
 

 

      
  

 

       

                  
  

   

 

    

           

   
 

        

                  

               

  

     

          

              

             

           

               

   

                 

    

           

            

           

KVUC 

Referat af kursistrådsmøde d. 31. august 2021 kl. 11-11.55 i 
Salonen i V8 

Tilstede: i alt ca. 30 kursister. 

Der var repræsentanter fra disse klasser: 1.a, 1.b, 1.c., 1.d., 1.g., 1.k, 1.y, 2. P, 2. Z, 2. Y, samt 3 
kursister fra enkeltfag. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Valg af mødeleder 

Forpersonen Ida blev valgt og referent lærer Hanne Mortensen blev valgt. 

3. Velkomst 

Præsentation af forpersonen, kursistrådets vedtægter, muligheder og de fremtidige møder. 

Ida fortalte, at hendes mål for kursistrådet er at gøre livet som kursist på KVUC så let som muligt. 

Kursistrådet holder møder hver den sidste tirsdag i måneden. Kl. 11-11.55 i Salonen i V8 (så vidt 

som muligt) 

4. Præsentation af miljøudvalget (ved kontaktlærer Janni Petersen) 

Miljøudvalget består af både kursister, lærere og ledere og samarbejder med kursistrådet. 

Udvalget har fokus på at gøre KVUC til en mere bæredygtig skole med fokus på gård-miljø, 

affaldssortering, kantinen, energiforbrug m.m. I dette skoleår skal der være fokus på kantinens mad, 

da der er ønske om mere bæredygtigt mad (f.eks. vegansk eller vegetarisk mad). 

Udvalget holder møder den første torsdag i hver måned. Første møde er torsdag d. 2.9. i lokale 

V126, kl. 15.30. 

En kursist nævner, at mødet er for sent på dagen. Miljøudvalget vil tage det med på næste møde. 

5. Præsentation af festudvalget (ved kontaktlærerne) 

Lærer Ronnie Fibæk Hansen fortæller, at festudvalget står for fester og fredagscaféer. F.eks. 

afholder de introfest d. 17.9.2021 for alle kursiser på den 2 årige HF. 

Første møde i festudvalget er fredag d. 3.9., kl. 11.20 i lokale V242. 

https://11-11.55
https://11-11.55


 

 

                

           

  

                 

 

          

          

      

             

             

           

                

 

      

        

             

                

    

            

    

      

       

    

      

       

             

  

              

                

    

    

 

KVUC 

En kursist spørger, om der kan laves en fest for andre end HF2 også. Det kan der godt. 

6. Orientering om valg af næstformand til kursistrådet (skal ske på næste møde 

d. 28.9.) 

Hvis man vil være næstforperson i kursistrådet, skal man komme til næste møde, hvor der skal være 

valg. 

Forperson og næstforperson har indflydelse bl.a. ved at sidde i KVUCs bestyrelse. 

7. Brainstorm på, hvad kursistrådet vil have fokus på i år. 

Der kom mange idéer på banen: 

 Microbølgeovne – (der blev orienteret om, at der er sat 2 op i kantinen allerede) 

 Fortsættelse af sidste år arbejde: Hvor nemt er det at finde info på mitkvuc? 

 Maden i kantinen: mere vegansk, vegetarisk, økologi, madspild, mere bæredygtigt (man 

kunne spørge i alle klasser om, hvad der er behov for). Ugens madplan – ligger den på 

mitkvuc? 

 Indsigt i kantinens regnskab. 

 Fokus på mulighed for at betale med mobilpay i kantinen 

 Der er vist ikke en fast dato for, hvornår kontrakten skal forlænges med kantinen 

 Kan der findes flere områder på KVUC, hvor man kan spise – særligt i V8. 

 Bedre cykelparkering ved V8 

 Mailingliste til kursistrådet på mitkvuc (så man selv kan skrive sig på) 

 Vedtægterne skal gennemses 

 Ideer til udvalg: Hobby-udvalg m. hækle/strikkeudvalg, LGBTplus-udvalg 

 Toiletterne: papirholder er for tæt på skraldespande, vandspild 

 Temadage: en pyjamasdag, en ”fornem-fredag”… 
 Bedre mulighed for returpant på flasker 

8. Mailinglisten præsenteres – og opdateres. 

Alle som vil på listen skal skrive til Ida på kursistrådets mail (kursistraad@kvuc.dk). 

9. evt. 

Der var besøg fra HF vejledningen, der orienterede om, at de vil lave spontane arrangementer. 

F.eks. fredag d. 3.9., hvor de laver fredagsbar – med musik og fadøl i hallen i V8. Skriv til 

AGJ@kvuc.dk, med idéer for fremtiden. 

Mødet sluttede kl. 11.50. 

mailto:AGJ@kvuc.dk
mailto:kursistraad@kvuc.dk
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