
 

 

  
       

     
       

 

  
  

      

     

      

 

   
  

         
               

   

          
        

 
            

      

           
        

            
 

        

        
             

 

   

 
                 

            
    

           
        

           
           

          
         
        

Referat Kursistrådsmøde 
Tirsdag d. 28. april 2020, kl. 11.00-11.55 

Deltagere: Therese, Aishah, Mads, Sasha, Anita, 
Nita, Ida Mari, Lina, Trine, Luka, Kenneth, Magnus 

Mødeleder: Ida Mari 
Referent: Kenneth 

Emne Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Valg af referent  

3. 

Hvordan har kursisterne det i den 
forandrede corona-hverdag? 

 Therese får lavet sin del af undervisningen – ingen problemer 
 Mads – synes det er kedeligt at sidde hjemme, men har indtryk af at lærerne gør en kæmpe 

indsats. Savner det sociale 

 Sasha – synes det fungerer godt efter omstændighederne. Synes det er hårdt med den lange 
skærmtid. Anita spørger ind til, hvad der fungerer bedst. Sasha synes at det gør sig gældende 
for møder på Teams. 

 Nita – lange skærmtider. Udfordringerne opstår, når lærerne ikke er til stede i undervisningen 
via Teams. Hun bruger ’unødig’ lang tid i skole. 

 Aishah – synes at matematikken er et problem. De danske matematiske fagbegreber er svære 
at forstå, da hun ikke har samme adgang til en underviser. 

 Lina og Trine – mener at man sagtens vil kunne lade sig undervise via virtuel undervisning 
hjemmefra. 

 Trine – tager sine forholdsregler ifm. Corona, da hun arbejder på plejehjem. 

 Lina – har erfaret, at der ikke er særlig stort fremmøde. 
 Luka – synes, at hun fik mere ud af at modtage undervisning hjemmefra. 

4. 

Spørgsmål til ledelsen ifbm. punkt 3? 

 Aishah - Kan man gå kurset om, uden at skulle betale ekstra, da man kun har modtaget virtuel 
undervisning? – Det er i gang med at blive afklaret med ministeriet. Der forventes svar inden for 
en uge pr. 28/4 

 Lina - Kan man undgå at få fravær, hvis man vælger at tage undervisningen hjemmefra? For 
Linas vedkommende gælder det økonomiske og sundhedsmæssige grundlag? Ud fra lovgivning 

har man ud fra et fraværsmæssigt synspunkt pligt til at møde fysisk på skolen for at undgå 
fravær. Dem der går hjemme og modtager virtuel undervisning skal søge om at komme op til 

eksamen. Er der tvivl, så bør man tage en samtale med sin studievejleder. 
 Gælder den forlænget undervisning for alle fag frem til 26/4? Ja, det gør den. 
 Therese – Hvornår kan man aflevere bøger? Det bliver tidligst 10/5 

https://11.00-11.55


 

 

 
 
 

            

              
   

    
  

 

   
   

 

 

 

 

  
 

 

     
    

 
 

     
 

    
  

        

             

      

        

           

           

  

  
  

       

 Ida Mari – hvad med læseferie? Anita arbejder på en tidsplan for, hvornår man kan komme til at 

læse op til eksamen. Det vil stadig være meget individuelt, hvor lang tid man har til oplæsning. 
Anita tager det med videre. 

5. Opdatering af kursistrådets side på 
KVUCs hjemmeside, se: 

https://kvuc.dk/om-
kvuc/organisation/kursistraad 

Herunder opdatering af: hvem er 
medlem af kursistrådet? 

https://kvuc.dk/om-

kvuc/organisation/kursistraad#forret 
ningsudvalg 

 

6. Fastsættelse af dato for godkendelse 
af vedtægter.  

7. 
Nyt fra festudvalget 

- Hvordan klares overlevering til 
1. år? 

- Kommunikation af afslutning 
for 2. år 

 Nyt: Der er intet grundet forbuddet. Et eventuelt arrangement bliver højst for andet-års-

kursisterne – den afsluttende årgang. Da det ser ud til, at samfundet bliver gradvist mere åbent, 

så er der lys forude, men festudvalget venter stadig i spænding. 

 Overlevering: Der regnes med, at det bliver Magnus og Sasha, der overtager festudvalget. Bliver 

afslutningsfesten relevant, så er der brug for så meget af festudvalget som muligt til at servere 

øl. I den anledning regner Trine med, at overleveringen skal finde sted. 

8. Insta-stories 

- Status? 
 

9. EVT. + dato for næste møde.  

https://kvuc.dk/om-kvuc/organisation/kursistraad
https://kvuc.dk/om-kvuc/organisation/kursistraad
https://kvuc.dk/om-kvuc/organisation/kursistraad#forretningsudvalg
https://kvuc.dk/om-kvuc/organisation/kursistraad#forretningsudvalg
https://kvuc.dk/om-kvuc/organisation/kursistraad#forretningsudvalg



