Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 10. marts 2021

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat d. 26.01.21, se bilag 1.
4. Orientering fra forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup Pedersen)
5. Orientering fra gymnasiet (Anne Birgitte Klange)
6. Orientering fra grundskole (Mona Schleppegrel)
7. Input fra forældre (generelt) til skolen ifm. undervisning under COVID-19
8. Indstilling af nyt medlem til bestyrelsen for gymnasiet (Jacob Jul Nørup Pedersen)
9. Stillingtagen til modtagelse af gaver (Jacob Jul Nørup/Niels Sørensen)
10. Zahles Skoles Venner: ansøgninger om tilskud til flygel, se bilag 2 (Jacob Jul Nørup
Pedersen)
11. Planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (Jacob Jul Nørup Pedersen)
12. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag i 2021 (fødselsdagsudvalget)
13. Punkter til næste møde
14. Eventuelt

Tilstædeværende
Forældrerådets medlemmer:

Gruppe 3 (Gymnasiet):

Administrationen:

Gruppe 1 (0.-5. Klasse):

F

Lars Ulrich Pedersen

T

Anne Birgitte Klange, rektor

T

Rasmus Kyndesen

T

Vibeke Linde-Strandby

T

Mona Schleppegrel, afdelingsinspektør

T

Mette Hansen-Møller

F

Sara Cort (udtrådt)

F

Lis Ingerslev, viceafdelingsinspektør,
grundskolen

T

Rune Stilling

F

Anders Sejer Pedersen

F

Berit Brændsgård Madsen, vicerektor,
gymnasiet

T

Stine Junge

Formand:

F

Camilla Morild Vincent Trolle,
pædagogisk leder

Gruppe 2 (6.-9. Klasse):

T

Jacob Jul Nørup Pedersen

T

Henrik Nedergaard Thomsen

Forældrerep. i Bestyrelsen:

T

Karen Marie Hansen

F

Maria Mantoni

T

Marie Louise Lycke

F

Lars Ulrich Pedersen

T

Niels Sørensen
OBS: Tilstede (T) / Afbud (A)

Gæster:
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1. Valg af dirigent og referent
Jakob valgt som dirigent og Rune som referent
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt uden bemærkninger
4. Orientering fra forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup Pedersen)
Ingen orientering
5. Orientering fra gymnasiet (Anne Birgitte Klange)
Anne-Birgitte orienterede om:
•
•
•
•
•
•
•

Opfordrer forældrerådet til at se gymnasiets orienteringsfilm.
Afholdelse af virtuelle besøg på Teams for 8. klasser fra andre skoler. Det er deres første
møde med, hvad STX er for en størrelse. Det er en indsats skolen har valgt at skrue op for.
Gymnasiet har i år fået flere 1. prioritetsansøgninger og har fået besat alle pladser.
Kapaciteten er hævet fra 5 til 6 klasser til gengæld bliver nogle af GSK-aktiviteterne
afviklet. Det har dermed ingen økonomiske konsekvenser, men letter administrationen.
Der arbejdes med genåbningen efter påske.
De skriftlige eksaminer er aflyst. De mundtlige afholdes. Dette gælder alle gymnasier, men
skolen vurderer også, at det er godt, at eleverne får noget eksamenstræning.
Ledelsen håber stadigvæk på afholdelse af dimission i Tivoli til sommer.

6. Orientering fra grundskole (Mona Schleppegrel)
Mona orienterede om:
•
•
•
•

0.-4. klasse er tilbage og det går rigtig godt, og de er rigtig gode til at indrette sig efter
systemet. Der har ikke været nogen Corona-tilfælde.
Skolen har optaget elever til kommende 6. klasse og i den forbindelse afholdt samtaler
med familier. Skoen håber at kunne samle de nye 6. klasser inden sommerferien.
Alle elever har været på gåtur med deres lærer og feedback har været, at det har været
super gode ture, både lærere og elever.
Eksamener er også blevet reduceret i grundskolen.

Jacob Jul spørger til:
•

Delingen af 5. klasserne generelt: Skolen taler hvert år om, hvordan der skal deles. Der er
forskellige hensyn. Ét af hensynene i år er, at de har været meget væk, så vil give større
sikkerhed ved at starte op sammen, og dermed deles 5. klasserne i år ikke på tværs af
klasserne.
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•

Delingen og sprogdimensionen: Elevernes valg af tysk eller fransk har ingen indflydelse på
klassesammensætningen.

7. Input fra forældre (generelt) til skolen ifm. undervisning under COVID-19
• Generelt stor undren over regeringens beslutninger om udendørs undervisning og de
praktiske omstændigheder.
• Stor glæde blandt børnene over at kunne mødes.
• Hvad med de to 9. klasser der ikke har været på studietur.? Mona - Vi har tænkt forskellige
tanker, men vil helst ikke melde noget ud før vi ved noget. Lige nu må man ikke engang
mødes til en klassefest. Vi er meget opmærksomme på, at der er to klasser, der ikke har
været afsted.
• Bemærkning fra 2.g-forælder: Meget imponeret over, hvor godt undervisningen fungerer.
Ros til lærerne - Det er lykkedes at gøre undervisningen inspirerende. Lige nu er tingene
til at holde ud.
• Mona omkring Zahlitten - Må ikke blade klasser. Rigtig svært at blive ved at finde på noget
underholdende.
• Bemærkning fra gymnasieforælder: Lærerne og skolen gør det rigtig, rigtig godt. Men det
er super svært for dem. Hårdt at sidde så meget ved skærm. Lange dage, mange
afleveringer. Mængden af bøger er ikke så stor. Der har været meget uro over, at
afklaringen har taget så lang tid i forhold til eksamen. Skulderklap til skolen, men det er
benhårdt for dem.
• 7-klasse forælder i grundskolen: Organiserede en runde med forældrene. Diskuterede
gode og dårlige oplevelser. Delt det med lærerne, Mona og Lis. Til inspiration. En hel del
elever, der trives, som ofte har etableret andre sociale sammenhænge end skolen.
Fællesnævner for dem, der ikke trives, er at de ikke har formået at få den slags op at køre.
Min egen yngste søn gik i stå, er kommet tilbage på skolen, som har fungeret ret godt. Tal
med skolens ledelse, hvis det kan lade sig gøre. Der synes stadigvæk at være lidt ITudfordringer. Jo mere fysisk aktivitet jo bedre. Alle forældre sagde samstemmende mere
af det. Skabe sig sociale sammenhænge, der fungerer. Forældrene ville gerne gøre noget
for at byde ind selv, fordi der er forståelse for, at lærerne kører på maksimum kapacitet.
Indlæringsmæssigt faldet lidt af på den. Eleverne skal holdes til ilden - Lidt meget fjolleri.
Mødedisciplin: Kameraet tændt! Ikke flere samtidige skærme.
8. Indstilling af nyt medlem til bestyrelsen for gymnasiet (Jacob Jul Nørup Pedersen)
Forældrerådet indstiller Henrik Nedergaard Thomsen til skolens bestyrelse. Lidt snak om
formalia.
9. Stillingtagen til modtagelse af gaver (Jacob Jul Nørup/Niels Sørensen)
Formalia: Skolen må ikke modtage anonyme donationer. Hvis man modtager en donation på over
20.000 kroner, skal ministeriet have en skriftlig redegørelse for, at man lever op til nogle krav
(bevare sin uafhængighed, opdrage …). Niels Sørensen beder om at få dokumenterne.
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10. Zahles Skoles Venner: ansøgninger om tilskud til flygel, se bilag 2 (Jacob Jul Nørup
Pedersen)
Gymansiets flygel er ikke længere brugbart, og det kan ikke svare sige at få det repareret.
Grundskolen er ok for nu. Det er mange penge, der søges om. Diskussion af om kontingentet til
venneforeningen skal hæves.
Forældrerådet beslutter at vente med en afgørelse til næste møde, da vi afventer et
forældrebårent initiativ omkring oprettelse af en alumniforening.
11. Planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde (Jacob Jul Nørup Pedersen)
Ikke taget til referat
12. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag i 2021 (fødselsdagsudvalget)
Fødselsgruppen fremlagde forslag til fejringen om en professionelt filmet live fortælling om
skolens fælles historie. Rasmus foreslog kage fra La Glace. Jacob Juul foreslog en øvre økonomisk
ramme på 30.000 kroner.
13. Punkter til næste møde
Ikke nået
14. Eventuelt
Ikke nået
Mødet blev lukket efter to timer, resten af punkterne skudt.

