Gymnasiet får Studierejsehjælp
Midler fra Soroptimist International Silkeborgs og forældreforeningen på Silkeborg Gymnasium skal sikre, at
alle elever, uanset deres økonomiske situation, har mulighed for at deltage på gymnasiets studierejser.
Midlerne er fremskaffet ved en ny aftale, STUDIREJSEHJÆLPEN, til værdigt trængende elever netop indgået
mellem Soroptimist International Silkeborg og gymnasiets forældreforening.
Aftalen er kommet i stand efter avisen tidligere på året skabte debat om de relativt kostbare studierejser.
Som en konsekvens af debatten og de kommentarer formanden for gymnasiets forældreforening, Peter
Nyegaard Jensen, dengang havde i avisen, tog præsidenten for Soroptimist International Silkeborg, Aase
Krag-Pedersen initiativ til en drøftelse.
Resultatet af drøftelserne blev, at STUDIEREJSEHJÆLPEN nu efter årlige indskud fra de to organisationer
hvert år kan støtte 3-4 værdigt trængende elever med beløb på op til 3.000,- kr pr. elev.
STUDIEREJSEHJÆLPEN støtter rejser på det almene studieforløb såvel i Danmark som uden for Danmarks
grænser.
Aase Krag-Pedersen udtaler: ”Soroptimisterne støtter kvinder og piger lokalt og internationalt og vi har
længe ledt efter en god lokal mulighed og samarbejdspartner. Derfor så jeg muligheder, da jeg dengang
fulgte debatten i avisen og kontaktende Peter Nyegaard Jensen.
Peter Nyegaard Jensen supplerer: ”Det er jo fantastisk, at få sådan en kontakt, når man netop grubler over,
hvordan forældreforeningens knappe midler kan suppleres. Derfor gik jeg naturligvis straks i gang med at
udforme en aftaletekst, der levede op til Soroptimisternes vedtægter”.
Resultatet blev en aftale, hvor Sorptimisterne støtter værdigt trængende piger, mens gymnasiets
forældreforening, for ligelig kønsfordeling, støtter drengene”.
STUDIEREJSEHJÆLPEN er koordineret med gymnasiets ledelse. Ansøgning om støtte sker via kontakt til og
indstilling fra ledelsen på Silkeborg Gymnasium, hvorefter videre behandling er anonymiseret.
Aftalen er nu underskrevet og midler for støtte er tilvejebragt for støtte allerede i dette skoleår.
Afslutningsvis udtaler Peter Nyegaard Jensen: ”Hvis vi ønsker at gøre os gældende helt i front internationalt
rent uddannelsesmæssigt, så skal vi sikre nogle løsninger, der gør, at de, der har evnerne, har mulighed for
at udvikle sig. Hvis man har evnerne, skal økonomi ikke være en stopklods. Nu fandt vi en god løsning for
rejserne på det almene studieforløb og så arbejdes der videre for løsninger til f.eks. den valgfri
international studieretning.
Gymnasiets forældreforeningen orienterer kort om den nye STUDIEREJSEHJÆLP ved møde for 1. G´s elever
og forældre den 23. november samt ved foreningens generalforsamling den 30. november.

