
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 1. september 2021 
 

 

Tilstedeværende 

 

Forældrerådets medlemmer 

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

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 F Lis Ingerslev, viceafd.inspektør, grundskolen 

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

    F Christoffer Brinch 

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   

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 d. 2.6.2021 
4. Orientering fra skolens ledelse + forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
5. Status på forældretilmelding til karrierelæring/menneskebibliotek 
6. Planlægning af forældrerepræsentantskabsmøde d. 12. oktober 

a. Oplæg 
b. Valg til forældrerådet: Deltagere begge forældrerepræsentanter fra hver klasse 
c. Forberedelse af skolens 171 års fødselsdag i 2022 v. fødselsdagsudvalget 

 
7. Evt. 
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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: 
 

• Fokus lige nu er på det ”normale” liv 

• Ministeriet har tildelt en pulje penge til aktiviteter som bl.a. har været anvendt på: 
     Tur til ungdomsøen, kulturbesøg, ekskursioner, trivselsaktiviteter og 1. g-erne har haft 
     idrætsdag. 

 

• Ministeriet har også bevilliget en pulje til efteruddannelse ifm. gymnasiereformen. 
            Alle lærere har derfor været 3 dage i udlandet efter eget valg under temaet ”innovation og 
            globalt udsyn”. 

• Der har været afholdt introfest 

• Der gennemføres tur til LaSanta 

• RegionH har gennemført vaccination på skolen, med lille tilslutning. Der kan ikke stilles krav om 
vaccination. 

• Forældrerådet spurgte til, om skolen havde opsamlet læring fra COVID-19, med henblik på hvad 
der kunne anvendes fremadrettet. 

 
Mona orienterede: 

• Hverdagen er kommet tilbage, men COVID-19 spøger stadig. P.t. 3 klasser hjemsendt, fordi man 
ikke har kunne vide hvem som var mulige nærkontakter [i de små klasser…] 

• Infomøder har været afholdt med 6. klasse, med forældreindlæg og opfordring til 
forældresamarbejde 

 
Forældrerådet drøftede mulige tiltag ift. hvad skolen kunne gøre for at få forældresamarbejdet i gang – 
særligt i de 6. klasser som har været opstartet under COVID-19. Der blev talt om en ”Hvidbog for 
forældresamarbejde” med gode ideer fra tidligere. Jacob tilbød at møde op til intromødet. 
 
Der blev spurgt ind til aktiviteter i 7. og 8. klasse ift. også at styrke klassesammenholdet. Skolen ville 
overveje muligheder. 



Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 1. september 2021 
 

• 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 nogle supplerende møder. 

 
Der var spørgsmål til en konkret hændelse ifm. privat fest i gymnasiet, hvilket skolen redegjorde for. 
Dette førte til en snak om alkohol og behov for involvering af forældre ift. information og fælles 
holdning til alkohol.  
 
Henrik orienterede kort fra bestyrelsesmødet. 
 
5. Status på forældretilmelding til karrierelæring/menneskebibliotek 
Mona redegjorde for stor interesse og god tilmelding fra en bred vifte af erhverv. 
 
Forældrerådet gav udtryk for, at konceptet var stærkt og giver stor værdi for sammenhængen mellem 
forældrene og skolen - og ikke mindst gymnasium og grundskole. 
 
Forældrerådet gjorde opmærksom på, at det var vigtigt, at alle fagområder blev talt op (og ikke talt ned 
som det muligvis var sket i 2020). 
 
 
 
6. Planlægning af forældrerepræsentantskabsmøde d. 12. oktober 
 
a. Oplæg 
 
Der var enighed om at spørge Lene Ehlers om et oplæg omkring skolens værdigrundlag med 
udgangspunkt i Nathalie Zahles tanker og ideer om det gode skoleliv. 
 
b. Valg til forældrerådet 
Begge forældrerepræsentanter kan deltage og begge har stemmeret. 
 
På grund af COVID-19 og den manglende afholdelse af forældrerepræsentantskabsmødet i 2020, 
så er hele forældrerådet på valg. Det vil blive afgjort med lodtrækning hvem som vælges for 1. år 
og 2 år til forældrerådet, således at vi kan sikre kontinuitet igen. 
 
c. Forberedelse af skolens 171 års fødselsdag i 2022 v. fødselsdagsudvalget 
 
Der var en kort drøftelse af, om vi fortsat skal arbejde for en fødselsdag. Der var enighed om, at vi på 
repræsentantskabsmødet skulle opfordre til at nedsætte en fødselsdagsgruppe som kunne arrangere, 
da der er stor efterspørgsel på at fastholde traditionen. Jacob tager det med på 
repræsentantskabsmødet den 12.10. 
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7. Eventuelt 
Intet under eventuelt 


