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Formandens beretning for skoleåret 2017/2018. 

 

Det har været et godt og aktivt år i forældrebestyrelsen. 

En væsentlig og synlig opgave er at sørge for bemanding af garderoberne til de fester. Det er blevet 

koordineret med erfaren og sikker hånd. Opbakningen fra forældreside har været god, men som tidligere er 

det en udfordring at skaffe frivillige til skoleårets første fest i august, da den starter allerede om 

eftermiddagen og derfor indenfor normal arbejdstid for de fleste forældre.  

Garderobevagterne er en fantastisk mulighed for at møde andre forældre, opleve feststemte unge og være 

en del af en stor velsmurt maskine. Det kan kun anbefales at prøve det.  

Samarbejdet med skolens ledelse og lærerstab bør fremhæves. Bestyrelsen glæder sig over det rigtig gode 

samarbejde, som blandt betyder, at vi får lejlighed til gøre reklame for vores aktiviteter til 1.g 

arrangementer med forældre i august og november måned. Det er i den forbindelse, at en stor del af det 

økonomiske fundament lægges. Vi får endvidere spalteplads 3 gange årligt i ”Nyt fra Gymnasiet” samt 

velkomsthæftet, der sendes til optagne elever. Vi fornemmer klart, at indsatsen i Forældreforeningen 

påskønnes og anerkendes af skolens ledelse og lærerstab, hvilket er den bedste motivation for os. 

Den årlige essaykonkurrence tog udgangspunkt i Abdel Aziz Mahmouds foredrag ”Tal ordentligt eller luk 

røven!”. Temaet var ”Kommunikation på de sociale medier”. Abdel holdt et spændende, relevant og meget 

nærværende oplæg; og at Abdel i foråret af Dansk Journalistforbund blevet kåret til årets kommunikatør 

giver god mening. 

Vi modtog 49 særdeles velskrevne, reflekterende bidrag, og det var en stor udfordring at finde de tre, som 

vi ønskede at præmiere. 

Men vinderne var: 

1. Pauline Hostrup Sillesen, 3p. 3000 kr. og offentliggørelse i Midtjyllands Avis samt et års digitalt abn 

på avisen 

2. Maria Aagaard, 3t. 2000 kr. 

3. Siamak Bolouki, 3z. 1000 kr. 

Efter at have læst bidragene er bestyrelsen ikke så bekymret for den unge generations færden på nettet, 

idet de er vokset op med internettet og for størstedelens vedkommende har lært omgangstone og 

færdselsregler i tide.  

Udover essaykonkurrence har det været en glæde at kunne støtte følgende studierelaterede 

arrangementer: 

3.b: ekskursion til Museum Ovartaci  

3.w: ekskursion til Retsgenetisk Institut ved KU 

3.X: ekskursion til DTU 

2.x:  tur til Cambridge ”Sanger Institute” 



Endvidere har vi ved skolens mellemkomst været i stand til at støtte 3 værdigt trængende elever med 

tilskud til deres studierejse. Det har bidraget fra Soroptimisterne været med til at muliggøre. 

Endelig har vi som tidligere ydet en økonomisk håndsrækning til Cafe Skrymer og afviklet Lancier øve aften 

for 3.g forældrene. 

 

Ved dimissionen uddelte rektor en velfortjent buket blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer, som 

nu ikke længere har børn på gymnasiet, og derfor ikke længere har mulighed for at sidde i bestyrelsen. 

Tak for et godt samarbejde i en aktiv forældrebestyrelse.  

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

 

Lars Brodersen 
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