
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole  

Den 24. november 2021 

 

Onsdag d. 24.11.2021 kl. 17.00 - 20.30 i kantinen på Zahles Skole 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

4. Præsentation af forældrerådet, bordet rundt.  

5. Orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer  

6. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet den 12. oktober  

7. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde  

8. Konstituering af næstformand og sekretær  

9. Planlægning af skolens fødselsdag i 2022 v/ fødselsdagsudvalget  

10. Forældremøde med efterfølgende sommermiddag onsdag den 1. juni 2022 

11. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Jacob (formand) byder velkommen:  

Mission for forældrerådet: vi kan ikke drøfte enkeltsager, men vi kan gøre en forskel ved at der er ting, vi 

kan påvirke og vi kan forsøge i vores fællesskab at have drøftelser af ting, have fortrolighed og sende ting 

ud i klasserne.  

Væsentligste formål m mødet dag: at få lært hinanden at kende; man kan bruge hinanden og hinandens 

erfaringer på tværs af klasser. Hvad der rører sig i klasserne kan vi bringe op på mødet og dermed påvirke 

dagsorden. Vi kan være med til at vise hvad forældres rolle kan være - som privatskole kan vi være med til 

at komme med input, der kan forplante sig til klasserne, så eleverne mærker at det også er hyggeligt for 

forældre at mødes.  

Traditioner for møderne:  Årets første møde er primært et intromøde; på det sidste går vi ud og spiser.  

Valg af referent: Emilie valgt (ingen andre kandidater) 

2. Input til dagsorden 

Dagsorden godkendt, ingen input eller kommentarer. 

3. Referat fra forrige møde udsendt.  



Der var ingen kommentarer til forrige mødereferat og dermed godkendt 

4. Præsentation af forældrerådet og introduktionsrunde 

Medlemmerne i det nye forældreråd præsenterede sig selv individuelt  

5. Orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

5.1. Orientering vedr. Gymnasiet v. Anne Birgitte Klange:  

Ture 

2.G rejste til La Santa; fantastisk tur. Ingen problemer og ingen skader 

1.g rejste til Slesvig. Det var rigtig god tur 

Klasse 1. F var desværre ikke med på turen (2 smittede og dermed nærkontakt og derfor uhensigtsmæssigt 

ifl. sundhedsmyndigheder at tage på tur). Zahles prøver at lave en anden tur når smittetrykket er lettet. I 

stedet fik de en tur til Amagerbakke den 23.11 

Det gik godt, men det er ikke uproblematisk at arrangere ture for så store gruppe i Corona-tider. Mange 

regler, men skolen forsøger stadig at skabe en fælles oplevelse.  

Informationsmøde om gymnasiet. Grundskoles 9 klasse, seminarie-skolen sammen med gymnasieelever 

om at orientere dem om hvordan det er at gå i gymnasiet. Fine elev-perspektiver  

Fyraftensmøde med forældre til børn i 9. klasse om gymnasiet og starten på 1. g. Det er for at fortsætte 

samarbejdet og få flere elever fra grundskolen til at søge. Velbesøgt med ca. 60 deltagere, som er en del 

flere end vi plejer at have. 

Planlagt orienteringsaften 18 januar 2022   

8.klasses besøg – de går to dage i skole i gymnasiet. Plus Zahles gymnasie modtager udvalgte elever fra 

andre skolers 8. klasser.  

To kommende pædagogiske dage for gymnasier-lærere. Det kommer til at handle om klasseledelse. Fokus 

på klasseledelse bredt og om hvordan en klasse er velfungerende og kan have et godt studiemiljø, fx hvad 

det vil sige at have en fejlkultur, eller sætte fokus på gruppedannelse. Derudover vil man i de pædagogiske 

dage arbejde med vores strategi for Zahles skole, og have videndeling om faglig efteruddannelse.  

Musical-projektet ved at gå i gang. I år er det ’Grease’ som får en Zahles version, opføres i uge 3 2022. 

Corona: det er virkelig noget, der påvirker. I gymnasiet antager man at alle er vaccineret, men det er alle 

ikke. Nærkontakter er svære. Det tager noget tid, der kunne være anvendt på noget bedre.  Eleverne er 

gode til at overholde regler og retningslinjer; de holder hinanden i ørene. Fravær: Nye retningslinjer: man 

er fraværende, hvis man har corona eller er hjemme og venter på en test. Indfører coronapas til fester. 

Elevfordeling: der kommer per 22/23 for de offentlige gymnasier. Den betydning for Zahles pt er at vi 

forventer et lovforslag, der betyder en kapacitetsbegrænsning på max 5 klasser til næste skoleår 22/23, ind 

til nu oprettet 6 klassespor og kan dermed optage alle 1. prioritet. For privat gymnasium gælder alle de 

samme regler og man skal søge via optagelsessystemet.  Vi tænker vi risikerer at blive overansøgt til næste 

år. 

5.2. Orientering fra grundskole v. Mona Schleppegrel: 



Hverdagen er ved at komme tilbage. Nu er vi ved at få skole som skole igen. Morgensang uden forældre 

igen. Alle grundskoler i København har fået anbefalinger, og vi er ved at finde vores retning i det 

Møde med klasserepræsentant for forældre i 6. årgang - de nye klasser. Så det været en lille ’evaluering’; 

godt for os at høre forældres /elevers oplevelse af at komme i gang. Oplever en harmonisk 6. årgang i år.  

Færdig med samtaler med de kommende 0 klasse. Har mødt alle forældre 

Optagelsesmøder for kommende 6 årgang (januar 2022) 

Jul: Juleindledning, juletræsfest, adventsindledning, etc. Vi gør vi os umage med vigtigt at vise at det 

betyder noget for os. Inkl udskoling. Lucia optog: spændt på om vi kan gennemføre Lucia i 4. klasse-  

Alle ansatte har været på pædagogiske dage (tor- lør i november) 70 mennesker samlet. Rigtigt gode dage. 

Temaer: Digital dannelse og teknologiforståelse ind i fagene. Derudover var der behov for bare at samle 

lærere, pædagoger etc. og genetablere relationer. På dag 2 var der  workshops arrangeret af UCC.      

Ventilation: Zahles skole laver hygiejnetilsyn med jævne mellemrum. Der har lige været besøg, hvor vi fik 

topkarakterer for hygiejne og fi at vide at vi skal være glade for at vi har en ældre bygning.   

Fysiske rammer. Vi går i gang med at male klasseværelserne på skolen – vi begynder med seks lokaler i 

juleferien og regner med at være igennem alle lokaler om et år. Det tager tid da vi kun kan male i ferierne. 

Orientering fra bestyrelsen v. Henrik: 

Spændende arbejde i bestyrelsen. Der foregår fortsat en del strategisnak, idet bestyrelsen  er ved at 

udarbejde en strategi for den samlede grundskole, gymnasieskolen, og seminarieskolen, dvs. fælles strategi 

for det hele. Hvordan balancer det at have en samlet strategi for det hele….   

Bestyrelsesseminar for 2 uger siden. Lene Ehlers holdt oplæg. Godt at få den fælles ånd beskrevet som man 

kan bygge en fælles kerne op omkring. Ikke færdig med strategidrøftelserne. Arbejdet tager tid, og det er 

udfordring, at der ikke er en ny strategi for 2022 med mål etc., der kan sættes i gang. Måske besluttes der 

at arbejde med delstrategi etc.   

7 december: Bestyrelsesmøde. Næsten på plads med nye vedtægter for skolen. Arbejder på 

forretningsordner for bestyrelsen og nye regler for valg til bestyrelsen  

Vennefonden v. Jakob. Opfordring til at få ideer og gode projekter så midlerne i Vennefonden kan komme 

ud og arbejde.   

6. Evaluering af forældrerepræsentantskabsmødet den 12. oktober  

Enighed om at det var et godt møde og et godt oplæg (Lene Ehlers).  

7. Indledende planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde  

Et af de vigtige spørgsmål er hvad vi skal bruge mødet til? Fx kan vi til næste gang have fokus på alkohol og 

unges misbrugskultur ved f.eks Henrik Rendum. Vi kan invitere lærerkredsen hvis det passer.    

8. Konstituering af næstformand og sekretær  

Næstformand: Stine valgt 

Sekretær: Emilie valgt 



 

 

9. Planlægning af skolens fødselsdag i 2022 v/ fødselsdagsudvalget 

Skolens fødselsdag er 1. maj. Dato for 2022-festen blev diskuteret men ikke fastlagt på mødet. Gerne 

en fredag:  

Det er vigtigt at vi får lavet en skolefest. Bl.a. fordi børn gerne vil have en mulighed for at vise skolen 

frem for forældre og bedsteforældre. . Tanken er at lave noget, der kan bringe skolen sammen i en 

happening- det er rammen. 

Samtidigt er det noget, der belaster skolens lærere ressourcemæssigt. Vi vil lave en fest, men vi skal 

ikke belaste skolens personale unødigt 

Belastning kan være at hver klasse skal lave en aktivet, der generer penge til vennefonden. Lad os gøre 

mere for at engagere hele repræsentantskabet 

Input fra kredsen: hvis der er mange penge pt i Vennefonden så er det måske ikke fokus at der skal 

tjenes penge, men det skal bare balancere. Så kan istedet være noget, der går til klassekassen så der er 

incitament til at bidrage og løfte på dagen. 

Der kan også være en model, hvor man donerer penge til et godt formål eller en god organisation- det 

kunne være et tema for festen.     

Kan vi genbruge nogle af ideerne fra sidste års fest, der ikke blev til noget? Det kan vi nok godt. 

Bruge klassernes festudvalg. Godt princip at klasser får at vide, at de skal lave noget og så uddelegere 

opgaver. Gymnasieskolen kan føle sig lidt uden for, så noget der engagerer dem 

Jakob inviterer til en kop kaffe så  der kan drøftes videre,  og på næste møde fremlægge nogle ideer. 

Arbejdet skal gå i gang meget snart  - til januar  

10. Sommermiddag for Rådet 

Vedtaget at der afholdes en middag, der planlægges i 2022. 

11. Eventuelt:  

Ingen bemærkninger  

 

Mødet afsluttedes med fællesspisning 

 

 

Emilie Normann 10.12.2021 


