
  

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
   

     

  
   

  
    

  
  

 

          
      
          

       
     

  
 

 

      

  
 

  

 
     

 
 

  
 

 

            
          

   

 

 

          
           

       
     

   

KVUC 

Referat, Kursistrådsmøde 

Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 11.00-11.55 i lokale V241 

Deltagere: 

Linnea 1.i 

Michelle 1.H 

Nanna 1.M 

Alvur 2.R 

Phillip 2.P 

Hassan 2.Q 

Ida 2.N 

Jacob 2.M 

Ella enkeltfag 

Therese AVU 

Besøg af Olivia og Signe fra 
enkeltfag: innovation. 

Mødeleder: Martin 
Referent: Ida Mari 

Emne Beslutning og hvem gør hvad? 

1. Valg af mødeleder og 
referent • 

2. Godkendelse af 
dagsorden • 

3. Kort præsentationsrunde, 
samt input fra klasser om 
oplevelse af corona-
situation. 

• Der har været meget lav smittespredning på KVUC. 
• Ønske om sprit i klasserne 
• Ønske om mere tydelig efterlevelse af retningslinjer ude på 

holdene – ikke mindst fra lærernes side. 
 Martin tager ønsker med videre. 

4. Opfølgning på 
facebookgruppe. • Afventer opfølgning fra Sascha og Magnus 

5. Opfølgning på studiekort 
og forlængelse af 
studiekort (v. Magnus). 

• Afventer opfølgning fra Magnus 

6. Opfølgning på 
kommunikation på 
MitKVUC (v. Ida Mari) 

• Ida Mari indkalder til møde med MitKVUC Ida fra 2.N, Jacob 
2.M, og Phillip 2.P vil gerne være med til at tale om forbedring 
af kommunikation på MitKVUC. 

7. 

Nyt om gården i V8 

• Ida Mari (underviser) og Phillip 2.p har været med til møde i 
styregruppen. Der arbejdes på at få flere fag til at deltage i 
udviklingen af gårdmiljøet ved semesteropstart. Dette skal 
kulminere i forskellige happenings ved verdensmålsfestivalen i 
uge 9. 

https://11.00-11.55


  

          

 

 

            
       

        
          

        
 

 

  
  
  

         
          

            
             

      
 

          

 

  
 

          
       
        

       
     

       

           
  

  

KVUC 

Referat, Kursistrådsmøde 

Tirsdag d. 1. december 2020, kl. 11.00-11.55 i lokale V241 

• Signe og Olivia er på besøg fra valgfaget innovation. De har 
taget det første spadestik mht. forslag om, hvordan gården 
kan bruges og påvirkes af kursisterne. Som projekt i deres fag 
har de lavet en pallebænk, som allerede er taget i brug. 

• Kursistrådet skal bl.a. være med til at vurdere nogle af de 
kommende projekter. 

8. 

Nyt ifht. punkt om 
splittelse af HF2-klasser 
fra møde i oktober. 

• Martin (uddannelseschef) fortæller at der er blevet lyttet til 
kursisternes ønske om at blive i samme stamklasse over de 2 
år på den 2-årige hf. Dette ønske bakkes op af flere lærere. 
Ledelsen kigger nu på en model hvor dette kan lade sig gøre. 

• KTU (kursisttilfredhedsundersøgelse) tages med ind i 
overvejelserne. 

• Der følges op på dette i løbet af foråret. 

9. 

EVT. + dato for næste 
møde. 

• Kantinen: ønske om mere vegetarisk og vegansk mad på 
menuen. Vi inviterer miljørådet til næste møde og giver 
kantinen besked fra kursistrådet. (hvem skriver til René?) 

• Toiletter: man kan skrive til Martin (marp@kvuc.dk), hvis der 
er noget der ikke virker. 

• Brandsikkerhed – rykkes til næste gang 

• Er der ønske om et socialt arrangement for kursistrådet (se 
evt. vedtægter). 

• Næste møde 2. februar. 

mailto:marp@kvuc.dk
https://11.00-11.55



