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Referat 
1. Valg af referent 
Rune valgt 
 
2. Godkendelse af dagorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra 23. oktober 2019 
Referat blev godkendt 
 
4. Præsentation 
Mødet blev indledt med en præsentation af de nye medlemmer af forældrerådet. Følgende nye 
kompetenceområder er repræsenteret: Arkitektur, tekstilkunst, folkeskolelærer, pædagogisk 
filosofi, digital dannelse, kunst, efteruddannelse af sygeplejersker, pædagogisk psykologi, hjælp 
og støtte til studerende på videregående uddannelser, investment banking, blandt andet. 
 
Formanden præsenterede hernæst nogle af de temaer, som rådet har arbejdet med, som f.eks. 
skolens årshjul (de forskellige tilbagevendende begivenheder, forløb og overgange i 
skolegangen), varetagelse af vennefondens opgaver, samt andre emner, som kan være relevante 
for et råd at diskutere. 
 
Endelig kom der et forslag om/opfordring til at medlemmerne af forældrerådet holder øjne og 
ører åbne i forhold til forældre og elever på skolen i forhold til evt. at dagsordensætte relevante 
emner og problemer. 
 
5. Konstituering af næstformand og sekretær 
Henrik Nedergaard valgt som næstformand 
Rune Stilling valgt som sekretær 
 
6. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet 
I forhold til tidligere arrangementer var alle skolens forældre blevet indbudt til oplægget af Søren 
Østergaard. Det medvirkede til et godt fremmøde. Der var mange positive tilbagemeldinger på 
oplægget, og især på emnevalget, trivsel. For nogen favnede oplægget lidt for bredt, og gik lidt 
hurtigt. 
 
I forhold til repræsentantskabsmødet var der ligeledes et stort fremmøde. Mona fremhævede, at 
det betyder noget for skolens arbejde, at forældregruppen er interesseret og engageret. 
 
Endelig fortsatte en principiel diskussion om karakterfrygt, som blev indledt på 
repræsentantskabsmødet. Ledelsen mener, at der bliver gjort meget ud af, at karakterer ikke skal 
fylde for meget, især på gymnasiet, og var lidt uforstående overfor, at nogle elever kunne være 
bange for at få lavere karakterer, hvis de kritiserede lærerne. Indstilling i forældrerådet var 
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overordnet, at gymnasieeleverne selv skal kunne tage ansvar i forhold til at kommunikere med 
deres lærere og relevante repræsentanter, hvis de oplever problemer. 
 
7. Kort orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
 
Anne-Birgitte Klange orienterede om en bestyrelsesdag, hvor en række emner blev behandlet: 
 
- Hvad fortæller elever, lærere og forældre om skolen? 
- Skal der være mere samarbejde på tværs af gymnasie og grundskole? 
- Hvilke investeringer skal der være i bygninger? 
- Kig på skolens værdigrundlag, beskriv det lidt tydeligere, hvad er vores profil? 
- Der kommer mere og mere teknologi, hvordan kommer det ind i undervisningen? 
- Omverdensinddragelse, vender vi os nok ud mod omverdenen? 
- Kundekendskab, branding, ved vi egentlig nok om hvilke elever og forældre, der vælger "os" 
- Rekruttering til gymnasiet fra egne skoler 
 
Der var efterfølgende en snak om punktet med de to grundskolers profil. Flere har observeret en 
forvirring udefra i forhold til, at der faktisk er to forskellige skoler. Jacob spurgte også til 
hvorfor der ikke er nogen fra Seminarieskolen, der vælger NZG gymnasiet. 
 
Berit B. Madsen orienterede om en pædagogisk dag for alle lærere på gymnasiet: 
 
- Fokus på trivsel, den trivsel man kan gøre noget ved i klasserummet,  
- Oplæg fra Dansk center for undervisningsmiljø (Randi) 
- Fokus på at blive bedre til evalueringssamtaler 
 
Der har været besøgsdage for 8. klasser (og som noget nyt fra Seminarieskolen), men også 30 
klasser udefra. En forælder melder tilbage, at det er har været super. 
 
Mona Schleppegrel orienterede om dagligdagen i grundskolen: 
 
 
- Vi gør meget ud af december-traditionerne: "Det er også noget af det, der binder os sammen" 
- Adventsindledning 
- Juletræsfest (de store inviterer og er værter for de små), tradition tilbage fra N. Zahles tid 
- Syv gange Lucia-optog 
- Juleindledning 
 
8. Timemodel for grundskolen (Mona) 
Skolens ledelse har i et stykke tid arbejdet med den såkaldte timemodel i grundskolen, dvs. 
undersøgt om den er tidssvarende og lever op til skolens målsætninger: 
 

• Vi skal være en gymnasieforberedende skole med høje ambitioner på alle elevers vegne. 
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• Vi ønsker fortsat at være en skole, hvor eleverne får og styrker de faglige færdigheder, 
opbygger almenviden og har paratviden at bygge på. 

• At være skole til hver tids behov og tilgodese det 21.århundredes kompetencer herunder 
teknologiforståelse. 

• At være en skole der arbejder med den almene dannelse fagligt, kulturelt og socialt. 
• At eleverne bliver dygtige faglige læsere. 
• At klassefællesskabet og klasselærerrollen stadig er bærende for skolens arbejde. 
• En skole der til stadighed arbejder med at skabe og bevare den faglige motivation og 

lysten og glæden til at og ved at lære. 
• At styrke årgangsfællesskabet. 

 
Ledelsen har indtil videre besluttet: 
 

• Den kommende timemodel skal være forholdsvis udgiftsneutral. 
• Den kommende timemodel træder for udskolingen i kraft i 2020 for kommende 6.klasse. 

Nuværende 6. klasse og følger nuværende timemodel bortset fra ekstra lektioner i det 
obligatoriske praktisk/musiske valgfag. 

• Udskolingen begynder ved 6.klasse. 
• Der skal skabes timer til et obligatorisk praktisk/musisk fag i 7. og 8. klasse der er 

prøveforberedende og med eksamen ved afslutningen af 8. klasse. Vi har i år valgt, at faget 
skal være madkundskab – så nuværende 7. klasse skal op i madkundskab ved afslutningen 
af 8. klasse. 

• Samfundsfag og historie bliver to forskellige og adskilte fag. 
• Dansk fra 6. klasse hæves med en lektion til 7 ugentlige lektioner for eleverne. Svømning i 

5. klasse reduceres til en gang ugentligt. 
• Engelsk hæves i 9. klasse til 4 ugentlige lektioner. 
• Håndværk og design skal indtænkes i 5. klasse i en eller anden form – forløb eller faste 

lektioner. 
 
Konsekvensen af dette er, at den såkaldte sprogmodel, med 3 fremmedsprog, overvejes ændret til 
2 fremmedsprog. Det er ikke en endelig beslutning og ledelsen tager imod input fra lærerne. 
 
Kommentar fra forældrerådet: Det er en meget stor beslutning at zappe det ene af de to sprog på 
den her skole. Generelt er sprogmodellen noget som flere i forældrerådet finder er meget unikt 
og et stærkt tilbud på skolen. 
 
9. Evaluering på grundskolen (Mona) 
Lærerne og skolen arbejder fortsat med den nye evalueringspraksis, herunder den gode 
elevsamtale. Den nye praksis er blevet introduceret på tidligere forældrerådsmøder. 
 
Skolen har en pædagogisk dag den 31.1, hvor vi får flere og andre input til den gode elevsamtale 
og til inddragelse af eleverne i disse. 
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Se evt. mere på skolens hjemmeside: https://grundskolen.zahlesgym.dk/kontakt/faglig-
evaluering/ 
 
10. Indeklima (Rasmus) 
Rasmus har i kraft af sit arbejde haft mulighed for at sætte sig ind i et Realdania-støttet projekt, 
som har handlet om hvad indeklima betyder for trivsel, læring, osv. Med udgangspunkt i den 
rapport og input fra elever og lærere har forældrerådet arbejdet for, at der skulle findes en 
løsning på, hvordan skolens indeklima kan forbedres. 
 
I første omgang har der været en "stor model" i spil, som involverede et helt nyt 
ventilationssystem på hele skolen. Ud over at være meget dyr har denne model mange problemer 
alene i forhold til, at skolen skulle holde lukket i flere måneder, mens arbejdet med installationen 
pågik. 
 
Sidenhen har Rasmus undersøgt nogle mindre modeller og løsningsforslag. Én model har drejet 
sig om et system, der automatisk åbnede og lukkede vinduer og sørgede for opvarmning af luften. 
Denne løsning (Window-master) er blevet droppet bl.a. fordi, det mange steder er nødvendigt at 
have rullegardiner nede, når solen står på. 
 
En anden model involverer installation af en blæser/vekslerenhed over de sænkede lofter. Det er 
et forholdsvist lille indgreb og kan gøres få lokaler ad gangen. Prisen er omkring 100.000kr. per 
lokale, måske mindre ved installation i mange lokaler. Økonomichefen og Anne-Birgitte har givet 
ok til, at skolen afprøver løsningen på ét lokale. 
 
11. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde 
Hvem skal komme og sige noget om hvad? Stine og Rasmus melder sig til at finde en 
oplægsholder og tråd. Et første bud er: Camilla Michelsen - Om at føle sig presset? 
Konkurrencekultur, trivsel. 
 
12. Planlægning af skolens 170-års fødselsdag – nedsættelse af udvalg (Jacob) 
Der blev nedsat et udvalg, som går i gang med en brainstorm. Mette sørger for at organisere 
indkaldelse og møde.  
 
Det store elevråd vil meget gerne hjælpe til (det betød meget for dem) 
 
Fra elev: "Husk vi vil gerne have skolens fødselsdag" 
 
13. Eventuelt 
- 2% besparelse taget af bordet på gymnasiet (FGU på offentlige) 
- Skolepengene stiger med 100 kroner 
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