
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 
Tirsdag d. 7. Juni 2017 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Opfølgning på Forældrerepræsentantskabsmøde 25.4.2017 

4. Inddragelse af forældre i forbindelse med karrierelæring i gymnasiet (Menneskebibliotek). 

5. Gymnasiereform med senere studieretningsvalg v/Karin Gade 

6. Orientering om ny hjemmeside 

7. Nye tiltag i grundskolen Cambridge engelsk i 8. og 9. klasse, DSD tysk sprogdiplom i 8. og 9. klasse 
samt billedskole. 

8. Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 
forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd. 

9. Eventuelt. 

 

Tilstedeværende 
 
 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

 Gruppe 1 (0.-5. Klasse): F Marianne Fischer-Rasmussen x Anne Birgitte Klange, rektor 

x Lisbeth Ahm x Helle Enkelund (+ forældrevalgt til 
Bestyrelsen for gymnasiet) 

F Karin Gade, vicerektor, gymnasiet 

x Jacob Jul Nørup Pedersen x Heidi Wulff x Susanne Carlsen, afd. leder, grundsk. 

x Rune Stilling x Niels Taye F Lis Ingerslev, viceafd.insp., grundsk. 

x Lene Buchtrup  Formand: x Ib Matthison, leder, grundskolen 

 Gruppe 2 (6.-9. Klasse): x Per Hildebrandt F Camilla Morild 

x Claus Parum  Forældrerep. i Bestyrelsen:   

x Jos Svendsen x Maria Mantoni   

x Nikolai Klausen     

x Henrik Nedergaard Thomsen     

   OBS: Tilstede (X) / Fraværende (F)   
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Referat 
Der var tale om et afkortet møde på omkring 20 minutter grundet efterfølgende foredrag og møde i 
forældrerepræsentantskabet. 

 
Punkt 1 - Valg af referent 

Rune valgt som referent. 

Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
Punkt3 - Opfølgning på Forældrerepræsentantskabsmøde 25.4.2017 

Der var enighed om at det var et spændende og relevant oplæg fra Vincent Hendricks. Lidt ærgrelse over et 
relativt lille fremmøde. Der var dog dobbelt så mange tilmeldte, som faktisk mødte op. 

Vi manglede stadigvæk at skrive ud på mail via forældrerepræsentanterne. 

Lidt snak om, den kunne have været solgt lidt mere. Uddrag fra bogen, video, m.m. Til næste gang et par 
forslag: 

- Forsøg at binde det sammen med en overordnet fortælling om, hvad der foregår på skolen 

- Kunne det være en idé at de store børn også kunne deltage (de kunne sagtens have hørt Vincents 
Hendricks)? 

- Én gang om året for de yngste, én gang om året for de ældste? 

Vi diskuterer videre på første møde efter sommerferien. 

Punkt 4 - Inddragelse af forældre i forbindelse med karrierelæring i gymnasiet (Menneskebibliotek) 

Præsentation af menneskebiblioteket for 9. klasse og 1.g. Brainstorm på relevante kategorier. Generel 
begejstring for konceptet. 

Punkt 5 - Gymnasiereform med senere studieretningsvalg v/Karin Gade 

Ikke taget til referat.  

Punkt 6 - Orientering om ny hjemmeside 

Strukturen er færdig (firmaet har afsluttet). Der mangler en masse tekster. 1. september bliver den 
lanceret. 

Punkt 7 - Nye tiltag i grundskolen: Cambridge engelsk i 8. og 9. klasse, DSD tysk sprogdiplom i 8. og 9. 
klasse samt billedskole 

3 elever fra hver klasse får mulighed for at tage et forløb med Cambridge engelsk. Det kræver 55 ekstra 
klokketimer. Starter først i januar 2018 med afsluttende prøve i december 2018. Ligger i forlængelsen af 
skoledagen. Kan det bære? Vil forældrerådet gerne betale? Udgifter til prøve (2200), materiale, 
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undervisning. Parallelt med Cambridges certifikat. Tilsvarende for tysk. Der skal være 12 elever, i 9. klasse. 
Ikke nær så mange undervisningsgange. Det foregår i den almindelige undervisning plus 4-5 gange brush 
up. Follow up i gymnasiet, som vil kvalificere til at kunne søge ind på et tysk universitet. 

Spørgsmål til udvælgelse: Lærerne prikker til nogen i første omgang.  

Musikskolen har barslet med at lave en billedskole for både grundskolen og seminarieskolen. Præsentation 
virker meget spændende og af meget høj kvalitet. 30 tilmeldinger allerede.  

Punkt 8 - Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 
forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd 

Anne Birgitte: Travlt med eksamen, ansættelser (ekstra travlt) i forbindelse med reformen, barsler, osv. 

- Hvert andet år står forældrerådet for skolens fødselsdag, men kan det skydes et år, fordi reformen 
fylder så meget? Ok med forældrådet 

- Seminarieskolen synes ikke trafiksituationen er sikker nok. Indstillingen her er den samme som 
sidst, dvs. grundskolen synes ikke, der er grund til yderligere tiltag. 

Maria: Bestyrelsesmøde 23. marts: Genvalg af formandsskabet. Mogens som formand, Anders som 
næstformand i en periode på 2 år. Indeklimaundersøgelse. Gennemført - CO2-grænserne overskredet sidst 
på eftermiddagen. Det handler også om lys, lyd, m.m. som der skal arbejdes videre med. Søren Houmand 
ind i stedet for Rolf (6 år). 

Punkt 9 - Eventuelt. 

Forslag til næste møde: Mandag d. 4. september 2017 
Tilsynsrapport ligger på skolens hjemmeside. Kig på den. 
 


