
STØT FORÆLDREFORENINGEN 

 

VELKOMMEN TIL NYE FORÆLDRE! 

Det er en stor fornøjelse, at kunne introducere jer til Forældreforeningen på Marselisborg Gymnasium, der 

aktivt bidrager til at understøtte forskellige aktiviteter for skolens elever, forældre og lærere. 

Foreningens overordnede formål er at fremme kontakten mellem elever, lærere og forældre og at belyse 

skolespørgsmål. Foreningen bidrager særligt med støtte til økonomisk udsatte elevers studierejser, legater, 

elevforeningsarbejdet og det sociale liv på gymnasiet. Foreningen støtter også andre initiativer på 

gymnasiet, hvis de menneskelige og økonomiske ressourcer er til stede. 

I løbet af skoleåret er Forældreforeningen vært ved en række arrangementer (fx foredrag, debataftener og 

kulturcafeer) for skolens elever, personale samt forældremedlemmer. Tidligere har Forældreforeningen 

været vært ved inspirerende arrangementer med bl.a. forfatter, filmmager og Tour-de-France entusiast 

Jørgen Leth, hjerneforskeren og musikelskeren Peter Vuust og OL-medaljevinder Sara Slott. Foreningen og 

gymnasiet er også værter ved det populære arrangement ”Tilbage til Skolebænken”, hvor man som 

forælder får mulighed for at deltage i en række spændende lektioner formidlet af gymnasiets lærere. I 

’frikvarteret’ mellem lektionerne bydes der på en let anretning og et glas vin. Endelig er 

Forældreforeningen medarrangør af ”Afri-café”, som er en udvidet fredagscafe der er åben for elevernes 

familier. Her dyster klasserne bl.a. på bedste kreative vis om, at udsmykke deres klasselokale og indsamle 

penge til støtte af Marselisborg Gymnasiums engagement i udvikling af lokale infrastrukturer i Afrika. 

Arrangementet er altid et besøg værd for hele familien. 

Der afholdes generalforsamling onsdag den 29. september 2021, kl. 19.00, og indkaldelse følger i 

slutningen af august. I forbindelse med generalforsamlingen giver gymnasiets skolehistoriker et 

interessant og underholdende foredrag om skolens og områdets udvikling gennem tiderne, som krydres 

med en række sjove anekdoter fra skolens historie. Mød op til et hyggeligt arrangement med seriøst 

indhold!  

Forudsætningen for Forældreforeningens fortsatte eksistens er imidlertid, at forældre melder sig ind i 

foreningen og betaler kontingent. Støt derfor foreningens arbejde med din indmeldelse. Kontingentet er 

kr. 350,- for alle år, og betales som et engangsbeløb. Det er let at indmelde sig: Udfyld blanket og betal 

således som det fremgår af bogkøbsblanketten. Du kan læse mere om Forældreforeningen her:  

http://www.marselisborg-gym.dk/praesentation/foraeldreforeningen. Her findes ligeledes mere 

information om foreningens arbejde. 

Støt gymnasiets sociale liv – meld jer ind nu - vi takker på forhånd for jeres engagement! 

 

Med venlig hilsen 

Dan Hartmann 

Formand for Forældreforeningen 

 

http://www.marselisborg-gym.dk/praesentation/foraeldreforeningen

