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Referat af forældrerådsmøde 29. januar 2019 
N. Zahles Gymnasieskole 
 

Tilstedeværende 
 
 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: A Camilla Morild Vincent Trolle, 
pædagogisk leder 

 Gruppe 2 (6.-9. Klasse): T Jacob Jul Nørup Pedersen   

T Henrik Nedergaard Thomsen  Forældrerep. i Bestyrelsen:  Gæster: 

T Karen Marie Hansen T Maria Mantoni   

T Marie Louise Lycke T Niels Taye   

A Camilla Thorning     

   OBS: Tilstede (T) / Afbud (A)   
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Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra mødet 28/11-18 (bilag vedhæftet) 
4. Konstituering af næstformand og sekretær 
5. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
6. Orientering om og drøftelse af indeklimarapport v/ Anne Birgitte Klange (bilag vedhæftet) 
7. Vedtægter og forretningsorden for forældrerådet v/ Henrik Nedergaard (bilag vedhæftet) 

(Der er ingen indsigelser fremkommet) 
8. 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. 

9. Input til foredraget med Camilla Mehlsen om Digital Dannelse til repræsentantskabsmødet 
samt forældredeltagere samt status for planlægning af næste 
forældrerepræsentantskabsmøde (4/4-19) 

10. Status planlægning af skolens fødselsdag (3/5-19) 
11. Forslag til ny skolefotograf v/Marie-Louise Lycke 
12. Evaluering af økonomisk støtte til projekt med Cambridge-english v/ ledelsen 
13. Planlagte punkter til næste møde: 

a. Planlægning af skolens fødselsdag (3/5-19) 
b. Endelig planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (4/4-19) 
c. Drøftelse vedr. kandidat til valg til bestyrelsen 

14. Eventuelt 

Referat 
1. Valg af dirigent og referent 
Jacob valgt som dirigent og Rune som referent 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra mødet 28/11-18 (bilag vedhæftet) 
Godkendt 
 
4. Konstituering af næstformand og sekretær 
Henrik Nedergaard Thomsen blev valgt som næstformand 
 
5. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
Forældrerepræsentant i bestyrelsen Maria Mantoni: Der har været afholdt to bestyrelsesmøder 
siden sidst. 
6. september 2018: Her er der blevet vedtaget en stigning i SFO-betaling på 50 kr. per måned. I 
parentes bemærket er det meningen, at de enkelte institutioner skal være selvbærende. 
Skolepengene har været uændrede siden 2016. 



Referat forældrerådsmøde 29. januar 2019 Side 3 
 

5. december 2018: Vedtægterne for bestyrelsens arbejde blev drøftet, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe med det formål at få dem opdateret. Husk, at der ligger referater på hjemmesiden. 
 
Generelt går der meget tid med den faste dagsorden. Budgetter, regnskab, osv. Derudover er der 
planlagt en ny bestyrelsesdag, hvor bestyrelsen mødes en hel dag for at kunne diskutere lidt 
bredere end der er mulighed for ved de almindelige bestyrelsesmøder. 
 
Til foråret skal der vælges to forældrerepræsentanter i bestyrelsen i den forbindelse spurgte 
Jacob til, hvor meget tid, man bruger som bestyrelsesmedlem. Maria: Forholdsvis meget. Store 
dagsordener og meget materiale at sætte sig ind i. Drøftelser før og efter. Fire møder om året. 
Småudvalg (vedtægter, ansættelser, m.m.) 
 
Orientering fra skolens ledelse 
 
Anne Birgitte Klange: Der har været afholdt to pædagogiske dage for lærerne i gymnasiet: Om 
digital dannelse (forsker fra SDU), samt om løbende evaluering (arbejde i mindre 
interessegrupper) for at få indarbejdet det mere løbende i undervisningen. 
 
Ledelsen har været på inspirationsdag på Billund International School sammen med 
seminarieskolen og bestyrelsesformanden. Især med fokus på naturvidenskab. 
 
To ting i januar: Musical på gymnasiet samt orienteringsaften/besøgsdage. Der har været godt 
besøg på de 10-12 dage med ca. 30 besøgende per gang. Der har været god opbakning fra lærere 
og elever. 
 
Kokken (Martin) stopper desværre i kantinen, men forpagteren lover, at driften fortsætter, som 
den hele tiden har gjort. 
 
Mona Schleppegrel: Der har været afholdt optagelsessamtaler til nye 6. klaser. Så arbejder skolen 
på at etablere et "kodningslab"-lokale med inspiration fra Lego-huset (MindStorms, Wedo). Vi 
overvejer fast tur til Lego-house for elever og naturfagslærerne (koster 2000 per elev inkl. 
transport). Der har været afholdt møder med røgfri konsulenter fra Københavns Kommune og 
det store elevråd. Mange gode råd, som kan implementeres i mindre skridt. Undervisningsforløb 
fra 7. klasse, samt spørgeskema. 
 
Projekter: Generelt arbejder skolen med temaet "Mere vi, mindre jeg". Der kommer en evaluering 
af det, sammen med den røde tråd, som uddannelseskonsulent Klaus Mygind vil stå for. Skolen 
har ansat ny pedel (som er elektriker og tidligere lokofører). 
 
Evt.: Diskussion vedrørende partybus efter 9. klasses fest, forslag om mere elevinvolvering i 
fester i 6. og 7. klasse. Der er et ønske fra det store elevråd om musical/teater for en årgang. 
Måske ikke lige ved starten af 6. klasse. 
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Jacob: Der har været evaluering af de nye initiativer ved 6. klasse opstart mellem ledelse og Jacob, 
m.fl.. Jacob leverer en opsamling på evalueringen på skrift. 
 
6. Orientering om og drøftelse af indeklimarapport v/ Anne Birgitte Klange (bilag 
vedhæftet) 
Skolen fik i februar 2017 udført en indeklimaundersøgelse af Teknologisk Institut, som er 
vedhæftet mødeindkaldelsen. 
AB: Der er for meget CO2 i klasselokalerne, fordi udluftningen ikke er god nok. Emnet er på 
dagsorden til næste-næste bestyrelsesmøde. Det er dyrt at gøre noget ved problemet, og et 
udluftningsanlæg fylder dertil rigtig meget. Prisen ligger på mellem 5-10 millioner per skole. 
Rasmus har haft møde med og rundvisning med en rådgivende ingeniør for at afsøge billigere 
alternativer. Konklusionen var, at der ikke rigtig findes alternativer (autoåbnende vinduer, 
mindre ventilatorer, m.v.). 
Rune: Spørgsmål til ombygning på gymnasieskolen. Er det ikke muligt at samtænke ventilation 
med en tidligere diskuteret ombygning. 
Maria: Der findes prioriterede lister af ombygning, ventilation, akustik, som bestyrelsen 
diskuterer. Der har tidligere været omtalt en ombygning, som betød inddragelse af kanapper for 
at få mere plads, og der har i den forbindelse været udført en undersøgelse af mulighederne. 
Seminarieskolen er helt konkret i gang med at ville ansøge om 10 millioner til ventilation med 
lovning om, at grundskolen får en bevilling senere. 
 
7. Vedtægter og forretningsorden for forældrerådet v/ Henrik Nedergaard (bilag 
vedhæftet) 
Der er ingen indsigelser fremkommet. 
Forretningsordenen blev vedtaget, hvorimod ændringerne til Vennefonden skal vedtages på 
forældrerepræsentantsskabsmødet. 
 
8. Evt. vedtægtsændringer i forhold til forældrerepræsentationen i gymnasiet v/ Anne 
Birgitte Klange 
Forslag til ændring - AB: Ændring således, at repræsentanter repræsenterer årgangen (fordi 
klasserne ikke er dannet på valgtidspunktet). Vedtaget foreløbigt helt uformelt uden 
vedtægtsændringer. 
 
9. Input til foredraget med Camilla Mehlsen om Digital Dannelse til 
repræsentantskabsmødet samt forældredeltagere samt status for planlægning af næste 
forældrerepræsentantskabsmøde (4/4-19) 
Det blev foreslået, at vi søgte input fra hhv. børn, forældre og lærere. Et spørgsmål fra hver 
gruppe. 
 
AB: De tre elevråd formulerer input. Forældrerådet gør det samme. Lærerne skal være til stede 
under foredraget. Skal også formulere input. 
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Kommentar fra Jacob: Forældregruppe er ikke homogen, hverken hvad angår legegrupper, 
hvornår børnene kommer på de sociale medier, hvornår begynder de at drikke, ... Man får nok 
aldrig en ensartet enighed. 
 
10. Status planlægning af skolens fødselsdag (3/5-19) 
JJ: Afventer musikskolen/Inges tilbagemelding på, hvor meget de vil være med. 
Billedkunstlæreren var lidt mere skeptisk. 
 
11. Forslag til ny skolefotograf v/Marie-Louise Lycke 
Marie-Louise har advokeret for at vi vælger en ny skolefotograf. Det handler om pris og til dels 
kvalitet (især den digitale). Hun havde medbragt eksempelbilleder fra en fotograf, som hun 
kender og kan anbefale. Der var nogen opbakning til kritikpunkterne, men også nogen, der var 
glade for de nuværende billeder. 
 
Mona: 2019 er allerede kontraktsat med Vision Fotografi. Skolen vil holde rådet opdateret, og 
taget kritikken til efterretning. 
 
12. Evaluering af økonomisk støtte til projekt med Cambridge-english v/ ledelsen 
Mona: Meget flotte resultater. Eksamen på studieskolen (andre lokaler). Stor succes. Nyt hold er 
igang med større forældrebetaling. Skolen giver timerne og bøgerne. 3.000 for det fulde forløb. 
Optagelse foregår i samarbejde med engelsklærerne. 
Jacob: Har en datter, der har været med, og synes det har været sjovt med et fagligt miljø på 
tværs af klasser. 
 
13. Planlagte punkter til næste møde: 
 Planlægning af skolens fødselsdag (3/5-19) 
 Endelig planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (4/4-19) 
 Drøftelse vedr. kandidat til valg til bestyrelsen 

Begge kandidater er på valg. Maria (grundskolen) vil gerne fortsætte. Niels genopstiller ikke, 
så ny gymnasierepræsentant søges. 

 
14. Eventuelt 
Maria: Is på Israels plads. KK kan/vil ikke rydde pladsen. Hvorfor må de så komme ud i Zahlitten?  
Mona: Den er bare for farlig at færdes på. En forælder har skrevet til borgmesteren.  
Henrik: Er det en officiel skolegård? Nej 
Jacob: Måske man via en advokat kan få pålagt kommunen at rydde pladsen: Vinterrydningspligt i 
praksis 
 
Mona: Lis og Mona vil gerne opfordre forældre til at støtte om de værdier skolen lærer børnene, 
dvs. stiller op som rollemodeller. Det gælder f.eks. ved ikke at stå med mobiltelefoner under 
gudstjenester. Tage hatten af til morgensang. Osv. 


