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Tilstedeværende 

 

Forældrerådets medlemmer 

Gruppe 1 (0.-5.klasse): Gruppe 3 (gymnasiet): Administrationen: 

T Rasmus Kyndesen F 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 F Sara Cort T Lis Ingerslev, viceafd.inspektør, grundskolen 

T Stine Junge F Anders Sejer Pedersen F Berit Brændsgård Madsen, vicerektor, gymnasiet 

      

Gruppe 2 (6.-9.klasse): Formand: Gæster: 

T Henrik Nedergaard Thomsen T Jacob Jul Nørup Pedersen   

T Karen Marie Hansen Forældrerepr. i bestyrelsen:   

T Marie Louise Lycke F Maria Mantoni   

T Niels Sørensen F Lars Ulrich Pedersen   

      

OBS: Tilstede (T), Afbud (A), Fraværende (F) 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra mødet 10. september 2020 
4. Orientering fra Forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup) 
5. Orientering fra gymnasiet (Anne Birgitte Klange) 
6. Orientering fra grundskolen (Mona Schleppegrel) 
7. Input fra forældre (generelt) til skolen ifm. undervisning under COVID-19 
8. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde 
9. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag 
10. Punkter til næste møde 
11. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent og referent 
Jacob og Jacob 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3. Godkendelse af referat fra mødet 10. september 2020 
Godkendt. 
 
4. Orientering fra Forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup) 
Jacob takkede for digital deltagelse. Mødet blev afholdt digitalt pga. COVID-19. Det første digitale 
forældremøde nogensinde på NZG... Flere forældremøder og to forældrerepræsentantskabsmøder har 
været nødvendige at aflyse, så uanset mødeformen var der glæde over muligheden for igen at mødes, 
om end kun digitalt.  
 
5. Orientering fra gymnasiet (Anne Birgitte Klange) 
Anne Birgitte redegjorde for situationen i gymnasiet under COVID-19, både før og efter sommerferien. 
Studieture aflyst - undervisning digital i foråret, men studenterne blev alligevel sendt godt afsted under 
lidt mindre festlighed end normalt.  
 
God søgning til 1. G i 2020 og alle klasser fyldt efter sommerferien. Intro-forløb og normal undervisning 
i gymnasiet i alle klasser næsten frem til jul.  
 
Digitale intromøder planlagt med mulighed for at chatte med nuværende elever. Der er ligeledes lavet 
en film/købt en målrettet kampagne på sociale medier for gymnasiet. 
 
Gymnasiet afventer udmelding fra Ministeriet omkring krav til eksamen, som følge af nødundervisning. 
Anne Birgitte redegjorde for de dilemmaer, som skal håndteres i den forbindelse. 
 
Der er i forbindelse med den digitale undervisning fokus på elevtrivsel og man forsøger sig bl.a. med 
digital morgensamling. 
 
6. Orientering fra grundskolen (Mona Schleppegrel) 
Hjemsendelsen bruges bl.a. til byggeprojekter. Klargøring af det nye LEGO-laboratorium og renovering 
af idrætslokalerne (bad og omklædning) er igangsat. 
 
Der gennemføres nødundervisning, med mulighed for fremmøde i Zahlitten for 0.-3. klasses børn med 
behov. 
 
Lærerkollegiet har håndteret den digitale undervisning virkelig flot og de nye udfordringer, som har 
været, er overkommet f.eks. med mere (og anderledes) IT-support. 
 



Referat af digitalt møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 26. januar 2021 
 

Fokus på medarbejder og elev-trivsel og der er en god dialog med såvel det store som lille elevråd. 
 
Stor ros til lærere og ledelse i både grundskole og gymnasiet fra forældrerådet! 
 
7. Input fra forældre (generelt) til skolen ifm. undervisning under COVID-19 
Der blev gennemført en ’bordet rundt’, for at give ledelsen tilbagemelding på, hvordan hjemmeskolen 
blev oplevet ”hjemmefra”. Enkelte klasser havde afholdt digitale forældremøder forud for 
forældremødet. 
 
Der blev oplevet forskel på tilgang, og opfordringen fra forældrene var, at krav til tændt kamera, 
struktur, mødetid – og gode ideer til aktiviteter ude som f.eks. fotosafari og opgaver udleveret i 
muleposer var godt.  
 
Forældre opfordrede skolen til kun at planlægge på snarlig tilbagevenden, men også overveje, hvad der 
skal til for at gennemføre længerevarende hjemsendelse – og se muligheder i det som fungerer, også 
når alt forhåbentlig snart bliver normalt. 
 
Der var stor anerkendelse til lærerne for at håndtere de nye udfordringer, en ros ledelsen blev bedt om 
at viderebringe!  
 
8. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde 
Der var enighed om at planlægge forældrerepræsentantskabsmødet til gennemførsel ved fremmøde 
om muligt og ellers digitalt. Der arbejdes frem til næste møde på en relevant oplægsholder. 
 
9. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag 
Fødselsdagsgruppen havde forud for mødet drøftet muligheder for at fejre skolen 1. maj digitalt. Mere 
om dette på næste møde. Der var også ønsker om at fastholde en ordentlig fest, når det engang igen er 
muligt. 
 
10. Punkter til næste møde 
Ansøgning ’Vennefonden’ omkring tilskud til nyt flygel i såvel grundskole og gymnasium. 
Drøftelse af mulighed for ’gaver’ fra tidligere elever/alumne. 
 
11. Eventuelt 
Intet at bemærke 
 
 
 


