
Referat af møde i Forældrerepræsentantskabet på N. Zahles Gymnasieskole 

 

Tirsdag d. 12. oktober 2021 

 
Dagsorden: 

1. Oplæg v. lærer Lene Ehlers: Lene har haft en livslang tilknytning til N. Zahles Skole. 
Hun har været elev på skolen, studeret på Zahles Seminarium og været ansat i 39 år 
som lærer på grundskolen. Hun vil med sit oplæg fortælle os om Nathalie Zahle som 
person og fagligt fyrtårn for at give os en forståelse for skolens værdigrundlag og 
grundlæggende pædagogiske principper  

2. Valg af dirigent og referent 

3. Orientering fra bestyrelsens formand (Mogens Cranil) 

4. Orientering fra forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup Pedersen) 

5. Orientering fra gymnasiet (rektor Anne Birgitte Klange) 

6. Orientering fra grundskolen (afdelingsinspektør Mona Schleppegrel) 

7. Orientering fra forældrerådets medlemmer af bestyrelsen. 
(Maria Mantoni og Henrik Nedergaard Thomsen) 

8. Forældreforeningen N. Zahles Skoles Venner (NZSV) 
(Formand Jacob Jul Nørup Pedersen) 

 

9.   Forberedelse af skolens 171års fødselsdag i 2022 (Jacob Jul Nørup Pedersen)  

10.  Valg til forældrerådet 

- Valg af formand 
- Valg til forældrerådet, grundskolen* 

0. – 5. kl. (4 medlemmer) 
6. – 9. kl. (4 medlemmer) 

- Valg til forældrerådet, gymnasiet* 
4 medlemmer 

 *Lodtrækning i forhold til hvem, der vælges for hhv. 1 og 2 år grundet covid 19. 

11. Eventuelt 
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1. Oplæg ved Lene Ehlers 

Tak til Lene for et inspirerende foredrag 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Henrik Nedergaard Thomsen valgt som dirigent og Rune Stilling som referent 
 

3. Orientering fra bestyrelsens formand (Mogens Cranil) 

• Bestyrelsen er i gang med at modernisere vedtægterne 

• Det sidste halvandet år har været en barsk tid for mange børn. Bestyrelsen vil gerne 
give anerkendelse af forældrenes arbejde og sige tak til ledelserne på skolerne.  

• Vi bruger flere penge på rengøring end vi nogensinde har gjort før. Det fortsætter vi 
med. 

• Økonomien er ganske solid. Kan i kommende skoleår holde forældrebetalingen i ro i 
år og formentlig også næste år. Vi tærer ikke på formuen. 

• Tanker om pædagogik og fremtid. Alle er meget optagede af, hvordan den er nu, og 
hvordan den gerne må være om nogle år. Og så lægger vi en plan for det. Det er ikke 
”bare”, for der er rigtig mange mennesker på den her skole: Lærerne, ledelsen og 
bestyrelse, og forældrene, der skal acceptere det. Vi vil fornye men bevare. Nu 
gentages seminaret fra før Coronoa, om hvor vi står, hvor er vi. Vi kigger på vores 
ideer. Revitaliserer. Meget optaget af dannelse og teknologi. 

 
4. Orientering fra forældrerådets formand (Jacob Jul Nørup Pedersen) 

• Jacob orienterede kort om forældrerådet og forældrerepræsentantskabet 
 

5. Orientering fra gymnasiet (rektor Anne Birgitte Klange) 

• Seks nye klasser for første gang efter sommer og rigtig mange første 
prioritetsansøgninger 

• Stor fokus på introaktiviteter, ekskursioner, og at få genskabt en skoletur 

• Skolen har fået ekstra penge til trivsel og fagligt løft (elever er blevet tilbudt 
ekstraundervisning) 

• Der er nu indført røgfri skoletid, dvs. alle skoleaktiviteter (skole, fester, klub) er 
røgfrit. Det er gået meget smertefrit. Og snus har ikke været et problem her – Der har 
ikke været flere hvide poser end der altid har været. 

• Gymnasiet har afholdt forældreaften om forældrerådet, og hvordan vi kan være godt 
sammen, forældre og elever omkring skolen 

• Skal i gang med nyt introforløb med de kommende nye 1.g’er 

• Bestyrelsen i gang med at udarbejde fælles strategi for den fælles institution: Skolens 
værdigrundlag, hvordan viser det sig i dag? Vi skal arbejde med fokus på faglighed og 
læring, samt teknologiforståelse 

• Alle gymnasielærere på 3-dages studietur, som skal arbejde med ting, som 
ministeriet har besluttet – Mere innovation og flere globale kompetencer, hvordan 
får vi det ind? 

• Elevfordeling i de offentligt gymnasiet fremover. Elever skal fremover fordeles efter 
forældreindtægt. Fordelingsudvalget (alle rektorer i en region) har hidtil stået for 
opgaven. Skal fordele efter principper i en bekendtgørelse. Der bliver indført 



Referat af møde i Forældrerepræsentantskabet på N. Zahles Gymnasieskole 

 

Tirsdag d. 12. oktober 2021 

kapacitetsbegrænsninger på de private gymnasier og gymnasiet må derfor gå fra 6 
spor til 5. Men afstandskriteriet gælder stadigvæk de private. Gymnasiet regner med 
større søgning pga. af de to forhold. Bemærk, at grundskoleelever fra skolen IKKE 
prioriteres højere end andre. 

• Antal elever videre i gymnasiet fra grundskolerne: Syv år siden: 40. I dag: 25-30 
 

6. Orientering fra grundskolen (afdelingsinspektør Mona Schleppegrel) 

• Rigtig glade for at være i gang med en almindelig hverdag igen 

• Skolen har forsøgt at være ekstra opmærksom omkring 6,7,8-klasser, som er nye 
klasser for at der kan dannes de vigtige netværk (byde på et glas vin) på opfordring 
fra forældrerådet 

• Har brugt trivselsmidler på ekstra dage på klasseture, ekstra lærerkræfter 

• Forældre er velkomne igen til morgensang efter efterårsferien 

• Har afholdt workshops om værdigrundlag for lærerne 

• Pædagogiske dage i november, hvor lærerne tager væk, eksterne undervisere. 
Arbejde med teknologiforståelse. Kigge mere på den digitale dannelse, hvad gør de 
digitale medier for os 

• Corona fylder stadigvæk i indskolingen. Men børn bliver ikke sendt hjem. Bare mere 
test. 

• Der har været et par voldelige børn fra en nærliggende skole på Israels Plads. Politiet 
har været meget opmærksomme. Eleverne har følt sig trygge. 

 
Digital dannelse – Spørgsmål fra forælder: Er der også undervisning i de små klasser (i digital 
dannelse)? Ja og nej. Måske mere lærerne 
 
Spørgsmål til hjemmeundervisning: Har man overvejet at anvende hjemmeundervisning? 
Nej.  
 

7. Orientering fra forældrerådets medlemmer af bestyrelsen. 
(Maria Mantoni og Henrik Nedergaard Thomsen) 

• Kort – Det væsentlige er sagt 
 

8. Forældreforeningen N. Zahles Skoles Venner (NZSV) 
(Formand Jacob Jul Nørup Pedersen) 

• Orientering om Vennefonden – 250k om året. To formål: Hjælpe til skolepenge (for at 
kunne blive ved med at gå på skolen). Bredt udsnit af elever på skolen. Gå til Jacob og 
få hjælp til at skrive ansøgning.  
 

9.  Forberedelse af skolens 171-års fødselsdag i 2022 (Jacob Jul Nørup Pedersen) 

• Jacob præsenterer det gode gamle koncept. Hvem vil være med? Han skriver rundt 
og spørger til frivillige til et festudvalg. 
 

10.  Valg til forældrerådet 

• Valget blev afholdt efter forskrifterne. 
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11.  Evt. 
 

• Intet under eventuelt 
 


