
Referat af møde i forældrerepræsentantskabet på  
N. Zahles Gymnasieskole, tirsdag d. 24. april 2018 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet, jvf. vedhæftede. 

3. Orientering fra forældrerådets formand, Per Hildebrandt 

4. Pædagogisk Forums formandsskab, Christoffer Brinch og Signe Bennike, 
fortæller om grundskolens arbejde med ”den røde tråd i klasselærerfunktionen 
fra 0. – 9. Klasse” 

5. Idéer til afholdelse af skolens fødselsdag, Per Hildebrandt 

6. Fokuspunkt for grundskolen og gymnasiet i skoleåret 2018-2019: ”Digital 
dannelse”, Lis Ingerslev 

7. Orientering fra rektor Anne Birgitte Klange  

8. Orientering fra grundskolen Lis Ingerslev  

9. Godkendelse af Vennefondens regnskab, jvf. vedhæftede. 

10. Eventuelt. 
 

Referat 
 
Punkt 1 - Valg af dirigent 
Henrik Nedergaard Thomsen blev valg som dirigent. 
Formanden for forældrerådet konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, og at mødet 
med 26 repræsentanter for 42 klasser var beslutningsdygtigt (mindst halvdelen er 
repræsenteret). 
 
Punkt 2 - Godkendelse af referat 
Vedtægterne er ændret, så forsamlingen skal ikke længere godkende referatet. 
Ingen yderligere kommentarer. 
 
Punkt 3 - Orientering fra forældrerådet 
Tak til skolens ledelse for rigtig godt samarbejde og et farvel og tak til 3 "kæmper": Susanne 
Carlsen, Ib Matthison og Karin Gade. 
 
Formanden Per Hildebrandt orienterede om forældrerådets arbejde. Der har været afholdt 
to møder siden sidste repræsentantskabsmøde, hvor emner som trivselsmåling, skolens 
fødselsdag og Vennefonden har været på programmet. 
 
Formanden sluttede af med en opfordring til at kontakte rådet, hvis der er noget, som skal 
sættes på dagsordenen og diskuteres i forældrerådet. 
 
Punkt 4 - Orientering om arbejdet med klasselærerfunktionen 
Pædagogisk Forums formandsskab, Christoffer Brinch og Signe Bennike, orienterede om 
skolen og lærernes arbejde med sikre en rød tråd i klasselærerfunktionen. 
 



Lærerne og pædagoger fra ZFO har igennem dette skoleår arbejdet med et projekt under 
ledelse af konsulent Klaus Mygind fra Metropol. Projektet "Mere vi - mindre jeg" er en 
videreførelse fra sidste skoleår og har haft til formål at styrke klasselærerarbejdet. 
 
I dette skoleår har vi haft fokus på klasselærerrollen. Vi ønsker at skabe en tydelig rød tråd i 
klasselærerarbejdet fra 0.-9. kl. Lærere og pædagoger har arbejdet med at danne sig et 
overblik og samle temaer, it-værktøjer og projekter til klassens time, hvor skolens 
værdigrundlag reflekteres. Den røde tråd følger en udvikling der går fra skoleparathed -> 
læringsparathed -> uddannelsesparathed, og vi håber at kunne implementere projektet 
yderligere næste skoleår. 
 
Punkt 5 - Afholdelse af skolens fødselsdag 
Jacob Jul orienterede om ledens overvejelser omkring fejringen af skolens fødselsdag, der 
har været aflyst ad flere omgange. Forældrerådet mener, det er en fin og vigtig tradition 
men har diskuteret en ændring af formen samt tidspunktet. Vi lægger derfor op til at få 
dannet en gruppe af forældre, der synes, det kunne være sjovt at planlægge fødselsdagen. 
Flere interesserede meldte sig efterfølgende, og Jacob er foreløbig tovholder på gruppens 
arbejde. 
 
Punkt 6 - Fokuspunkt om digital dannelse i skoleåret 2018/2019 
Lis fortalte om skolens arbejde med digital dannelse, der er et fokuspunkt i skoleåret 
2018/2019: 
 
Skolen forsøger at lære eleverne om både etik og algoritmer. Hvad ved 
computernetværkene om os? Hvad betyder det digitale for vores relationer? Det er et 
dagligt arbejde i klasserne.  
 
Lis understregede, at det ikke er et arbejde skolen kan klare alene, og hun opfordrede 
forældrene til at bakke op om en italesættelse af: 
 

1) Der findes ikke noget privat rum overhovedet derude. De tror, de deler med en lille 
gruppe, men det er aldrig privat (nogen tager et billede over skulderen), heller ikke 
sms'er, som glad og gerne deles, kopieres og sendes videre. 

2) Det er aldrig en telefon eller computer, der modtager beskeder eller billeder, det er 
mennesker. Det tænker de ikke nok over. 

 
Kunne eleverne bare lære to ting: Ville jeg være glad for at få denne her SMS? Er jeg i tvivl, 
så lad være med at sende den. Ville jeg være glad for at se det opslag om mig selv? 
 
Der er rigtig mange etiske aspekter af adfærden i digitale rum. Vi håber, vi sender 
mennesker ud, der sætter en fod ned og siger fra. Det er ikke let. Voksnes forståelse af, hvad 
en god kammerat er, er ikke det samme som en 8. klasse synes. 
 
Forældre skal have snakken med deres børn fra mindst 3. klasse. Få refleksionen ind før der 
gøres noget. 
 
Endelig så foregår meget af det her ikke i skoletiden, slet ikke i timerne, men skolen bliver 
pålagt, at hvis digital mobning foregår uden for skoletiden, så skal vi tage det op i skolen. 
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Lis fremhævede, at også de teknologiske kompetencer er i fokus næste år - for vi vil gerne 
gøre vores elever mere kompetente på det område, så de lærer at kunne tage stilling i det 
digitale vidensunivers, de befinder sig i. 
 
Punkt 7 - Orientering fra rektor Anne Birgitte Klange 
Anne Birgitte indledte med at takke forældrerepræsentantskabet for det gode samarbejde, 
med levende diskussioner og godt input. 
 
Til april-mødet i repræsentantskabet næste år (2019) skal der vælges nye repræsentanter til 
skolens bestyrelse fra gymnasiet og grundskolen. Suppleanten indtræder nu og frem til 
næste valgperiode, da Helle Enkelund udtræder. 
 
Der har været god søgning til gymnasiet med stort set samtlige pladser givet til første 
prioritetssøgende. 
 
Anne Birgitte orienterede omkring forholdene ved evt. lockout og strejke. 
 
Anden samtalerunde er i gang i forhold til at ansætte en ny afdelingsinspektør. 
 
Derudover arbejder skolen med at implementere GDPR-forordningen. 
 
Punkt 8 - Orientering fra grundskolen Lis Ingerslev 
Lis orienterede om dagligdagen på skolen. Nye 0. klasser er på plads, og det samme er de 
nye 6. klasser. Hun gjorde opmærksom på 5. klassernes billedkunstprojekt om en uge. 
 
Punkt 9 - Godkendelse af Vennefondens regnskab 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Punkt 10 - Eventuelt 
Intet under eventuelt 
 


