
Kursistrådsmøde 4. maj 2021 kl. 11-11.55  
 
Deltagere: Rasmus 1.f, Michelle 1.h, Ida 2.n, Magnus 2.p, Sascha 2.q, Nanna 1.m, Jacob 2.m, 
Therese (AVU), Charlotte enkeltfag 
 
Anita (rektor) 
Martin (uddannelseschef HF2) 
Ida Mari (kontaktlærer) 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af mødeleder og referent 
3. Orientering om KTU, sorgpolitik og Anti-mobning v. Martin Hartvig Petersen 
4. Trivselsmidler til kursistrådet 
5. Rygning på KVUC – opsamling  
6. Valg til kursistrådet 
7. Evt. 

 
Referat: 

1. dagsorden er godkendt. 
2. Martin er mødeleder og Ida Mari tager referat 
3. I efteråret var der kursisttilfredshedsundersøgelse. Martin indkalder til møde i slutningen 

af maj (tirsdag 25. maj). Man får tilsendt rapport fra sidst + resultater fra i år.  
Anti-mobbe strategi skal til høring hos kursister. Gælder både kursist til kursist, 
medarbejder til medarbejder og medarbejder til kursist. Strategien bliver taget med ved 
KTU workshop/møde. 
Sorgpolitik skal drøftes i kursistrådet. Det kommer ikke med til mødet i slut maj, men vi kan 
vende tilbage til det. 

4. Trivselsmidler til fagligt efterslæb og trivsel. Der er fuldtidsdækning til psykologisk 
rådgivning, og der er ansat en socialrådgiver. Foreløbig er det gældende indtil 
sommerferien. Der er også planlagt forskellige oplæg. Yderligere er der sat midler af til at 
lærerne kan lave arrangementer. Vi ved ikke endnu om midlerne kan strække sig til efter 
sommerferien.  

5. Rygning: KVUC bliver røgfrit til efteråret. Hvad kan vi gøre ifht. at iværksætte det? 
a. tiltag om rygestopkurser. 
b. det skal skrives ind i studie-ordensregler. Der vil være sanktioner, hvis man ryger på 

skolen: de samme som med alt muligt andet (fra samtaler til udskrivning) 
c. kaffe i rygergården med tilbud om alternativ til rygning: stresbolde, bordtennis, 

bordfodbold 
6. Valg af formand 

Magnus præsenterer kort, hvad kursistrådsarbejdet går ud på. 
Ida Sohrbeck 2.n stiller op til formandsposten og bliver valgt. Ida skal fortsætte på KVUC 
1,5 år. Til september afholdes supplerende valg af næstformand og kursister til 
forretningsudvalget samt andre udvalg i kursistrådet. 

 



7. evt. 
a. Landsmøde i Danske Gymnasiers Sammenslutning. Michelle fortæller om invitation 

og vil gerne assistere i tilmelding, hvis der er nogle kursister der vil deltage. 
b. Der gøres opmærksom på, at der er nogle toiletter, hvor der kun er varmt vand – 

ved fejl og mangler kan man skrive til serviceS1@kvuc.dk/serviceV8@kvuc.dk 
c. Ang. HF2 –  

i. stamklasser bliver fortsat opdelt efter sommerferien i linjeklasser. Men 
udviklingsarbejdet fortsætter ifht. at bibeholde stamklasser. Bl.a. skal 
lærerne involveres i dette arbejde. 

ii. Afskedsmiddag på 2. år torsdag den 3. juni. (rettet fra den 10. juni) 
d. Besked om øget genåbning til kursister – eksamensplan 6. maj og fuldt fremmøde 

for 2. hf fra mandag den 10. maj. 
e. Charlotte gør opmærksom på, at på hf-enkeltfag er der nogle hold der slet ikke har 

været tilbage. Det vil være rigtig dejligt at komme lidt tilbage. 
f. Næste møde: tirsdag den 1. juni. 

 
 




