
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 
Torsdag d. 4. april 2019 

 

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: F Camilla Morild Vincent Trolle, 
pædagogisk leder 

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

F Henrik Nedergaard Thomsen  Forældrerep. i Bestyrelsen:  Gæster: 

F Karen Marie Hansen T Maria Mantoni   

T Marie Louise Lycke T Niels Taye   

T Camilla Thorning     

   OBS: Tilstede (T) / Afbud (A)   

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra mødet 12/3-19 
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
5. Planlægning af Repræsentantskabsmødet, der starter kl.17:00 
6. Behandling af ansøgning til Zahles Skoles Venner, ansøgning og budget for 

turen eftersendes 
7. Planlagte punkter til næste møde, 4/6-19:  

 -  Evaluering af Repræsentantskabsmødet 
 -  Forberedelse af skolens 170 års fødselsdag i 2021 

8. Eventuelt  
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1. Valg af dirigent og referent 
Jacob og Rune valgt som hhv. dirigent og referent 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om musikskolefest 
 
3. Godkendelse af referat fra mødet 12/3-19 
 
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
Anne Birgitte: Orienterede om, hvad hun fortæller om på Repræsentantskabsmødet:  
Optag, digital dannelse, fokus på innovation fra ministeriet, menneskebiblioteket, 
gallafest, flere frihedsgrader som privat gymnasium 
 
Mona: Om søgning til skolen, digital dannelse på hjemmesiden, Legoland, gallafesten 
 
Maria: Bestyrelsen er i gang med proces omkring prioritering af byggeprojekter. 
Orientering om analyse af ventilationsprojekt i Linnégade 8, 30-40 millioner, skolen 
ville skulle lukkes i en periode. Et enkelt medlem af bestyrelsen taler for at gøre 
skolen bæredygtig på alle mulige måder, se i øvrigt referat fra bestyrelsesmøderne på 
hjemmesiden 
 
5. Planlægning af Repræsentantskabsmødet 
Praktisk 
 
6. Behandling af ansøgning til Zahles Skoles Venner, ansøgning og budget for 
turen eftersendes 
En 3.g klasse har ansøgt om ca. 30.000 kroner til at betale for en lærers deltagelse i en 
studietur til Japan samt en guidet halvdagsvandretur i et religiøst historisk område. 
Ansøgningen blev diskuteret på seneste forældrerådsmøde. 
 
Den største indvending imod at bevillige pengene var, at det at støtte en enkelt 3.g 
klasses studietur til Japan ikke stemmer overens med Vennefondes vedtægter i 
forhold til, at projekter, som fonden støtter, skal "komme en større del af skolens 
elever til gode". Det blev defor aftalt, at en ny og mere detaljeret ansøgning skulle 
eftersendes med en uddybning af, hvordan dette krav bliver imødekommet, samt med 
et mere detaljeret budget. 
 
En ny ansøgning er blevet fremsendt. Forældrerådet fandt dog ikke involveringen af 
en enkelt klasse fra grundskolen tilstrækkelig og stiller som betingelse for 
godkendelse af ansøgningen, at bl.a. hele udskolingen i grundskolen bliver inviteret til 
et foredrag. Ansøgningen blev på denne betingelse imødekommet af et flertal i 
Forældrerådet. 
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7. Planlagte punkter til næste møde, 4/6-19 
- Evaluering af Repræsentantskabsmødet 
- Forberedelse af skolens 170 års fødselsdag i 2021 
 
8. Eventuelt  
Intet under eventuelt 


