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Referat af forældrerådsmøde 12. marts 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 T 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   

A 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)   

 
 
Dagsorden 
  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat fra mødet 29/1-19 (bilag)  

4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer  

5. Planlægning af skolens fødselsdag  

6. Formulering af 3 udfordringer ifm. digital dannelse (CA sender til Camilla Mehlsen) 

7. Endelig planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (4. april)  

8. Kandidat til valg til bestyrelsen  

9. Planlagte punkter til næste møde: - Forberedelse til forældrerepræsentantskabsmødet 
senere samme dag  

10. Ansøgning til Zahles Skoles Venner (bilag) 

11. Eventuelt  
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Referat 
1. Valg af dirigent og referent 
Jacob blev valgt som dirigent og Karen som referent. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Der var tilføjet et nyt punkt 10 om ansøgning til Zahles Skoles Venner. 

 
3. Godkendelse af referat fra mødet 29/1-19 (bilag vedhæftet) 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger: 
 
Vedrørende tilstedeværende skulle "?" erstattes med "T" ud for Karen Marie Hansen.  
 
Under dagordenspunkt 5 står skal der stå, at det er til foråret, der skal vælges to 
forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 
 
Under dagsordenspunkt 5 justeres teksten om overvejelser om fast tur til Lego House, så det 
fremgår, at det er en tur med elever og at turen koster 2.000 kr. for et forløb inkl. transport. 

 
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
 
Orientering fra skolens ledelse 
 
Anne Birgitte Klange: 
Gymnasiet har 125 første prioritetsansøgere til skoleåret 2019-2020, hvilket er en lille 
nedgang i forhold til 2018. Der forventes generelt færre elever på de kommende 
ungdomsårgange især i Nordsjælland og i provinsen som følge af store fald i 
ungdomsårgangene. Der er 26 elever fra grundskolen og 1 fra seminarieskolen.  
 
Der skal snart være bestyrelsesmøde. Der skal være valg til formandskabet.  
 
I forbindelse med terminsprøver er systemet Den Digitale Prøvevagt afprøvet. Der har været 
kritik af bl.a. datasikkerheden. Det er d.d. oplyst, at undervisningsministeren har besluttet at 
udskyde Den Digitale Prøvevagt til 2020.  
 
Der er gallafest for gymnasiet fredag den 15. marts 2019. Festen holdes på Travbanen.  
 
Planlægning af det kommende skoleår er i gang.  
 
Berit er i gang med at nytænke besøgene af 8. klasser. Der er 29 besøg af to dages varighed 
om året.  

 
Der har været APV. Der er rimelig god tilfredshed.  
 
Gymnasiet samarbejder med grundskolen om digital dannelse. Anne Birgitte deltog i 
lancering af bogen "Like" om digital dannelse.  
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Jacob gav et elevperspektiv vedr. optagelse i gymnasiet. Der har været mange 
arrangementer. Ift. de besøgte gymnasier havde Zahle givet et rigtig godt indtryk. 
 
Mona Schleppegrel: 
Der arbejdes med digital dannelse. To lærere deltog i lanceringen af den omtalte nye bog om 
digital dannelse med titlen ”Like”. Bogen er redigeret af Camilla Mehlsen og Vincent F. 
Hendricks. Bogen kan downloades gratis. https://digitaluddannelse.org/ 
 
Selvom de frie grundskoler ikke er omfattet af valgfagsordningen, så vil elever også skulle gå 
op i et praktisk/musisk fag for at bestå folkeskolen. Grundskolen skal derfor fremover 
kunne tilbyde sådan et fag. Man kan også selv vælge, hvor mange lektioner, der udbydes. Der 
er forskellige overvejelser om valg af fag. Jacob spurgte til kriterier for, hvilket fag der 
vælges. Mona svarede, at det i første omgang er ét fag. I det kommende år vil der blive set på 
fagene. For Grundskolen er det naturlige valg enten madkundskab eller musik.  

 
Der holdes gallafest for 9. klasserne i kantinen.  
 
Evaluering af klasselærerarbejdet ved uddannelseskonsulent Klaus Mygind er færdig. Det er 
en fin evaluering. Der arbejdes videre på at øge samarbejdet lærerne imellem. Klaus Mygind 
har også observeret et godt arbejdsmiljø.  
 
Der kommer et fælles oplæg fra Grundskolen og Gymnasiet vedrørende Lego House/Lego 
Lab. 
 
Berit orienterede om, hvordan der arbejdes med digital dannelse i gymnasiet. I 
lærergruppen er der fokus på, at digital dannelse skal ind i fagene. Der arbejdes videre, og 
arbejdet forventes afsluttet inden sommer, så man er klar til næste skoleår.  

 
Forældrerepræsentant i bestyrelsen Maria Mantoni: 
Der var ikke nyt fra forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, da der ikke har været afholdt 
forældrebestyrelsesmøde siden sidst.  

 
5. Planlægning af skolens fødselsdag 
Jacob orienterede om planlægningen. Der har været en del udfordringer. Vi er sent ude. Der 
er 2 måneder til. Der graves i skolegården. Endvidere er det vanskeligt at få musik. Måske 
bør et andet koncept overvejes.  
 
Der var en drøftelse af realismen i arrangementet.  
 
Lis oplyste, at der af holdes fødselsdag den 1. maj for eleverne, hvor man går over i H.C. 
Ørstedsparken til statuen af Nathalie Zahle og bl.a. synger. 
 
Det blev besluttet at udsætte fødselsdagsarrangementer fra i starten af maj til sensommeren 
– primært pga. arbejdet i skolegården. 

 
6. Formulering af 3 udfordringer ifm. digital dannelse 
Mona læste 3 forslag fra elevrådet på grundskolen.  

https://digitaluddannelse.org/
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Anne Birgitte oplyste, at gymnasiet endnu ikke er klar med formuleringen af udfordringer.  

 
Rune havde inden mødet fremsendt to forslag fra forældrerådet, som er flg.: 
 

1) Kan du sige lidt om forholdet mellem nogle voksnes ønske om at begrænse børn og 
unges adgang til smartphones (styret skærmtid, forbud mod brug i skolen, til legeaftaler, 
og lignende) og andre, der mener, at børn og unge nok selv skal lære at få et fornuftigt 
forhold til brugen, og som ikke mener at mange timer foran skærmen hver dag i sig selv 
skulle være et problem? Er digitale medier blot endnu en ny ting, som en gammel 
generation af voksne ikke forstår og derfor uden grund problematiserer? 

 
2) Kan du sige noget om vigtigheden af at være til stede i den fysiske verden, dvs. være i 

rum med de mennesker, man kommunikerer med, være i direkte i kontakt med de ting, 
som man lærer om i forhold til at befinde sig i en digitalt medieret verden? Eksempelvis 
har mange undersøgelser vist, at det på mange parametre er bedre at læse en papirbog 
end en e-ink-bog: 

"A new study which found that readers using a Kindle were "significantly" worse than 
paperback readers at recalling when events occurred in a mystery story is part of major 
new Europe-wide research looking at the impact of digitisation on the reading 
experience." 

 
Der var tilslutning til disse forslag, som sendes videre af Anne Birgitte til Camilla Mehlsen.  

 
7. Endelig planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde den 4. april 2019 
Der var en drøftelse af invitation af deltagere.  Anne Birgitte sørger for, at der udsendes 
invitationer.  

 
Følgende tidsplan blev aftalt: 
Møde i Forældrerådet kl. 16.30 i kantinen.  
Camilla Mehlsen starter kl. 17 i Zahlen. Der inviteres følgende: Lærerkollegierne fra 
Grundskolen, Gymnasieskolen og Læseskolen, pædagogerne fra Zahlitten, Forældrerådet, og 
forældrerepræsentantskaberne fra Gymnasiet, Grundskolen og Læseskolen.  
 
Efter Line Mehlsens oplæg sendes lærerne afsted, og der er pause.  
 
Valg til bestyrelsen afholdes kl. 18.30. Alle forældre til elever i gymnasiet og i grundskolen 
inviteres. Der er to poster på valg, en for gymnasiet og en for grundskolen. 
 
Der afholdes repræsentantskabsmøde kl. 19, som forventes at slutte omkring kl. 20.30. 
 
Anne-Birgitte oplyste, at reglerne for afholdelse af valg udsendes til alle forældre sammen 
med invitationen til valget. 
 
8. Kandidat til valg til bestyrelsen  
Der var en drøftelse af kandidater.  
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Der blev spurgt til skolens ledelses forventninger til bestyrelsesmedlemmer. Anne Birgitte 
oplyste, at der er meget forskellige kompetencer i bestyrelsen.  
 
Maria Mantoni genopstiller til den ledige post for grundskolen.  
 
Lars Ulrich Pedersen opstiller til den ledige post for gymnasiet. Lise Birn opstiller som 
suppleant for Lars. 
 
Jacob vil på vegne af forældrerådet introducere kandidaterne på mødet den 4. april. 
 
 9. Planlagte punkter til næste møde: - Forberedelse til forældrerepræsentantskabs-
mødet senere samme dag 
Dette punkt blev drøftet under dagsordenspunkt 7.   

 
10. Ansøgning til Zahles Skoles Venner 
Der var en drøftelse af ansøgningen om støtte til en klassetur for en 3.g klasse til Japan. 
  
Flere tilkendegav, at et tilsagn til ansøgningen kan skabe præcedens, og at den derfor er 
principiel. Der var også en drøftelse af, om der er hjemmel til at give støtte. 

 
Det blev bemærket, at flere gymnasier har oversøiske ture bl.a. til Kina og USA.  
 
Der blev spurgt til et budget for turen. Endvidere blev der spurgt til en plan for de 
pædagogiske tiltag, der afprøves herunder - f.eks. hvordan kan elevernes læring fra turen 
bringes videre til gymnasiet og til grundskolen? 
 
Anne Birgitte vil sikre at ansøgning udvides med ovenstående oplysninger, som derefter 
eftersendes til forældrerådet. 
 
Det blev besluttet, at alle forud for næste møde den 4. april 2019 skal have dannet sig en 
mening efter at have gen-/nærlæst Vennefondens vedtægter samt set et budget og andre 
argumenter. 

 
11. Eventuelt:  
Skolens 170 års fødselsdags-forberedelse (2021) sættes fast på dagsordenen fremover.  


