilekonkurrence og vinder af 1.000,- kr.: Maja Cecilie Høeg-Hagensen 3r 

Nr. to i årets stilekonkurrence og vinder af 2.000,- kr.: Magnus Severin Schou Rothberg, 3r 

Vindren af Silkeborg Gymnasies essaykonkurrence 2017 og vinder af 3.000,- kr. og et års abonnement af 

Midtjyllands Avis: Kathrine Thejlmann Bruun, 3bf 

 

Vi fik kåret vinderne af essaykonkurrencen og i et samarbejde med Midtjyllands Avis bragt vinderessay i sin 

fulde længde 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 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 arrangerer lancier-øveaften for 

3.g og deres forældre. 

 

Sidst, men ikke mindst, kan vi glæde os over, at forældreforeningen netop har indgået en samarbejdsaftale 

med Soroptimist International Silkeborg for etablering af STUIDIEREJSEHJÆLP TIL VÆRDIGT TRÆNGENDE 

GYMNASIEELEVER. 

 

Formål er at støtte værdigt trængende elever, så de får mulighed for at deltage ved det almene 

studieforløbs studierejser i 1.g eller 2.g. 

 

Tak for et godt samarbejde i en aktiv forældrebestyrelse. 

 

Tak for et godt år i bestyrelsen i Silkeborg Gymnasiums Forældreforening. 

 

 

 

Peter Nyegaard Jensen 

Formand 

 


