
Kursistrådsmøde 1. juni 2021 kl. 11-11.55  
 
Deltagere: Ida 2.N, Jacob 2.M, Nanna 1.M, Therese AVU, Michelle 1.H, Charlotte (enkeltfag) 
Martin (leder HF2), Ida Mari (kontaktlærer) 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Valg af mødeleder og referent 
3. Diskussion af markedsføringsbudskaber – besøg fra kommunikationsafdelingen (Nathalia 

og Helene) 
4. Rekruttering til kursistrådet 
5. Scanning af tekster til ordblinde og svagtseende 
6. Formuleringer vedr. røgfri skole og arbejdsplads (se bilag) 
7. Opfølgning på KTU, sorgpolitik og Anti-mobning  
8. Trivselsmidler til kursistrådet 
9. Året der gik og farvel til nogle 
10. Evt. 

 
 
Referat: 

1. Dagsorden er godkendt 
2. Ida (forperson) er mødeleder, Ida Mari (kontaktlærer) er referent. 
3. Nathalia og Helene fra Kommunikationsafdelingen spørger ind til markedsføring af KVUC. 

Først spørges til kursisternes forskellige tilrettelæggelser. Derefter testes forskellige udsagn 
på kursisterne, som giver feedback. Hvis der er nogle, som kommer i tanke om idéer eller 
input, kan de skrive til:  kommunikation@kvuc.dk 

4. Rekruttering til kursistrådet: Ida Mari foreslår små præsentationsvideoer til holdrum/Mit 
KVUC – Ida og Jacob vil gerne være med til at lave dem. Ida foreslår derudover at rette til 
på kursistrådets side på Mit KVUC. Ida vil gerne komme med forslag i starten af det nye 
semester. Derudover er der forslag om, at vi kunne udvide mødeindkaldelsesprocedure 
med at få nyhed om kursistrådsmøder på skærmene i de to huse. 

5. Scanning af tekster til ordblinde og svagtseende: 
Nanna fortæller at ofte bliver materiale ikke indscannet ordentlig og så kan app-writer ikke 
læse dokumentet. 
Therese foreslår at vejledning kommunikerer til lærere, at der er kursister med disse behov 
på holdene forud for semesterstart. 
Martin fortæller, at lærerne har givet udtryk for samme problematik i deres MTU 
(medarbejdertilfredshedsundersøgelse). Der er derfor allerede fokus på kommunikation 
mellem vejledning og lærere, samt lærerens arbejdsopgaver, og at KVUC gerne vil støtte 
lærerne i den ekstra arbejdsopgave at scanne materialet ordentligt.  
Charlotte foreslår at lærerne får adgang til programmer, der nemmere kan ændre i 
dokumenter, som f.eks. Adobe Acrobat Pro, der kan lave pdf om til kopiérbare tekster. Så 
kan tekster laves om til OCR. Martin tager punktet med på ledermøde. 

6. Rygning – skriv til Ida (2.N) inden den 8. juni, hvor der er bestyrelsesmøde, hvis der er 
kommentarer til bilag. 
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7. Martin sender skriv ud i forlængelse af KTU-workshop, som man så kan kommentere på 
ved at sende besked til Martin (marp@kvuc.dk). Anti-mobbestrategi bliver lagt op som fil 
på kursistrådets Teams side. 

8. Therese melder ønske om fortsat psykologisk rådgivning + øget SPS, så ventetid ikke er 
lang.  

9. Hvis man har været forperson/næstforperson/har haft ansvar ved arrangementer i 
kursistrådet kan man få lavet et kompetencebevis hos Martin, når man stopper. Tag 
endelig kontakt. Ida Mari læser højdepunkter fra året, der gik.  

10. Evt. Ida siger, at der er alt for meget larm på 1. sal – ikke mindst ift. at Inklusion er på 
denne etage. Martin er opmærksom på det, og der er tiltag om lyddæmpning på etagen, 
som Service vil taget sig af over sommeren.  
Der kommer dog andre mulige støjgener ifbm. ombygning af basement. 
 
 
TAK for i år 
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