
  

     

 

     

   

  

  

  

    

    

     

    

  

  

        

        

        

         

    

    

  

           

             

         

          

         

 

             

 

           

Referat kursistrådsmøde 

Tirsdag d. 5. maj 2020, 11.00-11.55 

Deltagere: Ida Mari, Lina, Trine, Luka, 

Kenneth, Caroline (kommunikation), 

Mads, Sascha, Therese, Aishah 

Mødeleder: Kenneth/Ida Mari 

Referent: Kenneth 

Emne Beslutninger og hvem gør hvad? 

1. Godkendelse af referat Godkendt 

2. Valg af referent Kenneth 

3. Uddelegering af roller i 

kursistrådet – på opfordring 

af Therese 

Næstformanden vælges ved skoleårets start ved demokratisk afstemning i kursistrådet 

Formanden har typisk været næstformand året før, vedkommende overtager formandsposten 

Der er spørgsmål til, om andre end 2-årig HF’er kan overtage formandsposten 

Der snakkes om, hvorvidt der skal uddelegeres andre roller i kursistrådet end formand og 

næstformand til næste skoleår. 

4. Opdatering af kursistrådets 

side på KVUCs hjemmeside 

Hvem står for det? Ida Mari vil gerne samarbejde med Lisa om at opdatere hjemmesiden, men den 

skrevne tekst synes Ida Mari, der skal komme fra en kursist i stedet. Ida Mari vil også gerne stå for at 

modtage mails angående, om hver enkelt gerne vil have deres navn på hjemmesiden eller ej. 

Ved godkendelse af dagens referat gives der udtryk for, om man ønsker sit navn på hjemmesiden. 

Dette sendes til Ida Maris mail: id@kvuc.dk – gives det ikke tilkende kommer man ikke på 

hjemmesiden. 

Trine: da der er kort tid tilbage, synes hun, at man skal vente med opdatere hjemmesiden til næste 

år. 

Ida Mari: Mener, at det kunne være lækkert, hvis hjemmesiden alligevel var opdateret til august. 

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


         

         

  

    

 

        

         

           

   

              

         

           

                

  

 

        

              

            

 

       

          

        

          

      

         

Der opfordres til at de andre underudvalg bliver en del af hjemmesiden. 

Der ønskes en større klarhed angående kursistrådets mail-adresse, samt rolleopdeling til kommende 

skoleår, der administrerer mailen. 

5. Dato for godkendelse af 

vedtægter 

Hvis det kan godkendes over mail, så er der forslag om, at vedtægterne godkendes ifm. mailen, der 

bliver sendt til Ida Mari i samme ombæring som samtykkeerklæring om eget navn på hjemmesiden. 

Dette undersøges ved at kigge på vedtægterne – Ida Mari tager en snak med Martin. 

Der er snak om et middagsmøde. 

6. Insta-stories Luka: Er i tvivl om, hvor langt vi er, da Stefanie har haft kontakten til kommunikation. Mødet der har 

været sat op, blev aflyst – derfor er Caroline blevet kontaktet. 

Caroline: Synes at initiativet er en god ide, og derfor søges der interesserede kursister. Idéen er tre 

forskellige. Hun synes, at det i Corona-tiden vil være en god idé med både ”skole-kursister” og 

virtuelle kursister. 

Luka kontakter Stefanie. 

Hvad er ønsket med Instagram? Man ønsker at skabe bevidsthed om KVUC. 

Trine har et spørgsmål - Kan man se sig selv på Instagram langt ud i fremtiden? Caroline fortæller, at 

billederne ifølge kontrakten bliver liggende eller brugt på Instagram i max 5 år. Denne kontrakt kan 

rettes til. 

Mads fortæller om at en anden skole bruger Instagram som en spørgsmålsplatform. Mads giver udtryk 

for, at det skal være klarhed om, at der bliver et Instagram-takeover. 

Angående mængden af billeder så er det også skrevet med i kontrakten. 

Luka – idéen er, at det også bliver andre udenfor kursistrådet, der bidrager med billeder. 

Therese, Sascha og Mads er interesseret i at bidrage. 

Sascha og Mads vil lave en spørgerunde angående, hvem der vil være interesseret. 



           

 

 

    

  

         

      

      

           

         

          

 

Der er tale om en influencer, som der er opbakning om, at det skal være én, der har tilknytning til 

skolen. 

Carolines mail: caro@kvuc.dk 

7. Gårdhaven – på opfordring 

af Therese 

Er der mulighed for at gøre noget ved det lige nu trods Corona-tiden? 

Der er forslag om andre initiativer til at få rygerne om i rygergården. 

Kenneth til Mads – samtale om overdragelse af formandskab. 

8. Evt. + dato for næste møde Juni – eller er det udskudt ifm. eksaminerne? 

Indkaldelse til KTU-workshop er datolagt til 11/5 – men endeligt svar afventes. 

Udenfor Teams – der er snak om at afholde sidste møde i Kongens Have eller hjemme hos Ronnie 




