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Formandens beretning for skoleåret 2018/2019. 

 

Det har været et godt og aktivt år i forældrebestyrelsen. 

Et nyt initiativ var afholdelse af et fagligt arrangement målrettet forældre forud for november måneds 

arrangement for 1. forældrene. Forældreforeningen finansierede sammen med SG et oplæg med Clement 

Kjersgaard, der gav en skarp analyse på demokratiets tilstand. Det var et super oplæg og med god 

tilslutning fra forældrene. Det gav lyst til at gentage. 

En fast og spændende opgave er bemanding af garderoberne til de 3 store årlige fester samt 

fakultetsfesterne i januar. Vi bliver bedre og bedre til at genbruge gode erfaringer, og det er planen at have 

en skriftlig beskrivelse klar, så alle er klar over, hvad der skal til for at arrangementet går glat. Vi har fået 

oprettet en mailkonto til netop garderobe opgaven, så interesserede kan melde sig der, hvis de ikke har 

tilmeldt sig i forbindelse med forældre arrangementerne i august og november måned. Det kan kun 

anbefales at melde sig til ”forældrebanken”, da en garderobe vagt giver mulighed for at møde søde og 

feststemte elever og nogle af deres interessante forældre. 

En anden fast opgave, som er givende, men også tager lidt tid, er essaykonkurrencen, hvor 

Forældreforeningen vælger - og betaler for en profileret oplægsholder. Dette oplæg er for alle elever, og er 

udgangspunkt for 3. g’ernes essaykonkurrence. Bestyrelsen gennemgår nøje de modtagne essays, og 

beslutter, hvilke tre essays, der skal præmieres med henholdsvis DKK 3000, 2000 og 1000. Det afsløres til 

dimissionen, og er en del af programmet på denne festdag. Foredraget var i år med Jimmy Jørgensen, der 

fortalte om sin baggrund, og de valg han har truffet. Det var krydret med nogle sange, og var meget 

interessant.   

Forældreforeningen var involveret i flytningen af Drewsen, så studenterne havde rimelig plads til den 

traditionsrige dans om statuen i forbindelse med studenterkørsel den 2. juli. Efter en del korrespondance 

og nogle møder besluttede kommunen som et forsøg, at Drewsen under Riverboat skulle stå på Søndertorv 

i stedet for at være pakket ind som en del Torveteltets backstageområde. Det håber vi kan gentage sig i 

2019, og uddannelseschef Flemming Glerup har allerede forespurgt hos kommunen ift. sommeren 2020.    

Samarbejdet med skolens ledelse og lærerstab bør fremhæves igen i år. Bestyrelsen glæder sig over det 

rigtig gode samarbejde, som blandt betyder, at vi får lejlighed til gøre reklame for vores aktiviteter til de 

førnævnte 1.g arrangementer med forældre i august og november måned. Det er vores bedste platform for 

at gøre reklame for foreningen, rekruttere nye forældre og ikke mindst at sikre forældreindbetalinger til 

driften. Det virker stærkt motiverende for Forældreforeningen, at vores indsats påskønnes og anerkendes 

af skolens ledelse og lærerstab. 

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

arrangementer: 

2.M’s studietur   

Det gode gymnasieliv 



Endvidere har vi ved skolens mellemkomst været i stand til at støtte trængende elever med tilskud på i alt 

DKK 10.000 til deres studierejse. Det har et bidrag fra Soroptimisterne på DKK 5000 været med til at 

muliggøre. 

Endelig har vi som tidligere finansieret drikkevarer til elever og forældre ved afvikling af 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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