
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 
Mandag d. 13. marts 2017 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra d.28.11.2017. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Ny hjemmeside. Camilla Morild, pædagogisk leder i gymnasiet deltager. 

5. Status på proces vedr. evakueringsplaner både i forbindelse med brand og i forbindelse med andre 
trusler. 

6. Orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

7. Eventuelt. 

 

Tilstedeværende 
 
 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

 Gruppe 1 (0.-5. Klasse): F Marianne Fischer-Rasmussen x Anne Birgitte Klange, rektor 

x Lisbeth Ahm x Helle Enkelund (+ forældrevalgt til 
Bestyrelsen for gymnasiet) 

F Karin Gade, vicerektor, gymnasiet 

x Jacob Jul Nørup Pedersen x Heidi Wulff x Susanne Carlsen, afd. leder, grundsk. 

x Rune Stilling x Niels Taye F Lis Ingerslev, viceafd.insp., grundsk. 

x Lene Buchtrup  Formand: x Ib Matthison, leder, grundskolen 

 Gruppe 2 (6.-9. Klasse): x Per Hildebrandt F Camilla Morild 

x Claus Parum  Forældrerep. i Bestyrelsen:   

x Jos Svendsen x Maria Mantoni   

x Nikolai Klausen     

x Henrik Nedergaard Thomsen     

   OBS: Tilstede (X) / Fraværende (F)   
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Referat 
Mødet blev indledt med en rundvisning i de flotte, nyistandsatte geografi- og biologilokaler. 
 
Punkt 1 - Valg af referent 

Rune valgt som referent. 

Punkt 2 - Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Punkt 3 - Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
Punkt 4 - Ny hjemmeside v. Anne Birgitte 
 
Skolen har tegnet kontrakt med det firma, som har udviklet Ingrid Jespersens gymnasieskoles hjemmeside. 
 
Camilla Morrild er blevet tovholder på projektet: 
 
- Indledende fase, alle lærere melder ind, elevrådene (det store og gymnasiet) 
- frem til 7. april indspark til design 
- alle velkomne til at komme med input 
- forløb frem til 7. juni 
- der skal laves ret meget om (som Jos sagde, smid alt væk) 
- rigtig mange målgrupper på siden 
- overvejelser omkring stil, sprogligt og visuelt 
- største udfordring at få involveret nogle skribenter 
- til lancering efter sommerferien 
- styregruppe: Susanne Böcher, Anne Birgitte, Camilla 
 
Input fra forældrerådet: SEO, trafik fra sociale medier (SoMe-strategi især til gymnasiet), spørgsmål til, hvad 
skolen foretager sig her, Ib spørger om, hvor vigtig de sociale medier er i forhold til markedsføring, Jos - De 
er yderst vigtige, Jacob - Man kan foretage meget målrettet markedsføring, Anne B - Det er på de sociale 
medier, vi lægger vores penge, Helle - Lade udvalgte unge være ambassadører på SoMe, 
 
Glider over i mere generel snak om, hvad der betyder noget for eleverne og forældrenes valg af gymnasiet, 
Anne B. om at det en "tur" der tages med lærerne hvert år, dvs. hvad er vores værdier, hvad er vi gode til, 
men det er også et spørgsmål om at balancere tingene, så folk ikke bliver kørt trætte 
 
Susanne bekræfter, at ledelsen selvfølgelig ser på målgrupper, når hjemmesiden skal bygges 
 
Punkt 5 - Status på proces vedr. evakueringsplaner både i forbindelse med brand og i forbindelse med 
andre trusler 
 
- Hele det pædagogiske personale har været på kursus hos Kbh.s brandvæsen i forhold til brand og terror, 
der er blevet trænet specifikt på dette område 
- Skolens ledelse har deltaget i en temadag 
- Procedurer er blevet gennemgået, og der er en del ting, som er blevet justeret 
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- Der er etableret et nyt ABA-anlæg i Nørre Vold, ikke så meget kludder i varslingssystemet længere, få evt. 
uddybning fra Susanne 
- Lidt forsinkelse på en samlet øvelse pga. ombygningen 
- Store arrangementer skal anmeldes til poltiet (ny procedure, fordi der er skærpet opmærksomhed 
omkring arrangementer i det her område) 
- Hvordan bliver personalet opdateret? Der skal holdes opfølgende kurser, periodisk 
- Der bliver orienteret via forældreråd, evt. repræsentantskab 
- Spørgsmål til terrorberedskab, som der ikke vil blive orienteret specifikt omkring (af gode grunde) 
 
Punkt 6 - Orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 
 
Gymnasiet ved Anne B.: Fokus på optag af nye elever. Fortsat arbejde med digital dannelse. Nu skal Vincent 
H. via Tryg-bevilling udvikle undervisningsmateriale. Skal afprøves i 9. og 1.g her på skolen. 
 
Christian Falden kommer fra Akademisk Studenterkursus, og han afløser Sven Lund-Rasmussen som 
pædagogisk leder. Vicerektor Karin Gade kommer ved lejlighed og orienterer om det ny grundforløb i 
gymnasiet. 
 
Snak igen om ranglisterne fra Dansk Erhverv kontra Cepos. Tingene springer rundt? Jacob - Super vigtigt at 
have en fortælling om de her undersøgelser og deres betydning, deres validitet. 
 
Grundskoen ved Susanne C.: Optagelsessamtaler med nye 6. klasser. 3 lærere på barsel, og barselsvikarer. I 
sving med planlægningen af næste skoleår. Lis er på halv tid. Spørgsmål til delingen i 5. klasse, 4 eller 2 
delinger. Afventer elevsamtaler. Orientering om nogle af overvejelserne. 
 
Nogen har observeret brok og underliggende utilfredshed med delingen (fra forældre med børn, der er 
kommet ind i 6. og 7.). Susanne - Vi har nok ikke gjort nok, lyttet nok. Susanne - Tag fat på noget 
sammenhængskraft mellem forældrene. Ikke bare lade det gå af sig selv. Lene - Samme observation. Det er 
en ulempe, at man ikke kender forældrene. Skolen bør styrke det til glæde for alle. Susanne - Vigtigt at det 
bliver skolens initiativ.  
 
Bestyrelsen ved Maria M.: 3 gange sammen med bestyrelsen. Bestyrelsesdag: 7.45 og hele dagen på 
Amerikakaj. Bestyrelsesspil, få spillet sig frem til, hvad er bestyrelsens rolle. Efter frokost, valgt ind på 3 
forskellige emner/gruppe. Skolens fremtidige fysiske rammer, branding og identitet, synergi og 
vidensdeling mellem skolens forskellige afdelinger. Ikke nogen beslutninger, men tid til at diskutere og 
vende. Ordinært best.møde 7/12, bestyrelsen har bedt ledelsen om en samlet vurdering af 
indeklimaforhold på skolen (CO2-indhold, temperatur, m.m.), bevilliget økonomi til den forundersøgelse, 
der skal til for at udvide arealer (inddragelse af nicher), løsning A og løsning B (22 mill og 16 mill). 
Ekstra.ordn. bestyrelsemøde: Genvalgt formand og næstformand. Forretningsordenen skal opdateres. 
 
Punkt 7 - Eventuelt 
Intet under eventuelt. 
 


