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Tilstædeværende 
 

 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

 Gruppe 1 (0.-5. Klasse): T Lise Birn T Anne Birgitte Klange, rektor 

T Lisbeth Ahm T Flemming Borg Jensen T Mona Schleppegrel, 
afdelingsinspektør 

T Lene Buchtrup A Helle Enkelund T Lis Ingerslev, viceafdelingsinspektør, 
grundskolen 

T Rune Stilling T Niels Taye  Berit Brændsgård Madsen, vicerektor, 
gymnasiet 

T Jacob Jul Nørup Pedersen  Formand:   

 Gruppe 2 (6.-9. Klasse): T Per Hildebrandt   

T Henrik Nedergaard Thomsen  Forældrerep. i Bestyrelsen:  Gæster: 

T Claus Parum T Maria Mantoni   

T Marie Louise Lycke T Niels Taye   

A Camilla Thorning     

   OBS: Tilstede (T) / Afbud (A)   

 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formandsskifte, farvel til Per og goddag til Jacob 
4. 1.g forældremøde 2/10 kl. 19 – 21, præsentation af forældrerådet og Zahles skoles Venner. 
5. Ideer til repræsentantskabsmødet, formandsvalg 
6. Vedtægter for Vennefonden (bilag) 
7. Forretningsorden (bilag) – behov for justeringer 
8. Fejring af skolens fødselsdag 2019 – indstilling fra forældrerepræsentantskabets arbejdsgruppe 

fremlægges til drøftelse og beslutning på mødet (bilag) 
9. Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 

forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd 
10. Forslag til mødedatoer og tidspunkt 
11. Eventuelt 

 

Referat 
1. Referent 
Rune Stilling 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med et ekstra punkt om referatet fra det ekstraordinære møde lige før sommerferien. 
 
2a. Diskussion af referat fra ekstraordinært møde 
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Lige før sommerferien afholdt forældrerådet uden skolens ledelse et ekstraordinært møde for at diskutere 
vilkårene omkring vurdering af ansøgninger til Vennefonden. 
 
Det blev besluttet kun at føre konklusionerne fra dette møde til referat og vedlægge dette til referatetet af 
seneste forældrerådsmøde. 
 
3. Formandsskifte - Jacob overtager Per 
Forældrerådet lægger op til, at Jacob Jul Nørup Pedersen overtager posten som formand efter Per 
Hildebrandt, som udtræder af rådet. Formelt set finder valg af formand sted ved næstkommende møde i 
forældrerepræsentantskabet. 
 
4. 1.g Forældremøde  
Skolens ledelse beder om, at en frivillig fra forældrerådet kommer og fortæller om rådets arbejde på 1.g's 
forældremøde d. 2. oktober. Niels melder sig til at komme og fortælle. 
 
5. Idéer til repræsentantskabsmødet, formandsvalg 
Der er møde i forældrerepræsentantskabet 30. oktober. Traditionen tro vil forældrerådet finde en 
oplægsholder, der vil komme og holde et relevant oplæg før mødet. 
 
Dagsorden for aftenen er som følger: Kl. 16.30 møde i forældrerådet, kl. 17 - 18 oplæg samt spørgsmål og 
pause, kl. 19 forældrerepræsentantskabsmøde. 
 
Der var flere forskellige forslag til emne: Kultur og integration, gammel kultur og ny kultur, giver gnidninger 
i flere overgange, mest oplagt ved deling i 6. klasse. Også forslag om oplæg om alkohol og rusmidler ved 
Henrik Rindom. Jakob, Rune og Lise vil arbejde videre med at finde en oplægsholder. 
 
6. Vedtægter for Vennefonden 
Henrik, Marie Louise og Lise har arbejdet med en række ændringsforslag til vennefondens vedtægter. På 
mødet blev forslagene kommenteret og diskuteret. Arbejdsgruppen vil ud fra denne snak skrive et endeligt 
udkast til vedtagelse på forældrerepræsentantskabsmødet d. 30. oktober. Udkastet bliver rundsendt til 
forældrerådet, så der er mulighed for at komme med bemærkninger. 
 
7. Forretningsorden 
Arbejdsgruppen har ligeledes arbejdet på en ændring af forældrerådets forretningsorden, som især handler 
om inhabilitet, og om hvornår forældrerådet er beslutningsdygtigt. Udkast vil blive rundsendt snarest. 
 
8. Fejrning af skolens fødselsdag 
Jacob fremlægger forslag til afholdelse af skolens fødselsdag, som ligeledes er rundsendt som skriftligt 
oplæg inden mødet. 
 
Tidspunkt: Fredag d. 3. maj 2018 
 
Skolens ledelse udtrykte bekymring for arrangementets størrelse og opfordrede til et lavere 
ambitionsniveau (forslag om ikke at medtage balletskole og seminarieskole, afkort en time). 
 
Kommentarer til forslaget var en blanding af forbehold overfor størrelsen og evt. træk på lærerkræfter, 
samt glæde over en engageret arbejdsgruppe.  
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9. Orientering 
Orientering fra Gymnasiet (Anne Birgitte) og Grundskolen (Mona) 
 
10. Forslag om mødetider for rådet 
 
Følgende datoer og tidspunkter blev vedtaget: 
 
3. september kl. 17,  
30. oktober forældrerådsmøde kl. 17 og repræsentantskabsmøde kl. 18,  
28. november kl. 17,  
29. januar kl. 17,  
12. marts kl. 17,   
4. april forældrerådsmøde kl. 17 og repræsentantskabsmøde kl. 18,  
4. juni – forældrerådsmøde – sommermøde med middag kl. 17. 
 
11. Eventuelt 
Marie Louise kom med forslag til skolen om at engagere en ny fotograf. Vil give information om alternativ 
til Mona. 


