
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole  

Tirsdag den 25. januar 2022 

Forældrerådsmødet blev afholdt digitalt og ikke i skolens kantine. Mødet afsluttedes kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

4. Orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer  

5. Forberedelse af skolens fødselsdag i 2022 v/ fødselsdagsudvalget 

 6. Planlagte punkter til næste møde  

7. Planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde.  

8. Forældremøde med efterfølgende sommermiddag onsdag den 1. juni  

9. Eventuelt 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

Jacob (formand) byder velkommen. Jacob valgt som dirigent og Emilie valgt som referent 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

Ad. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde  

Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger 

Ad. 4 Orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

Orientering fra gymnasiet v. Anne Birgitte Klange: 

Orienteringsaften den 18 januar kl. 1900 (digitalt) 

Ny film om Zahles skole kan ses frem til 1. marts. Se gerne og kommenter gerne. Vil gerne have gode råd 

Det har været et stort arbejde, dag til dag, at få skolen til at køre.  

Der har været mange besøgende- vigtig prioritet for at sikre elever til næse års skolestart. Plus vi må gerne 

afvikle disse besøg. 

Optagelse til gymnasiet. Vi har fået lov alligevel til at oprette 6 spor. Det har der været arbejdet hårdt for.  

Orientering fra Grundskolen v. Lis Ingerslev (afbud fra Mona): 

Samtaler med kommende 0. klasse elevers familier er afholdt. 



6 klasse og de nye spor – diskussion af hvorvidt det har været en god klasseopdeling i år. Skole har indtryk 

af at det er nogle gode, velfungerende klasser. Pga Corona har der været flere elever fra de gamle klasser 

samlet i de nye klasser, dvs de er mindre spredt ud, men skolen mener at det fungerer godt, også for de nye 

elever.  

Lis Ingerslev har valgt at gå pension i år, til april, efter 45 gode år.  Stort tab for skolen men stor 

taknemmelighed for Lis’ arbejde for skolen. Lis forsikrer, at hun altid vil være tæt på skolen. Der afholdes en 

afskedsreception den 23ende marts for at sige tak. Der afholdes pt. ansættelsessamtaler. 

Af. 5. Forberedelse af skolens fødselsdag i 2022 

Længere drøftelse om dagen og rammerne for fejring fredag den 29. april. I første omgang diskussion om 

fødselsdagen skal fejres- det blev hurtigt besluttet at Ja, der være en fejring af N. Zahles Gymnasieskoles 

fødselsdag: børnene har brug for det, og der er en del nye forældre, der reelt ikke har set skolen ordentligt 

endnu pga. Corona. Dernæst besluttet at vi skal sætte et realistisk og ikke for højt ambitionsniveau. Det 

blev besluttet, at skolens lærere og ansatte skal belastes så lidt som muligt. Forældrerepræsentanter og 

festudvalg i klasserne inddrages i arbejdet.  

Rammerne for fejringen blev diskuteret. Beslutning blev et morgenarrangement fra ca. kl. 8.00-10.00 . 

Skolen skal være opryddet kl. 1500, således at den er klar til skriftlige prøver ugen efter. 

Disse beslutninger videregives til Fødselsdagsudvalget, som så kan beslutte hvordan rammerne bedst 

udfyldes.    

Ad 6. og ad 7. Punkter til næste møde og Planlægning af næste forældrerepræsentantskabsmøde 

Oplægsholder til næste forældrerepræsentantskabsmøde den 19. april kunne være alkohol - og 
misbrugskonsulent Henrik Rindom for at fortælle om rygning, alkohol mm og hjernens udvikling. Det er et 
relevant fokus, der vedkommer både de større udskolingselever og også 1.g elever, og dermed en større 
forældregruppe.  Der tages kontakt til Henrik Rindom.  
 
Ad 8. Forældremøde med efterfølgende sommermiddag 

Forældremødet afholdes onsdag den 1. juni.  

Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning om hvorvidt sommermiddagen skal foregå på skolen eller på 

en restaurant ude i byen. Det besluttes på næste møde. 

Ad. 9 Eventuelt  

Ingen punkter til eventuelt. 

 

Kommende møder:  

Onsdag d. 9/3-22 kl. 17:00-20:30 Forældrerådsmøde  

Tirsdag d. 19/4-22 kl. 16:30-20:30 Forældrerådsmøde og repræsentantskabsmøde 

 

Emilie Normann 3.02.2022 


