
     Silkeborg 2. december 2021 

 

Formandens beretning for skoleåret 2020/2021. 

 

Jeg vil starte med at takke for et godt samarbejde i bestyrelsen. 

Det har om muligt været et endnu mere usædvanligt år i forældrebestyrelsen, end da vi skulle gøre status 

sidste år. 

Den korte version er, at der i skoleåret hverken var fester eller lanciers på SG, som krævede 

Forældreforeningens medvirken. Og den sidste GF måtte vi afholde virtuelt. 

Det er vi heldigvis fri for i år, hvor vi kan mødes fysisk på SG. 

Der var forbud mod større forsamlinger, så vi havde heller ikke lejlighed til at møde 1.g forældrene i august 

og november. Det kunne aflæses på indtægtssiden, hvor vi dog har fået rettet en del op i forbindelse med 

en præsentation for de nuværende 2.g forældre i september 2021. 

For at opmuntre elever, lærere og ledelse i det lidt mørke Corona ramte skoleår, gav Forældreforeningen 

kage til alle. Det blev vel modtaget. 

Den tidligere SG elev og nuværende filminstruktør Jonas Risvig holdt et inspirerende (igen virtuelt) foredrag 

til 3.g’erne om at overgangen fra ung til voksen som oplæg til den årlige essaykonkurrence. At Jonas havde 

stillet ind på 3.g’ernes frekvens kunne vi læse i de rekordmange (56) og gode essays, som vi modtog. 

Kvaliteten var høj, og det var en udfordring at finde de tre, som blev præmieret ifm. dimission.  

I november 2020 havde vi planlagt, at Clement Kjersgaard skulle komme og holde et oplæg, hvor han ville 

komme med en analyse af det amerikanske præsidentvalg. Det blev i første omgang udsat og senere helt 

aflyst pga. Corona restriktionerne. 

Vores økonomi er stærk, så der er basis for at kunne støtte mange ting på SG. Det ser vi frem til fortsat at 

kunne gøre. 

En islandsk undersøgelse har vist, at forældredeltagelse/involvering har en positiv virkning ift. at mindske 

risikoen for at de unge ender i misbrug og mistrivsel. SG er som følge af, at Silkeborg er en af de 5 pilot byer 

i DK, med i et projekt ”Fælles om ungelivet”. Forældreforeningen fik en præsentation sidste år, inden det 

blev introduceret på SG. Vi bakker om projektet, der falder helt i tråd med vores nuværende rolle og 

involvering i de unges liv, og vi opfordrer alle til at deltage positivt. 

Sidste sommer tog vi afsked med et par bestyrelsesmedlemmer, da deres børn ikke længere går på SG. 

Heldigvis fik vi Mikael ombord, og han har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med at festerne igen er 

kommet i gang i det skoleår, som vi snart er midt i. Til sommer er vi nogle flere, der må stoppe af naturlige 

årsager, og det er håbet, at der kommer nye kræfter til, så der løbende sker en udskiftning i takt med at 

vores unge bliver studenter. 

I foråret 2021 fik vi leveret en kasse fuld af T-shirts med SG Forældreforening påtrykt. De skal uddeles til de 

forældre, der tager en tørn i garderoben, som tak for indsatsen. Det kan vi også bruge positivt, når vi gør 

reklame for garderobe opgaven. Selv om det rækker ind i skoleåret 2021/22 kan jeg løfte sløret for, at der 



har været en super flot opbakning til bemanding af garderoben til de 3 fester, der er afholdt i efteråret 

2021.  

SG’s rektor igennem 27 år, Erik Olesen valgte at gå på pension den 1. februar 2021. Fra forældreside vil vi 

gerne takke for den store indsats, som han har ydet sammen med skolens øvrige personale for at skabe 

fantastiske rammer for vores unge. Ny rektor er Tina Riis Mikkelsen, der blev forfremmet fra stillingen som 

vice rektor. Det er vi fra forældreside meget glade for, og vi har allerede forsat det gode samarbejde med 

Tina på broen. 

I den forbindelse skal nævnes, at 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 1.g arrangementer med forældre i august og november måned. Det er vores 

bedste platform for at gøre reklame for foreningen, rekruttere nye forældre til garderobe og bestyrelse og 

ikke mindst at sikre forældreindbetalinger til driften. Det er naturligvis stærkt motiverende for 

Forældreforeningen, at vores indsats påskønnes og anerkendes af skolens ledelse og lærerstab. 

  

Lars Brodersen, formand 


