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Forældrerådets medlemmer 

Gruppe 1 (0.-5.klasse): Gruppe 3 (gymnasiet): Administrationen: 
T Rasmus Kyndesen T Lars Ulrich Pedersen T Anne Birgitte Klange, rektor 
T Mette Hansen-Møller T Vibeke Linde-Strandby T Mona Schleppegrel, afd.inspektør, grundskolen 
T Rune Stilling T Sara Cort T Lis Ingerslev, viceafd.inspektør, grundskolen 
T Stine Junge T Anders Sejer Pedersen T Berit Brændsgård Madsen, vicerektor, gymnasiet 
      
Gruppe 2 (6.-9.klasse): Formand: Gæster: 
F Henrik Nedergaard Thomsen T Jacob Jul Nørup Pedersen   
T Karen Marie Hansen Forældrerepr. i bestyrelsen:   
T Marie Louise Lycke T Maria Mantoni   
T Niels Sørensen T Lars Ulrich Pedersen   
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1. Valg af referent 
Rune 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra mødet 26. november 2019 
Med et par rettelser blev referatet godkendt. 
 
4. Kort orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
Anne-Birgitte, gymnasiet: Der har været orienteringsaften på gymnasiet. Der har aldrig været så mange 
besøgende. Fokusområder i år var: Rekruttering og fastholdelse (af elever fra grundskolen). Der har 
været besøgsdage fra 9. klasse, samt besøg fra 8. klasse, hele klasser ad gangen med lærer. I alt 18 
besøgsdage.  
 
Bestyrelsen skal på junimødet 2020 træffe beslutning om flere overordnede pejlemærker for den 
samlede institution. 
 

• Prioritering af store investeringer 
• Samarbejde mellem skolens afdelinger 
• Skolernes værdigrundlag og kultur herunder de enkelte skolers profil 

 
Der skal gives input i løbet af foråret i samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. Der har også været 
afholdt en ny bestyrelsesdag (se beretning fra bestyrelsen nedenfor). 
 
Se evt. yderligere på bestyrelsens afdeling af hjemmesiden. 
 
Mona, grundskolen:  
Orienterede om 6. klasses-optagelsessamtaler. 
 
Cambridge-engelsk er en stor succes. To hold, og der er tilført lidt ekstra ressourcer. 
 
Progressionsplan omkring digital dannelse er under udarbejdelse (Lis og Mads, naturfagslærer og input 
fra lærerne). 
 
Lille elevråd har indsamlet 4.960 til Folkekirkens Nødhjælp. 
 
"Døden er noget vi taler om", vinder-website, 7.B til flot arrangement i Politikens Hus, støttet af Mary-
fonden. 
 
Lis: Om salmesangsprojekt "Salmer der fortæller". Afsluttes i næste uge. 
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Maria, bestyrelsen: Der blev den 18. november 2019 afholdt strategiseminar i bestyrelsen. Hel dag med 
diskussion "fra morgen til aften". En skole, der svarer til tiden og fremtiden, hvordan? Ledet af en 
facilitator, der havde interviewet personale, elever, forældre. Godt og skidt ved skolen, hvad kunne 
gøres bedre. Forskellige grupper. Værst tænkelige, bedst tænkelige scenarier. Hvordan når vi målet? 
 
Efterfølgende bestyrelsesmøde d. 5/12 2019. Ledelse og formandskab havde lagt en plan for, hvordan 
vi kommer videre. Hvordan skal denne strategi komme på plads? Hvad kan de to skoler hver for sig, 
forcer, hvordan skal man vælge? Investeringer - Hvad skal der til? Små lokaler, kan vi blive 
tidssvarende? Det er en lukket proces, hvor der ikke bliver delt noget ud. 
 
Spørgsmål: Hvad er målet? Maria: Det skal blive ved med at gå godt. At det bliver ved med at være et 
sted folk gerne vil være. Sikre fremtidsgrundlaget.  
 
Prisstigning - Spørgsmål til hvorfor. Se uddybende svar under punktet budget. 
 
Spørgsmål til madkundskab - Elever tilbage i madkundskab i april. 
 
5. Budget 2020 v/ Anne Birgitte Klange 
Anne Birgitte orienterede om budget 2020. Skolepengestigningen skyldes almindelige prisstigninger. 
Referat af bestyrelsesmøder herunder vedtagelse af budget kan læses på skolens hjemmeside. 
 
6. Status kommende timemodel v/ Anne Birgitte Klange og Mona Schleppegrel 
Forældrerådet udtrykker undren over, at det i et nyhedsbrev til grundskolens forældre bliver 
formuleret, at der er truffet beslutning om en justering af timemodellen, inden forældrerådet er blevet 
orienteret om den endelige beslutning. Punktet med yderligere orientering var oprindeligt 
dagsordensat til dagens møde. 
 
Grundskoleledelsen beklager timingen der skyldtes hensyn til orientering af kommende elever i 
6.klasse. 
 
Grundskoleledelsen gennemgik forslag til justering af timemodellen der blandt andet indebærer, at 
elever på Zahles grundskole vil modtage samme antal lektioner i dansk som minimumstimetallet i 
Folkeskolen, give plads til håndværk og design på 4. og 5. klassetrin samt øge muligheden for tid til 
teknologiforståelse via naturfagene, give mere undervisningstid i udskolingen til historie og 
samfundsfag og give plads til det nye praktisk musiske prøvefag. 
 
Flere medlemmer af forældrerådet har især været kritiske overfor nødvendigheden af at afskaffe 
sprogmodellen med 3 fremmedsprog, og udtrykt ærgrelse over beslutningen. Grundskoleledelsen 
uddybede på mødet de forhold, hvoraf nogle ikke er under skolens kontrol, som set fra både ledelsen 
og lærekollegiets synspunkt har nødvendiggjort ændringen. 
 
7. Behandling af ansøgning til Vennefonden (bilag 1+2+3) 
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Rådet godkendt kr. 10.000 til foredrag. 
 
Sidediskussion: Kan vi trække på forældre til foredrag? Bruge tidligere elever? Markedsføring. 
 
8. Planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (1. april 2020) 
Rasmus-Stine, Rasmus på vej til at booke en Helle Rabel Hansen, som forsker i mobning. Tema: Trivsel. 
Hvordan kan man fremme god trivsel? 
 
9. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag (bilag 4) v/ fødselsdagsudvalget 
- Hovedformålet er at lave en fest 
- Holde gymnasiet og grundskolen sammen 
- En social ting for forældrene (Israels Plads) 
- På FR-mødet i april melder vi ud 
 
Forældremøder efter sommerferien, valg af ansvarlige. 
 
Niels: Brug af forældres netværk og kompetencer. Der skal bruges nogen ting, det er der nogen af 
forældrene, der kan skaffe til halv pris. En forælder kan måske lave den film til markedsføring, osv. 
Forslag om at få skrevet en "skaffeliste". 
 
Lis - Ved 150-års fødselsdagen - Man lagde op til fødselsdag med åbne foredrag. 
 
10. Eventuelt 
Vedrørende ventilation, så er der sat penge af til ét klasselokale for at teste løsningen. 
 
Lejlighed ved at blive renoveret til Lego-lab. Åbner formentlig efter sommerferien. 


