
Formandens beretning 2019 

I dette skoleår 2018/2019 har Forældreforeningen som vanligt holdt 2 x minidisko og 2 x piledisko, forår og 

efterår. Derudover holdte vi gammel elevers aften i august måned, hvor vi som noget nyt forsøgte os med 

koncept ”lounge”, vi gjorde festsalen lidt hyggelig med dug på bordene, små blomster og dæmpe musik – 

altså intet diskotek. Det gik super godt, der var masser af tidligere elever og kun enkelte efterspurgte en 

egentlig dj. Og til info kan jeg sige, at en iphone og skolens anlæg også kan spille pænt højt!! 

Vi havde bankospil i januar måned, og så er der selvfølgelig dimmissionsfest for 9. klasserne i slutningen af 

juni, som vi holder i samarbejde med skolen. 

 

I starten af skoleåret fik vi en ansøgning fra udskolingen om tilskud til at købe nye møbler til udskolingens 

område udenfor deres lokaler. Et område som både bruges til at arbejde og hygge sig i.  

Det de havde/har pt. er gamle aflagte og pænt grimme møbler. Med tanke på at det kommer mange elever 

til gode og at det forhåbentlig kan holde i mange år, besluttede vi i bestyrelsen at imødekomme 

ansøgningen på kr. 50.000. Vi aftalte med lærerne, at vi gerne ville være lidt ind over indkøbene, ikke fordi 

vi ville bestemme hvad der skulle være i klassernes hyggeområde, men vi vil gerne sikre os, at pengene ikke 

går til 2 lædersofaer og 1 popcornmaskine.  

Fra lærernes side var konceptet tænkt som holdbare, brugbare møbler af uopslidelig materiale.  

Til dato er der indkøbt nogle pallemøbler, som faktisk er ret pæne. Der er nu også kommet en ønskeliste på 

flere møbler, som jeg er sikker på at det nok skal blive rigtig godt dernede, så klasserne synes det er rart at 

arbejde og være ved deres lokaler. 

 

I dette skoleår har vi holdt 4 møder á ca. 2 timers varighed, haft en del mailkorrespondance og holdt 6 

arrangementer. Derudover har vi mødtes for at pakke lodsedler og igen for at tælle penge op for salg af 

lodsedler, og spist kage :o)  

Det minder meget om mødefrekvensen igennem de sidste mange år her i foreningen. 

 

I indeværende skoleår har vi modtaget 15 ansøgninger, 16 inkl. udskolingen, til bl.a. teatertur, bifture, ture 

til Koncerthuset, projekt sund mad. Mange af ansøgningerne dækker over flere klasser, da det ofte er en 

hel årgang der skal noget sammen. Bl.a. har 5 årgang booket Kastrup Bio, hvor de så Vildheksen og ligeledes 

har 5. årgang fået bevilget tur til Sagnlandet.  

 

Som man kan se af dagsordenen skal vi under punkt 5 have valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer, da 3 

bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille og jeg selv stopper 1 år før tid.  

 

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for de gode kræfter og den frivillighed de lægger for dagen. 

Uden dem var der ingen arrangementer.  


