
Referat af møde i Forældrerepræsentantskabet på N. Zahles Gymnasieskole 
 

Torsdag d. 4. april 2019 
 

Dagsorden 
1. Velkomst v/ formand Jacob Jul Nørup Pedersen og rektor Anne Birgitte Klange 
2. Foredrag med Camilla Mehlsen om Digital Dannelse (17:00-18:30) Lærere og pædagoger på 

skolen deltager i dette punkt sammen med forældrerådet på Læseskolen v/ Det Kgl. Teater 
PAUSE 18:30-19:30 (Repræsentantskabsmødet fortsætter 19:30 i kantinen. Der serveres en 
sandwich og en vand). I pausen afvikles valg til bestyrelsen (19:00-19:30) 

3. Valg af dirigent 
4. Orientering fra forældrerådets formand, Jacob Jul Nørup Pedersen 
5. Orientering fra rektor Anne Birgitte Klange 
6. Orientering fra grundskolens afdelingsinspektør Mona Schleppegrel 
7. Godkendelse af Vennefondens regnskab, jvf. vedhæftede bilag 
8. Forslag til ændring af ”Vedtægter for Forældreforeningen N. Zahles Skoles Venner” v/ Henrik 

Nedergaard Thomsen, jvf. vedhæftede bilag 
9. Eventuelt 
 

Referat 
1. og 2. Velkomst og foredrag 
Inspirerende og spændende foredrag af Camilla Mehlsen 
 
3. Valg af dirigent 
Henrik Nedergaard Thomsen blev valgt som dirigent. 
 
4. Orientering fra forældrerådets formand, Jacob Jul Nørup Pedersen 
Skolens fødselsdag: Forældrerådet havde besluttet ikke at gå videre med planerne om at fejre 
skolens fødselsdag som seperat arrangement i maj måned. Dels havde der været begrænset 
tilslutning fra forældre, musikskole (som holder sit eget arrangement) samt billedkunst. 
Derudover vil en stor del af skolegården være gravet op i begyndelsen af maj. Vi forsøger 
muligvis med et arrangement som tidligere efter sommerferien. 
 
Vennefonden: Vi har brugt tid på at gå vedtægter og forretningsordenen igennem i sømmene, og 
gjort reglerne for støtte mere klare. Som eksempler på projekter, der har opnået støtte kan 
nævnes: 
- Forsøg med Cambridge Engelsk i grundskolens 8. og 9. klasser 
- Forsøg med Deutche Sprachdiplom for elever i 9. klasse 
- Støtte til forskellige projekter omkring opstart af nye 6. klasse (arrangement, årgangstrøje) 
- Støtte til en 3.g's studietur til Japan med involvering af de ældre klasser i grundskolen 
 
4a. Orientering fra bestyrelsesformand Mogens Cranil 
Mogens orienterede om de sidste par års arbejde i bestyrelsen, og lidt om, hvad fremtiden 
bringer. Der blev ansat en ny afdelingsinspektør, fortsat 5 spor i gymnasiet, mere fællesskab og 
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arbejde på tværs af de to grundskoler, samt diskussion af efterslæb på vedligeholde af skolens 
bygninger, herunder ventilation. Første fællesprojekt de skoler i mellem er indretningen af et 
Lego-laboratorium i delvist samarbejde med Lego House 
 
Blot til orientering er formanden er genvalgt for de næste 2 år, men stopper herefter. 
 
5. Orientering fra rektor Anne Birgitte Klange 
Anne Birgitte orienterede om dagligdagen og optag i gymnasiet. Stort set alle pladser er fyldt med 
1. prioritetsansøgere, og resten forventes fyldt op efter sommerferien. Der bliver kamp om 
eleverne de kommende år, pga. mindre ungdomsårgange, mindre søgning til STX og andre 
faktorer. 
 
6. Orientering fra grundskolens afdelingsinspektør Mona Schleppegrel 
Mona orienterede om dagligdagen i grundskolen med musik, teater, fester og stort engagement. 
Der har været fokus på digital dannelse, årgangsteams samt evalueringen af eleverne. Der har 
været et stort arbejde i pædagogisk forum, som snart bliver præsenteret for forældrerådet.  
 
Der er igangsat et projekt med at indrette et Lego laboratorium sammen med Seminarieskolen 
med fokus på selv at være skabende og finde svar på spørgsmålene. Ni lærere kommer afsted til 
Billund, Lego House og bliver tovholdere i samarbejde med ledelsen. 
 
Generelt oplever grundskolden en stor interesse for skolen. Vi er en skole, der hviler på vores 
værdier med en meget faglig udskoling. 
 
7. Godkendelse af Vennefondens regnskab, jvf. vedhæftede bilag 
Ingen kommentarer, indvendinger. Regnskabet blev godkendt. 
 
8. Forslag til ændring af ”Vedtægter for Forældreforeningen N. Zahles Skoles Venner" 
Gennemgang ved Henrik. 
Forslaget vedtaget 
 
9. Evt. 
Intet under eventuelt. 


