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Referat af forældrerepræsentantskabsmøde tirsdag den 30. Oktober kl. 17.30  

 
 
    14-11-2018 

 

 
1. Valg af dirigent – Henrik Nedergaard Thomsen valgt og referent – Lis Ingerslev 

valgt 
2. Oplæg om digital dannelse på 4. klassetrin ved mads Lenskjær og Gina Hjorth 
3. Skolens fødselsdag v/ Jacob J. N. Pedersen:  

 Jacob redegjorde for forældrerådets ønske om at lave en fødselsdagsfest 
fredag den 3. maj fra kl. 15 – 18. En fest i lighed med tidligere, hvor klasser 
havde boder af forskellig art suppleret med fælles events fra musikskole, 
billedskole, Zahlitten, en auktion mm. 

 Det skal være en fødselsdagsfest, hvor alle elever fra 0. klasse til 3.g kan 
deltage og hvor mange kan bidrage. 

 Jacob lægger en plan ud og sender mails til alle repræsentanter og 
suppleanter bl.a. for at få samlet en arrangementsgruppe 

4. Orientering fra forældrerådet ved Jacob J.N. Pedersen: 

 Jacob berettede fra forældrerådets arbejde i det forgangne halve år. Han 
betonede det gode og ligeværdige samarbejde med skolens ledelse. 

 Gymnasiereformen har fyldt som emne i møderne ligesom 
karrierelæringsarrangementet og skolens fødselsdag har været grundigt 
drøftet. 

 Skolens fokuspunkt med digital dannelse er stærkt understøttet af 
forældrerådet. 

 Zahles Venner har understøttet DSD og Cambridge i grundskolen som 
ekstra tilbud, og de har understøttet en opbygning af en identitet på 
nuværende 6. årgang ved at indkøbe hoodies til alle elever på 6. årgang – 
de kommer i december måned. 

 De allerfleste ansøgninger til Zahles Venner imødekommes og 
hovedformålet er at støtte elever, der økonomisk har svært ved at gå på 
skolen. 

5. Orientering ved Rektor Anne Birgitte Klange: 

 AK præsenterede Mona som Afdelingsinspektør på grundskolen 

 AK omtalte, at der på næste repræsentantskabsmøde skal vælges to 
forældrevalgte repræsentanter til skolens bestyrelse – en fra grundskolen og 
en fra gymnasiet. 

 AK omtalte at der i både grundskole og gymnasium bliver afholdt APV i disse 
dage, og gymnasiet laver en trivselsundersøgelse for elever. 

 Fokus på digital dannelse og evaluering 

 Gymnasielærerne skal på to dages pædagogisk tur i december 

 Uge 45 er 2. g på idrætstur til La Santa 

 Uge 47 er 1. g på ture til Slesvig 
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 Orientringsaften om gymnasiet i januar, fyraftensmøde om gymnasiet for 
egne 9. klasse forældre den 20. november. AK er på besøg i 9. klasse og 9. 
og 10. klasse på Seminarieskolen  

6. Orientering ved Afdelingsinspektør Mona Schleppegrel: 

 Mona orienterede om modtagelsen af 0. klasse i august måned og 
modtagelsen af 4 nye 6. klasser i august. Alle er kommet godt fra start 

 9. klasse har været på dannelsesrejser i uge 37 

 Billedkunst har pt sin årlige efterårsudstilling og temaet for dette år er Van 
Gogh – alle 1. – 5. klasse har været på besøg på Arken. 

 Nyhedsuge for 8. klasse her i uge 44 

 Nu kommer månederne med Adventsindledning for 0. – 5. klasse og som 
noget nyt efterfølgende for 6. – 9. klasse fredag den 30. november. Herefter 
Lucia den 12., og 13. december og Juleindledning for hele skolen den 21. 
december i Domkirken. 

 Fokus på digital dannelse og evaluering. 

 Zahlittens renovering af kælderlokalerne er nu afsluttet, og alle lokaler i taget 
i brug igen. 

7. Valg af formand for forældrerepræsentantskab og forældreråd: 
           Jacob Juul Nørup Pedersen – konstitueret formand blev valgt som formand 
for de næste tre år. 

8. Valg til forældrerådet: 

 I gruppen 0. – 5. klasse blev Rasmus Kyndesen – suppleant i 0.B og Mette 
Hansen – Møller – suppleant i 2.B valgt. 

 I gruppen 6. – 9. klasse blev Karen Marie Hansen – suppleant i 7. A valgt og 
Henrik Nedergaard Thomsen – repræsentant i 8. B genvalgt 

 I gymnasiet blev Niels Taye – repræsentant i 3. g valgt og Lars Ulrich 
Pedersen – repræsentant i 1. g valgt  

9. Evt.: 

 Under eventuelt kom der en drøftelse af indeklimaet i klasserne og gode 
forslag til løsninger ved eventuelle rudeskift. Flere repræsentanter havde 
gode bud på firmaer mm, vi kunne henvende os til. Formanden lovede at 
tage det op på næste forældrerådsmøde. 
 
 
 
Referent Lis Ingerslev 1. november 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lis Ingerslev 
Viceafdelingsinspektør 
li@adm.zahle.dk 
Tlf. 33 69 79 16 


