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Referat:  

1. Oplæg af Søren Østergaard: Børn og unges trivsel, forældrenes roller og muligheder (for alle) 

Søren Østergaard, Ph.D, er leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter og foredragsholder. Søren 

Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og 

foreningsliv, deres voksenrelationer samt trivsel. Sørens arbejdsområder spreder sig vidt – men med et 

fælles afsæt i undersøgelser af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som 

frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.  

2. Valg af dirigent og referent:  

Henrik Nedergaard Thomsen blev valgt som dirigent, og Mona og Lis blev valgt som referenter. 

Ordet gives til dirigenten, som konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt, og at 

repræsentantskabet var beslutningsdygtigt med det antal medlemmer, der var mødt.   

3. Skolens fødselsdag v/ Jacob J. N. Pedersen: 

Jacob bemærkede, at skolens 170års fødselsdag i 2021 ville blive markeret med en større fest for hele 

skolen og alle elever og forældre. Emnet ville være på dagsordenen ved hvert møde, og et udvalg ville blive 

nedsat. 

4. Orientering fra Forældrerådets formand Jacob J. N. Pedersen: 

Jacob omtalte nedslagspunkter fra Forældrerådets arbejde i det forløbne år: Ventilation på skolen, støtte af 

initiativer til overgangen fra 5. – 6. klasse på forældresiden for at skabe en god overgang og et kendskab til 

hinanden indbyrdes på den nye 6. årgang, støtte til studietur til Japan, hvor eleverne i den 3. g  klasse 

efterfølgende holdt to gange to fællestimer for 8. og 9. årgang om deres tur – alle var enige om 

efterfølgende, at et sådan initiativ var godt. 

Jacob orienterede yderligere om Forældrerådets rolle som værende en nysgerrig sparringspartner og på 

den måde have en indirekte indflydelse på skolens udvikling. Det var positivt for Forældrerådet, og han 

takkede repræsentanterne for at komme i aften og takke Forældrerådet for deltagelse i årets løb. 

 5. Orientering fra rektor Anne Birgitte Klange: 

Stor hilsen fra skolens formand Mogens Cranild, som var til et andet bestyrelsesmøde og derfor ikke deltog, 

men som gerne ville takke forældrerepræsentanterne for at møde op. Tak til forældreråd og 

repræsentantskab for at give input til ledelsen i forhold til skolens arbejde. 
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Skoleåret 18/ 19 blev afsluttet med det største antal studenter nogensinde – 128 - og et gennemsnit på 8,3 

– meget flot. Gymnasiet er i 1.g her i 19/ 20 fyldt helt op med 140 elever. Der blev orienteret om 

studierejser i 3.g – tak igen for støtten til turen til Japan. I uge 45 skal 2.g på den årlige tur til La Santa for at 

have idræt en hel uge. Den 26. september havde skolen holdt sin årlige karrierelæringsdag for 1.g med 

Menneskebiblioteket – tak til alle de forældre fra grundskolen, der havde stillet sig til rådighed. 

Grundforløbet i 1.g er slut, og studieretninger er oprettet. Den nye kunstneriske studieretning med musik 

og matematik er oprettet, den klassiske studieretning har 15 elever – meget flot. Den største studieretning 

er med matematik, informatik og samfundsfag. 

Indsatsområder i dette skoleår er evaluering, elevtrivsel, fastholdelse og rekruttering af nye elever. Der vil 

blive arbejdet med disse områder på to pædagogiske dage i december. 

Der blev stillet et par forældrespørgsmål bl.a. om vejene for elever at gå, hvis de har forhold i 

undervisningen, de ønsker drøftet.  

6. Orientering fra grundskolens afdelingsinspektør Mona Schleppegrel: 

Mona orienterede om dannelsesrejser i 9. klasserne, lejrskoler på 5. klassetrin og introtur i de nye 6. 

klasser. To nye 0. klasser er modtaget og godt i gang. Stor ros til Zahlitten, som varetog undervisningen i 1.B 

i den uge begge klasselærere var på lejrskole i Ribe. De havde fået en uge om arkitektur – styrkelse af 

skolen på tværs af afdelinger.  

Lærerne i grundskolen har arbejdet med den daglige feedback og videre med et nyt evalueringskoncept, 

som alle forældre kommer til at følge i løbet af skoleåret. Der bliver først karakterer fra 7. klasse, og et 

kernepunkt er, at al skriftlig evaluering følges op af en mundtlig enten med eleven alene eller ved en skole–

hjem samtale. 

Billedkunstudstilling – Kunst i byen – for alle elever i 1. – 5. klasse. Fernisering den 31. oktober. 8. klasse har 

projektuge i uge 44 med ”Klodens fremtid” som emne. Henrik Rindom har talt for eleverne i 9. klasse om 

rygning, alkohol, hash og lattergas. 9. årgang har haft besøg af Danske Bank og er blevet undervist i 

økonomi, aktier og meget mere. 7. årgang får et teaterforedrag om rygning – et samarbejde vi har med 

Københavns kommune om røgfri skoletid. Den 9. oktober var der ”Skovløbet på Zahle” i Rude Skov for 0. – 

5. klasse. 

Digital dannelse er et stadigt emne og opmærksomhedspunkt på alle klassetrin. Mht. elever og sociale 

medier vikler vi mange tråde ud, og vi beder forældrene være opmærksomme på deres børns brug af 

samme.  

Vi skal være skole til enhver tids behov, og vi er nu pålagt et obligatorisk valgfag på 7. klassetrin, som der 

skal gås til eksamen i på 8. klassetrin. Det kræver et nyt blik på skolens timemodel, og det er det vi gør i 

dette skoleår – også med henblik på til stadighed at være gymnasieforberedende. 

Grundskolens gennemsnit til 9. klasses afgangseksamen juni 2019 var 9, 4 – meget flot. 

Der var spørgsmål til Mona: 

Spørgsmål om ikke skovløbet skulle være for udskolingen også – det tager vi videre. 

Spørgsmål om ultrabit fortsætter i dette skoleår – ja det gør det. 

Spørgsmål om der bliver brugt for meget tid på digital dannelse - nej det mener vi ikke. 

Spørgsmål om en mobilfri skole – nej vi er ikke en forbudsskole, og lærerne er myndige. Skolen sætter 
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retning, og lærerne følger den satte retning. F.eks. ingen mobiler i festsalen til morgensang mm, for det er 

ikke at vise respekt.  

7. Valg til forældrerådet: 

På valg var: 

2 medlemmer valggruppe 1 (Grundskolen 0.-5. klasse) 

2 medlemmer valggruppe 2 (Grundskolen 6.-9. klasse) 

3 medlemmer valggruppe 3 (Gymnasiet) 

I valggruppe 1 blev Rune (repræsentant i 4.B) og Stine (suppleant i 3.B) valgt 

I valggruppe 2 blev Niels (repræsentant i 6.C) og Marie Louise (repræsentant i 8.A) valgt 

I valggruppe 3 blev Anders Sejr Pedersen (repræsentant i 1.x) valgt for 1 år og Sara Cort (repræsentant i 1.y) 

og Vibeke Linde-Strandby (repræsentant i 1.u) valgt for 2 år. 

8. Eventuelt  

 

Referent Lis Ingerslev 

Med venlig hilsen  

  

Jacob Jul Nørup Pedersen 

Formand 


