
Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 
Tirsdag d. 25. april 2017 

Dagsorden 
 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Planlægning af Forældrerepræsentantskabsmøde 25.4.2017 

4. Inddragelse af forældre i forbindelse med karrierelæring i gymnasiet (Menneskebibliotek). 

5. Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 
forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd. 

6. 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)   

  



Referat af møde i forældrerådet på N. Zahles Gymnasieskole 
Tirsdag d. 25. april 2017 

Referat 
Der var tale om et afkortet møde på omkring 20 minutter grundet efterfølgende foredrag og møde i 
forældrerepræsentantskabet. 

 
Punkt 1 - Valg af referent 

Rune valgt som referent. 

Punkt 2 - Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
Punkt 3 - Planlægning af Forældrerepræsentantskabsmøde 25.4.2017 
 
Meget kort snak om det kommende møde. 
 
Punkt 4 - Inddragelse af forældre i forbindelse med karrierelæring i gymnasiet (Menneskebibliotek). 
 
Christian Falke, der er ny pædagogisk leder i gymnasiet, fortalte om nogle af de nye initiativer gymnasiet 
har taget i forbindelse med den ny bekendtgørelse, der træder i kraft efter sommerferien. Bl.a. som noget 
nyt skal eleverne have det, der hedder karriereplanlægning, som indebærer fokus på hvordan deres 
uddannelsesvalg kan folde sig ud, og hvilke konsekvenser det har. Gymnasiet har også programsat et 
såkaldt menneskebibliotek (med hjælp fra Kbh's biblioteker): En dag om året vil gymnasiet invitere 
interesserede forældre til at komme og fortælle om deres egen vej igennem uddannelsessystemet. Der var 
efterfølgende en snak om form (tidspunkt) og indhold (sammensætning af profiler). Generelt var 
indstillingen til konceptet positiv. 
 
Punkt 5 - Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og 
forældrerepræsentanterne i de pædagogiske råd. 
 
Der var ingen orientering på mødet grundet efterfølgende forældrerepræsentantskabsmøde. 
 
Punkt 6 - Eventuelt 
 
Intet under eventuelt. 
 


