
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole  

Den 19. april 2022 

Forældrerådsmødet blev afholdt i skolens kantine inden oplæg og møde i forældrerepræsentantskabet 

Mødet afsluttedes kl. 17.00 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  

4. Kort orientering fra skolens ledelse og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

5. Planlagte punkter til næste møde 

6. Kommende møderække 

7. Planlægning af skolens fødselsdag 

8. Forberedelse til forældrerepræsentantskabsmødet senere i dag. 

     9.  Foredrag med Henrik Rindom 

    10.  Eventuelt 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent 

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

Udsat til forældrerådsmødet senere samme dag. 

Ad. 5. Planlagte punkter til næste møde 

Ikke drøftet 

Ad. 6. Kommende møderække 

Ikke drøftet i detaljer. Men kort drøftelse omkring fastholdelse af forældrerådsmiddag som følge af 

afstemning om forsvarsforbehold. Enighed om at fastholde. 



Kort drøftelse omkring spisning på skolen eller restaurant efter Anne Birgittes valg. Det blev besluttet at 

spise ude og stedet vil være en overraskelse. 

Ad. 7. Forberedelse af skolens fødselsdag i 2022 

Status ift. fødselsdagen blev drøftet. Skolen havde detaljeret program for dagen, der var bestilt kaffe og 

croissanter i kantinen, men ikke endelig aftale med kaffevogne. Mulighederne blev drøftet og opgaver 

uddelegeret. 

Rammerne for fejringen blev diskuteret og godkendt.  

Ad 8. Forberedelse til forældrerepræsentantskabsmøde. 

Kort drøftelse omkring roller og ansvar. Godkendelse af Vennefondens regnskab eneste forventede 

valghandling. 

Vennefondens regnskab blev gennemgået og godkendt af Forældrerådet. 

Jacob redegjorde for indkøbt gave til Lis’ reception på vegne af alle forældre: En håndtaske som Lis havde 

ønsket sig.  

 

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 

 

Jacob Jul Nørup 30.05.2022 

 


