
Formandens beretning for skoleåret 2021/2022.  

I skoleåret 2021/2022 var vi næsten tilbage til normale tilstande efter et par år stærkt præget af corona.  

Vi havde fornøjelsen af at præsentere forældreforeningen og dens arbejde for både 1. års forældre (to 

gange) og 2. års forældre en enkelt gang i efteråret 2021. Dermed fik vi også lejlighed til at aflevere vores 

kraftige opfordring til 2. års forældrene, som ikke havde været til forældreaften i efteråret 2020 pga. 

corona, om at støtte forældreforeningen. Og det kan ses i regnskabet, som vi kommer til senere. 

I løbet af skoleåret har forældreforeningen hjulpet til i garderoben ved fire elevfester. Det er en fornøjelse 

hver gang at få besøg i garderoben af eleverne, som meget ofte udtrykker stor begejstring for at vi hjælper 

til. En tak her til Mikael, vores garderobekoordinator, som yder en stor indsats med at sætte holdet fra gang 

til gang, og med at have det store overblik, når festerne kører. Mikael kører desværre på sidste år i 

forældreforeningen, så vi søger efter en ny garderobeansvarlig, der kan arbejde sammen med Mikael i 

foråret, og herefter overtage opgaven. 

I november måned havde forældreforeningen arrangeret foredrag med Peter Vigge Jacobsen fra 

Forsvarsakademiet i forbindelse med forældreaften på 1. årgang. Peter Viggo gav en status på alverdens 

militære brændpunkter, og forsikrede os bl.a. om at Rusland aldrig ville gå militært ind i Ukraine. Men vi var 

i hvert fald beroliget i et par måneder. 

Den årlige essaykonkurrence blev skudt i gang i marts måned ved et meget tankevækkende foredrag med 

Anja Ringgren Lovén, som driver et børnehjem i Nigeria for såkaldte heksebørn. Det var et voldsomt 

foredrag med til tider frygtelige historier, men oftest heldigvis med en lykkelig udgang. Foredraget rørte 

også noget ved eleverne, for efterfølgende valgte hele 61 elever at indsende bidrag til essaykonkurrencen. 

Vist nok ny rekord. Det var en stor fornøjelse at læse og en svær opgave at blive enige om hvilke tre essays, 

der skulle præmieres. 

Efter to års pause gav det igen mening at holde lanciers-øveaften for elever og nok primært forældre inden 

den store lanciers i Jysk Arena. Som tidligere år blev vi kyndigt vejledt af et par af skolens lærere, og efter 

de mere eller mindre vellykkede trin, stod forældreforeningen klar med kolde vand og øl. 

Forældreforeningen har også markeret sig uden for Silkeborg i det forgangne år. Mellem jul og nytår bragte 

Berlingske en længere artikel om forældreforeningens arbejde, som blev fulgt op af en artikel i Midtjyllands 

Avis i januar. Artiklen i Berlingske medførte kontakt til foreningen ”Gentofte mod ungdomsdruk”, som 

gerne ville høre om vores arbejde, ligesom undertegnede i foråret var en eftermiddag i Aarhus, for at 

fortælle rektorerne på Aarhusgymnasierne om forældreforeningen og samarbejdet med gymnasiet. De var 

lidt misundelige. 

Igen i år har vi taget afsked med forældre i bestyrelsen, fordi de ikke længere har børn på SG. Derfor er det 

dejligt at se nye ansigter i aften, og jeg håber, at nogle af jer kan have mod på bestyrelsesarbejdet. 

Til slut vil jeg gerne takke skolens ledelse og medarbejdere for et godt samarbejde. Vi er meget glade for at 

få lov til at reklamere for forældreforeningen ved de to 1.g forældreaftener. Det sikrer den økonomiske 

styrke til vores arrangementer og støtteformål og rekruttering af nye forældre til garderobevagter og 

bestyrelse. Tak for samarbejdet. Vi ser frem til at det fortsætter mindst lige så godt. 
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