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Tilstædeværende 
 

 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

 Gruppe 1 (0.-5. Klasse): T Lars Ulrich Pedersen T Anne Birgitte Klange, rektor 

T Rasmus Kyndesen T Niels Taye T Mona Schleppegrel, 
afdelingsinspektør 

T Mette Hansen-Møller T Lise Birn T Lis Ingerslev, viceafdelingsinspektør, 
grundskolen 

T Rune Stilling T Flemming Borg Jensen A Berit Brændsgård Madsen, vicerektor, 
gymnasiet 

T Jacob Jul Nørup Pedersen  Formand: T Camilla Morild Vincent Trolle, 
pædagogisk leder 

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

T Henrik Nedergaard Thomsen  Forældrerep. i Bestyrelsen:  Gæster: 

T Karen Marie Hansen A Maria Mantoni   

T Marie Louise Lycke T Niels Taye   

A Camilla Thorning     

   OBS: Tilstede (T) / Afbud (A)   

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat fra mødet 30/10-18  
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer  
5. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet 30/10-18  
6. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (d.4/4-19)  
7. Indledende planlægning af skolens fødselsdag  
8. Vedtægter og forretningsorden for forældrerådet v/ Henrik Nedergaard  
9. Evt. vedtægtsændringer i forhold til forældrerepræsentationen i gymnasiet v/ Anne Birgitte Klange 

Forslag til ændring: Medlemmer til forældrerepræsentantskabet fra gymnasiet vælges i 
grundforløbsklasserne og fungerer som repræsentanter for hele årgangen.  

10. Indeklima v/ Rasmus Kyndesen  
11. Evaluering af støtte til projekt med DSD v/ledelsen 
12. Planlagte punkter til næste møde 
13. Eventuelt  
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Referat 
1. Valg af dirigent og referent 
Henrik blev valgt som dirigent. Rune blev valgt som referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra mødet 30/10-18 
Referat blev godkendt 
 
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
Anne-Birgitte orienterede om forløb af studietur, velbesøgte besøgsdage på gymnasiet, og kommende 2-
dags pædagogiske dage for lærerne om temaerne evaluering og digital dannelse. 
 
Mona Schleppegrel orienterede om årets gang i grundskolen og om at skolen havde haft leder- og 
læringskonsulent Malene Ringvad forbi. Hun har i oktober holdt formøde med fagkoordinatorerne og i 
november en eftermiddagsworkshop for hele lærergruppen. Hun kommer igen i marts med endnu en 
workshop og afslutter derefter med fagkoordinatorerne. 
 
Orientering fra de forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen blev udskudt til næste møde. 
 
5. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet 30/10-18 
Der var enighed om, at mødet var en succes pga. stort fremmøde og stor interesse for at deltage i arbejdet i 
forældrerådet samt i planlægningen af skolens fødselsdag. 
 
6. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (d.4/4-19) 
Der var enighed om, at vi snarest skulle finde en oplægsholder til næste repræsentantskabsmøde indenfor 
de områder, som vi har drøftet tidligere, dvs. enten digital dannelse eller alkoholforbrug. Følgende navne 
blev nævnt: Imran Rashid (læge, har skrevet "Sluk!", som er dyr, men som måske kan indgå i en større 
sammenhæng, og dermed deling af udgiften), Lykke Møller Kristensen, som er uddannet journalist og har 
skrevet bøger om emnet, blev også nævnt, samt endelig Camille Mehlsen som 
rådgiver uddannelsesinstitutioner og organisationer om digitalisering og holder foredrag om digital 
dannelse og læring. 
 
Valget fald på Camilla Mehlsen. 
 
7. Indledende planlægning af skolens fødselsdag 
 
Jacob opsummerede status på planlægningen: 
 

 Arrangementet skal foregå fredag d. 3. maj 2019 

 Der er mange tilsagn om at ville hjælpe 

 Inge fra musikskolen, vil gerne deltage, havde selv overvejet en "festival" 

 Lene fra billedskolen er også interesseret 

 Måske et indslag, hvor Zahles-sangen synes af Peter A.G., scene ude eller inde? 

 Jacob sender mail ud til forældrerepræsentanter om hvem som er interesseret, hvem skal være 
drivere på dagen, og hvem vil være med i en planlægningsgruppe 
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 Formålet med dagen er at skaffe penge til Vennefonden, have en god dag med vores børn, trække 
bedsteforældre ind, IKKE lærernes arrangement, de er velkomne, men kun af lyst 

 
8. Vedtægter og forretningsorden for forældrerådet v/ Henrik Nedergaard 
Punktet skubbet til næste møde, da de opdaterede dokumenter først var tilgængelige dagen før mødet. 
Henrik sender forslaget i skriftlig høring, dvs. at hvis der efter en indsigelsesfrist på en uge ikke er 
fremkommet indsigelse, kan forslaget anses for at være vedtaget. 
 
9. Evt. vedtægtsændringer i forhold til forældrerepræsentationen i gymnasiet v/ Anne Birgitte Klange  
Forslag til ændring: Medlemmer til forældrerepræsentantskabet fra gymnasiet vælges i 
grundforløbsklasserne og fungerer som repræsentanter for hele årgangen. 
 
10. Indeklima v/ Rasmus Kyndesen 
Rasmus Kyndesen er nyvalgt medlem af forældrerådet og arbejder på DPU og med læring til daglig. I den 
forbindelse har han fået viden om forholdet mellem indeklima og læring, og har fået ansvar for at se på om 
skolen har et problem med indeklimaet, og hvilke muligheder skolen i så fald har for at forbedre det. 
 
Rasmus har allerede haft møde med rådgivende ingeniør, og sammen med vedkommende gået en runde 
på skolen for at se på, hvad der er af muligheder. Der er mange forskellige løsninger i forhold til 
ambitionsniveau. Nogle løsninger er kostbare, men mindre kan også gøre det. 
 
Det kom frem via Anne Birgitte, at skolen for år tilbage har fået foretaget målinger på indeklimaet, og at 
der i den forbindelse blev planlagt nogle ændringer på seminarieskolen. Anne Birgitte vil fremskaffe 
rapporten fra dengang og udsende til forældrerådet før næste møde. Derudover fortsætter Rasmus 
arbejdet med at kortlægge mulighederne og holder et opfølgende møde med skolens økonomichef, som 
tidligere var ansvarlig for undersøgelsen af skolens indeklima. 
 
11. Evaluering af støtte til projekt med DSD v/ledelsen 
Lis orienterede om de to særlige sprogforløb, særskilt om "Deutsche Sprachdiplom 1" som udvalgte elever 
fra skolen har kunnet deltage i. En stor del af tilmeldte har nu fået et diplom, DSD1, hvilket er virkelig flot. 
 
12. Planlagte punkter til næste møde 

 

 Planlægning af skolens fødselsdag 

 Valg af næstformand 

 Skal skolen vælge ny (og billigere) fotograf 
 
13. Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt 


