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Formandens beretning for skoleåret 2019/2020. 

 

Det har været et usædvanligt år i forældrebestyrelsen. 

Frem til marts 2020 gik det derud af.  

Sædvanen tro passede vi garderoberne til festerne i efteråret. De afgående bestyrelsesmedlemmer, Ib og 

Jens-Peter havde i afskedsgave ifm. nytårstaffel lavet en manual, som beskriver, hvordan 

garderobeopgaven skal organiseres. Det er et super værktøj, som vi glædede os til at teste til festen den 7. 

april. Men som bekendt kom pandemien i vejen, og vi har stadig til gode at passe en garderobe i 2020.  

Lige inden nedlukningen af DK nåede vi at afvikle essay foredraget med Lars Brygmann i en fyldt hal. Det var 

meget interessant at høre hans refleksioner efter at have gået 30 dage over isen i Øst-Grønland sammen 

med 10 krigsveteraner i polar kulde.  

I bestyrelsen fandt vi som sædvanlig i løbet af foråret de tre bedste essays, som skulle præmieres. Pga. 

pandemien blev dimissionen ændret meget, og vi havde ikke mulighed for at overbringe præmierne, som vi 

plejer. Den opgave var i stedet i trygge hænder hos rektor.   

I november 2019 var Forældreforeningen vært ved et foredrag med Søren Hebsgaard om unges brug af 

digitale medier. Det var interessant og gav stof til eftertanke hos de mange forældre, der tog imod 

tilbuddet om at komme. 

Økonomisk havde vi på indtægtssiden et rekordår. Det lykkedes at få 298 indbetalinger i forbindelse med 

de to arrangementer for 1.g forældrene, hvor vi får taletid. Det gav os mulighed for også at skrue op på 

udgiftssiden, hvor vi var i stand til at yde tilskud til mere end sædvanligt. Det er dejligt at kunne gøre. 

Sidste sommer tog vi afsked med fire erfarne bestyrelsesmedlemmer, da deres børn ikke længere går på 

SG. Heldigvis fik vi fire nye ind på sidste års generalforsamling. Nu mangler vi bare, at vi forhåbentlig snart 

kan genoptage et normalt aktivitetsniveau, så vi kan mødes i garderoben - og i det hele taget fysisk igen. 

Det håber vi, at en snarlig vaccine kan åbne for.   

Pandemien gjorde, at det traditionsrige lanciers arrangement blev aflyst. Det var til stor fortrydelse for 

3.g’erne og ikke mindst deres forældre. Derfor fik vi i Forældreforeningen heller ikke mulighed for at uddele 

en forfriskning ifm. den vigtige øveaften, som vi ellers plejer.   

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 skal ikke være en hemmelighed, at værdien af dette er blevet tydelig i efteråret 2020. Det 

virker stærkt motiverende for Forældreforeningen, at vores indsats påskønnes og anerkendes af skolens 

ledelse og lærerstab. 

Endelig en tak for et godt samarbejde i forældrebestyrelsen.  

Lars Brodersen, formand 


