Silkeborg, 29. oktober 2021

Kære forældre til elever i 1.g

Jeg vil hermed gerne invitere jer til forældreaften på Silkeborg Gymnasium mandag den 22. november fra
kl. 19.00 til ca. kl. 21.00.
Derudover har vi – i samarbejde med Forældreforeningen – fornøjelsen af igen at kunne invitere både
elever og forældre til foredrag samme dag kl. 17.00. I år er foredraget med Peter Viggo Jakobsen fra
Forsvarsakademiet, der vil holde foredrag (med mulighed for efterfølgende spørgsmål) om international
sikkerhedspolitik – nu og i den nære fremtid.
Programmet er således:
Kl. 17.00 – 18.30

Foredrag ved Peter Viggo Jakobsen om international sikkerhedspolitik

Kl. 18.30 – 19.00

Pause

Kl. 19.00 – 19.30

Forældreaftenen starter. Velkomst og indledning i hallen

Kl. 19.30 – 21.00

Forældrene mødes med klassens lærerteam i et klasselokale.
Lærerteamet
vil
orientere
om
introduktionsforløb,
lektiemængde,
klasserumskultur, studierejse mv. Der vil være mulighed for at tage andre
temaer op.

Såfremt I ønsker at deltage i forældreaftenen og / eller arrangementet med Peter Viggo Jakobsen, bedes I
senest onsdag den 17. november få jeres datter / søn til at logge ind på Lectio og udfylde spørgeskemaet
”Forældreaften 2021”.
Bemærk, at både elever og forældre er velkomne ved Peter Viggo Jakobsen-foredraget, men at kun
forældrene - ikke eleverne - forventes at deltage fra kl. 19.00 og frem.
Ønsker I at bestille en sandwich til pausen fra kl. 18.30 til 19.00, skal jeres datter / søn senest onsdag den
17. november bestille dette i kantinen. Prisen per sandwich er 30 kr. og betales ved bestillingen.
Sæt også gerne kryds i kalenderen torsdag den 2. december, hvor Forældreforeningen afholder
generalforsamling på SG kl. 19.00. Tilmelding til dette arrangement kan ske via mail til uddannelseschef
Flemming Glerup: fg@sg.dk

Venlig hilsen

Tina Riis Mikkelsen
Rektor
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