
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 2. juni 2021 
 

 

Tilstedeværende 

 

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 

F Rune Stilling F Sara Cort T Lis Ingerslev, viceafd.inspektør, grundskolen 

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

    T Kristoffer 

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 T Maria Mantoni   

F Niels Sørensen T 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 d. 20.4 2021 
4. Kort orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
5. Endelig behandling af ansøgninger til Zahles Skoles Venner (jf. bilag fra d. 10.3.2021) 
6. Planlagte punkter til næste møde: 

a. Datoforslag til møderække i skoleåret 2021/22 
b. Præsentation af Forældrerådet og Zahles Skoles Venner til 1.g’s forældremøde 
c. Planlægning af Forældrerepræsentantskabsmødet i oktober 2021 

7. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent og referent 
Jacob blev valgt som dirigent og Rune som referent 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
3. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt 
 
4. Kort orientering fra skolens ledelse 
Der var orientering fra Anne Birgitte, Mona og Maria 
 
Anne Birgitte orienterede: 
 

• Der starter seks gymnasieklasser op efter sommer 

• Afslutning på skoleåret ligger nu fast med todelt dimission i Tivoli, hvor grundskole og 
gymnasium afholder ceremonier separat 

• Den ekstra pulje af penge, som er givet til trivselstiltag pga. af Corona kan nu også bruges efter 
sommerferien 

• Ledelsen er ved at overveje implementering af røgfri skoletid, dvs. ingen rygning i skoletiden, 
hverken på skolen, i hjemmet, på ekskursioner, osv. Gælder alle på skolen 

• Bestyrelsen har sat arbejdet i gang med en fælles strategi for de tre enheder: Værdigrundlaget 
skal være tydeligt i hverdagen. Det faglige niveau skal videreudvikles. Digital dannelse 

• Bestyrelsesdag 8. november – Vi har nogle ting, vi viderefører (gymnasiet): Rekruttering og 
fastholdelse af elever, gode relationer mellem elever og lærere. Evaluering og god feedback. 
Fælles undervisningsforløb med grundskolen 

• Har en pose penge til at implementere gymnasiereformen (inden året løber ud). 3-dages kurser 
for lærerne 

 
Der var et spørgsmål til om eleverne blev undervist i sikkerhed på nettet i forbindelse med digital 
dannelse. Hvad skal man oplyse, ikke oplyse. Du efterlader dig en sti. Det kan betyde noget 
fremadrettet. Ting kan misbruges. 
 
AB: Det vil vi helt sikkert tage med. Har fået tilbudt et program fra UVM med 
undervisningsmateriale. Siger det videre til den gruppe, der skal planlægge fælles timer og få den 
vinkel med 
 
Mona nævnte undervisningsforløbet ”Cybermissionen” som har været kørt som forløb i 7. klasse i 
efteråret. Meget spændende. Overvejer at indføre det i 4-6. klasse også 
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Mona orienterede: 
 

• Opfordrer til at få børnene testet løbende. Husk ny samtykkeerklæring hver gang, de skal testes 

• Der har været en del hjemsendelser pga. af lærere og pædagoger, men der har kun været få 
smittede elever (kun i 9. klasse mere eller mindre) 

• Vi har været kede af, at vores nuværende sjette har haft sådan et turbulent skoleår. Vi har ikke 
haft den kontakt med forældrene, som vi plejer at have. Mona, Lis og klasselærerne har nu 
holdt supplerende møder 

 
Marie – 7. klasser har lidt af lidt af det samme. Efterlyser nogle ekstra initiativer. I første omgang 
tages til referat, at skolen opfordres til, at forældremødet i kommende 8. klasse udvides med ekstra 
tid med fokus på forældresamarbejde og det sociale. 
 
Dette ledte til en mere generel diskussion af, hvad man kan gøre for de ældre årgange i forhold til 
at sikre et godt forældresamarbejde. Kan vi som forældregruppe arbejde mere med at indføre og 
fastholde traditioner, der sikrer godt forældresamarbejde? Forslag om tema til næste 
forældrerepræsentantskabsmøde. Rune, m.fl. afsøger relevante oplægsholdere. 

 

• Lene Ehlers har indspillet film om N. Zahles i forbindelse med skolens fødselsdag, som 0-6. 
klasse har set og været rigtig glade for 

• Nye 6. klasser har været på besøg 

• Kommende 7. får en overnatningstur, kommende 8. får en ekstra nat på deres tur 

• 80 lærere skal afsted på pædagogiske dage: Overskrift, digital dannelse og teknologiforståelse 

• 2. B skal være testklasse i det nye legolokale. Alle op til 7. klasse får et forløb 
 
Maria orienterede: 
 

• Formandsskabet er forlænget 2 år 

• Strategiarbejde, som nævnt 

• Arbejde med revision af vedtægterne 

• Lars går ud af bestyrelsen, Henrik går ind 

• Lars: Det har været spændende at lære hele treenigheden at kende. Arbejdet har været 
ramponeret af Corona, fordi ledelserne har haft så mange ad-hoc-opgaver, at der ikke har 
været tid til at lægge det nødvendige arbejde. Ser arbejdet med mere fælles rekruttering fra 
skolerne til gymnasiet som meget vigtigt 

 
5. Endelig behandling af ansøgninger til Zahles Skoles Venner (jf. bilag fra d. 10.3.2021) 
Anne Birgitte berettede om en meget grundig proces omkring valg af flygler og indhentning af tilbud.  
 
Forældrerådet vedtog enstemmigt at donere 295.800 kr. til to Wilhelm Steinberg flygler fra 
forældreforeningen Zahles Skoles Venner til N. Zahles Gymnasieskole. 
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6. Planlagte punkter til næste møde 
Følgende datoer blev fastlagt til møder i 2021/2022: 
 

• Onsdag d. 1.9, kl. 17 

• Tirsdag d. 12.10 (med efterfølgende repræsentantskabsmøde), kl. 16.30 

• Onsdag d. 24.11, kl. 17 

• Tirsdag d. 25.1, kl. 17 

• Onsdag d. 9.3, kl. 17 

• Tirsdag d. 19.4 (med efterfølgende repræsentantskabsmøde), kl. 16.30 

• Onsdag d. 1.6 (16.30 med spisning) 
 
7. Eventuelt 
Intet under eventuelt 


