N. Zahles Seminarieskole
Forældrerådet

Forældrerådsmøde torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30 – 20.00
Til stede: Tina Pihl, Kerstin From, Louise Futtrup, Oluf Engberg, Lene Crone Jensen, Dorte Lyhne,
Sus Emmery (skoleleder), André Mandal (viceskoleleder), Mille Mølgaard (lærerrådsformand)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
2. Gensidig orientering / skoleleder, lærerrådet og bestyrelsen
3. Orientering om skoletilsyn / Henrik Fischer
4. Ansøgninger til forældreråd – afklaring af procedure
5. Aktivitetstimer
6. Planlægning af foredrag og repræsentantskabsmøde
7. Forældreinddragelse og nye skoleaktiviteter
8. Evt.
Ad.1
Ovenstående dagsorden blev godkendt. Ordstyrer: Lene, referent: Mille
Ad. 2
Sus, skoleleder:
 Skolen opretter legepatruljer. En gruppe elever på mellemtrinnet har været på kursus,
og vil snart tage initiativer til fælles lege med børnene i 0.-2. klasse i nogle af
frikvarterene.
 I forbindelse med en eventuel strejke/lockout opfordres forældrerådet til at tage
initiativ et forældreberedskab. Skolens lokaler stilles til rådighed.
 Den forældrevalgte repræsentant i bestyrelsen er på valg. Se intra-opslagstavlen
vedrørende datoer og procedure.
Mille, lærerrådet:
 Lærerrådet arbejder fortsat med at formulere en ”profil” vedrørende elevernes brug af
mobiler, internettet og sociale medier.
 Mandag den 19. marts er Katrine Pedersen inviteret til at holde foredrag for 7.-10.
klasserne om brug af internettet. Hun har i januar holdt oplæg for lærerne og holder et
for forældrene d. 4. april, se punkt 6.
 Elevrådene opfordres til at komme med ideer til, hvad de kan gøre i hverdagen for at
fremme en bæredygtig skole. Spørgsmålet indgår også i undervisningen i flere fag.
 Udskolingslærere og -klasser er i færd med at forberede sig til afgangsprøverne.
8. klasse afholder øve-prøver
Tina Pihl, bestyrelsen:
13. marts afholdes møde mellem bestyrelse, skoleledelse og Københavns kommune om
Vendersgadeprojektet.
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Ad. 3
Certificerede tilsynsførende Henrik Fischer (HF) redegjorde for de rammer og regler, som
tilsynet føres under. HF har været tilsynsførende på skolen de to foregående år. Tilsynet
strækker sig over to dage, hvorefter HF udarbejder rapport over sine iagttagelser og drøftelser
med ledelse, lærere og elever. HF tilbød at udfolde og levendegøre sine betragtninger for
forældrene om et års tid. Det kunne fx være i forbindelse med repræsentantskabsmødet.
Tidligere tilsynsrapporter findes på skolens hjemmeside.
Ad. 4
Følgende procedure blev vedtaget:
Ansøgninger over 1000 kr. sendes ud på mail til rådets medlemmer. Hvis der ikke er indsigelser
inden for en uge, er ansøgningen godkendt. Hvis der er indsigelser, tages ansøgningen op til
det næste forældrerådsmøde.
De overordnede principper for tildeling af beløb blev drøftet. Gennemgang af forældrerådets
budget er på til kommende forældrerådsmøde, og det blev derfor besluttet at vente med
eventuelle ændringer.
Ad. 5
Forældrerådet har rettet spørgsmål til bestyrelsen om, hvilken del af skolen der finansierer
aktivitetstimerne. Bestyrelsens har svaret, at de er en del af Åbenskolens budget.
I forlængelse af Sus’ gennemgang på sidste møde, blev det gentaget, at der er fokus på
udvikling af hele Åbenskolen og ikke blot aktivitetstimerne.
Sus henstiller endnu en gang til, at kritik og spørgsmål vedrørende Åbenskolen, aktivitetstimer
eller andet i hverdagen rettes direkte til de involverede medarbejdere, til Åbenskoleleder eller
skoleleder.
Ad. 6
Katrine har bekræftet, at hun kan holde oplæg d. 4.4. Foredraget er for alle skolens forældre.
Invitation til foredrag samt dagsorden til forældrerepræsentantskabsmødet samme dag skal
sendes til Sus, der lægger det på intra.
Ad. 7
Efter endnu en drøftelse om forældreinddragelse, blev det besluttet, at punktet tages op på et
senere møde, hvor der vil være fokus på konkrete og praktiske initiativer.
Ad. 8
Intet at bemærke.
Næste møde: torsdag den 17. maj, kl. 17.00-19.30

