
  

      

  

 

  

  

  

   

    

   

     

   

     

  

     

   

  

   

    

  

    

    

    

Dagsorden, kursistrådsmøde 

Tirsdag d. 01. september 2020, 11.00-11.55 

Lokale: Salonen 

Deltagere: 

Martin (uddannelseschef) 

Sascha 2.Q 

Anna og Tor 1.C, 

Rasmus og Rachel 1.F 

Trygve, Mads 2.R 

Hassan, Troy, Amalie, Sille 1.g, 

Linea 1.i, 

Michelle, Nanna, Sofie, Laura 1.h 

Nita 2.S 

Ella og Philis – enkeltfag 

Therese - AVU 

Mødeleder: Mads (formand) 

Referent: Ida Mari (kontaktlærer) 

Emne Beslutninger og hvem gør hvad? 

1. Valg af mødeleder & referent. Mads er mødeleder 

Ida Mari er referent 

2. Godkendelse af dagsorden. ja 

https://11.00-11.55


               

   

  

  

   

      

          

       

  

   

   

     

         

            

           

     

     

       

              

  

  

  

  

  

      

             

   

      

3. Introduktion til kursistrådet. Har vist side på kvuc.dk (under ’organisation’) hvor man kan finde referater fra tidligere møder, samt 

vedtægter for kursistrådet. 

4. Forventnings afstemning blandt 

kursistrådet 

Folk byder ind. 

- Vi er med til at bestemme 

- Kursistrådet har en effekt her på skolen, og har sin stemme ved bestyrelsesmøderne. 

- Vi kan være med til at forandre noget 

-

5. Miljørådet – Janni præsentere 

nærmer omkring dette. 

Therese fortæller om miljørådet. Kontakt: theresegringer@hotmail.com 

- Startede op i sidste uge, torsdag den 27. august. 

- Samlede op på sidste år: af med plastikkrus, sortering af skrald 

- KVUC har opnået Grønt-flag certificering, Miljørådet skal sørge for at KVUC følger kriterier 

samt opstiller nye for næste certificering. 

- Projekt gårdhave (gøre rygergården mere indbydende) 

- Møde hver sidste torsdag i måneden. 

6. Valg af Næstformand 4 kursister stiller op og motiverer hvorfor de skal vælges til næstformand: 

Amalie 1.G 

Troy 1.B 

Michelle 1.H 

Rasmus 1.F 

 Michelle 1.H blev valgt. 

7. Festudvalget Sascha kontakt for festudvalget tlf. 51207282 

- Send sms til Sascha hvis man er interesseret i festudvalget, så bliver der sendt mail ud om 

kommende møde. 

Evt. Ideer til dagsorden og årshjul 



          

            

           

     

         

           

      

          

   

            

              

  

       

       

           

               

     

  

 

- Trygve: Udnyttelse af det offentlige rum og byrummet i undervisningen. 

- Nita: arbejdsmiljø ikke fordret til massivlæring med så mange mennesker i lokalet – det 

kræver overordnede retningslinjer oppefra.  opfordring fra kursistrådet til ledelse og lærere 

om fællesregler i undervisningen ifht. f.eks. udluftning. 

- Rasmus: organisering af kursistrådet – facebookgruppe, løbende dialogforum, ifht. 

repræsentativt demokrati - hvordan kan vi få flere stemmer/målinger i klasserne?  god idé 

løbende at stikke en finger i jorden i sin klasse. 

- Amalie: platformsforum – WhatsApp er en mulighed (Mads forslår det som punkt til dagsorden 

til næste møde) 

- Rachel: valgfag der ikke er blevet oprettet, f.eks. musik. Kunne man lave en form for åben 

værksted hvor man kunne prøve f.eks. musik, dans og andet?.  kunne være en idé til det 

sociale udvalg/festudvalget pt. 

- Hassan: WhatsApp er krypteret – ifht. facebook. 

- Philis: kantinen – termorkrus i stedet for engangskrus. 

- Rasmus: organisering ifht. hvilke ting vi tager op på møderne. 

- Andet: Vegansk mad i kantinen, køleskabe til kursister, skabe til bøger evt. mod betaling. 

Næste møde: Tirsdag 6. oktober. 




