
Referat af digitalt møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 20. april 2021 
 

 

 

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 

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 

      

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 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 26. januar 2021 
4. Planlægning af forældrerepræsentantskabsmøde (dirigent / referent) 
5. Status ift. muligheder for at modtage gaver fra eksterne 
6. Behandling af ansøgninger til Zahles Skoles Venner (jf. bilag 10.3.2021) 
7. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag 
8. Punkter til næste møde 
9. Eventuelt 
 
  



Referat af digitalt møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 20. april 2021 
 

 

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. Planlægning af forældrerepræsentantskabsmøde (dirigent / referent) 
Det blev aftalt, at Jacob ledede mødet og ville fungere som dirigent og referent. 
 
5. Status ift. muligheder for at modtage gaver fra eksterne 
Henrik redegjorde for status, som var, at muligheden stadig var på ideplan, men at det ikke juridisk ville 
være et problem, at Vennefonden modtog donationer fra f.eks. gamle elever. Forældrerådet rejste 
spørgsmål, om der kunne være moralske udfordringer – f.eks. om Vennefonden ville kunne modtage 
penge fra nuværende eller kommende elever. Det blev aftalt, at punktet skulle genbesøges, når der 
forelå mere konkret oplæg. 
 
6. Behandling af ansøgninger til Zahles Skoles Venner (jf. bilag 10.3.2021) 
Skolen havde fremsendt ansøgning om et/to flygler til erstatning for nuværende, der ofte skal stemmes 
og som ikke holder tonen. Det blev besluttet, at Vennefonden gerne vil støtte indkøb af to nye flygler til 
en værdi af ikke over 350.000 kr. Anne Birgitte indhenter nyt tilbud som fremlægges på 
næstkommende møde til endelig beslutning. 
 
7. Planlægning af skolens 170 års fødselsdag 
Fødselsdagsgruppen havde arbejdet aktivt for udarbejdelse af en corona-venlig ”film” om skolens 
fødselsdag, som forældrerådet på sidste møde havde bevilget op til 30.000 kroner til. Det viste sig, at 
projektet var blevet en del dyrere, hvorfor projektet blev aflyst. 
Forældrerådet indstillede til, at skolen købte corona-venlige flødeboller fra Irma, samt bobler og 
kransekage til lærerværelset, hvilket blev besluttet. 
 
8. Punkter til næste møde 
Endelig indstilling til Vennefonden om køb af to nye flygler. 
 
9. Eventuelt 
Intet at bemærke. 
 


