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Dagsorden 
 

1. Valg af referent. 

2. Godkendelse af referat fra d.25.10.2016 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Konstituering af forældrerådet. 
( http://grundskolen.zahlesgym.dk/images/media/grundskoledokumenter/vedtaegter%20foraeldre
raad.pdf 

5. Gymnasiereform og studieretninger pr. 1.8.2017. Pædagogisk leder fra gymnasiet Sven Lund 
deltager i dette punkt 

6. Ny hjemmeside v/AK 

7. Status Skoleintra v/LI/SC 

8. Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

9. Eventuelt.  
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Tilstedeværende 
 
 Forældrerådets medlemmer:  Gruppe 3 (Gymnasiet):  Administrationen: 

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

x Lisbeth Ahm F Niels Taye  Karin Gade, vicerektor, gymnasiet 

x Lene Buchtrup F Helle Enkelund (+ forældrevalgt til 
Bestyrelsen for gymnasiet) 

x Susanne Carlsen, afd. leder, grundsk. 

x Rune Stilling x Heidi Wulff x Lis Ingerslev, viceafd.insp., grundsk. 

x Jacob Jul Nørup Pedersen  Formand: x Ib Matthison, leder, grundskolen 

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

F Nikolai Clausen  Forældrerep. i Bestyrelsen:  Svend (pædagoisk ..) 

x Claus Parum x Maria Mantoni   

x Jos Svendsen     

x Henrik Nedergaard Thomsen     

   OBS: Tilstede (X) / Fraværende (F)   

 

Referat 
 
Punkt 1 - Valg af referent 

Rune valgt som referent. 

Punkt 2 - Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Punkt 3 - Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Punkt 4 - Konstituering af forældrerådet 

Ny næstformand Jacob Jul Nørup Pedersen 

Punkt 5 - Gymnasiereform og studieretninger 

Ved Anne Birgitte og Sven Lund. 

Overordnet gennemgang af ændringer i gymnasiet jvf. den endnu ikke vedtagne gymnasiereform, og 
specifikt i relation til Zahle. 

x Russisk - Udbydes nu kun på ét gymnasium i Danmark 

x Mange studieretninger reduceret til nu kun 18 på landsplan i STX 

x Eleverne vælger først studieretning efter 3 måneder (efter grundforløb) 
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x Gymnasiet må ikke spørge om valg af studieretning på forhånd, hvilket selvfølgelig kan være et 

problem, men risikoen vurderes ikke til at være stor 

x Politisk forsøger man at styre eleverne mod valg af science 

x Supersprog udbydes ikke officielt (Eng, Fra, Tysk på A-niveau) fordi det har været rigtig svært for to 
nærliggende gymnasier at fylde den op (Rysensten og Gefion), men formodentlig gør vi det til en 
mulighed, hvis nok kommende elever gerne vil have det. 

x Orientering om det nye grundforløb bl.a. med fokus på at gruppere eleverne af sociale hensyn, 
matematikscreening, samarbejde med Det Fri Gymnasium 

x Kvalitetssikringssystem med faste evalueringer. Kunne anvendes til at spørge til om eleverne har 
trivedes med det nye forløb. Hvad hvis noget kører helt af sporet? Det reagerer vi på hver dag. 

x Gymnasiet får først taxametertilskud efter afsluttet grundforløb, men man kan dog få nogle nye ind 

Punkt 6 - Ny hjemmeside v/AK 

Der er truffet beslutning om, at skolen skal have en ny hjemmeside. Har haft møde med ét firma, og har 
fået tilbud fra et andet. Skolen har en liste med tekniske krav. Firmaet har lavet hjemmeside for Holstebro 
Gymnasium, Ørestad Gymnasium. Layoutet skal være med til at understøtte, hvem huset er. Lægger op til 
en grundig proces. Kompagnon (hjemmeside). Det er en proces, der har været igang et stykke tid. Et firma, 
der leverer en historie. Med stor sandsynlighed venter lancering til efter 1. marts, hvor de kommende 
gymnasieelever skal vælge gymnasium. 

Punkt 7 - Status Skoleintra v/LI/SC 

Susanne: Lærerne er meget optaget af skiftet fra Fronter. Mange valg, der løbende skal træffes. Nemmere 
og nemmere for lærerne at bruge det. Handler stadigvæk om at få skabt nogle tydelige 
kommunikationsveje. 9. klasserne har været rigtig glade for kalenderen, at nu kan man se sine aktiviteter. 

Lis: Der er stadigvæk en gruppe af forældre, der ikke læser på Skoleintra (Det ved vi på baggrund af de 
spørgsmål, der kommer fra forældrene, ikke på baggrund af logning!). Forældrerådet opfordres til at minde 
forældrene om at bruge Skoleintra. 

Punkt 8 - Kort orientering fra skolens ledelse, de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer 

Anne Birgitte: Arbejde med gymnasiereformen, Svend har brugt meget tid. Byggeansøgning på gangbro 
mellem to bygninger på Nørre Voldgade indsendes snarest og forventes godkendt. 

Susanne: 4. sal, biologi og geografi (2 lokaler) under ombygning, afleveres i uge 6. På 2. sal er biblioteket 
blevet nyindrettet. Lis og Susanne har arbejdet med digital dannelse bl.a. ved morgensamlinger. Det store 
elevråd har skrevet plakater om, hvordan vi møder hinanden med respekt. De store elever kokkererer nu 
selv maden til juletræsfesten i de nye hjemkundskabslokaler. Der kører et forløb sammen med lærerne: 
Hvad er det eleverne skal lære, bliver de ting vi går efter fremmet i undervisningen, 4 eftermiddage hvor 
lærerne arbejder i deres faggrupper. 

Maria Mantoni: Ingen bestyrelsesmøder siden sidst. Helle og Maria fortsætter sammen 1 år endnu. 
Bestyrelsesdag på onsdag d. 30. november. Formiddag: Et spil, hvad er betyrelsens rolle, hvad er ledelsens 
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rolle. Resten af dagen: Visionen for skolen, fysiske rammer. Ingen store beslutninger. Bestyrelsesmøde d. 7. 
december. 

Punkt 9 - Eventuelt 

Input - Kan referaterne fra frep-møderne ikke komme på lidt tidligere (ikke et halvt år)?  

Vedtagelse: Dirigent og formand skal godkende referat fra frep-møder (efter det har været rundsendt 
internt).  


