
 

 

      

   

 

             
        

        

  

 

 

 

     

   
 

 

 

            
        

    

        

     
        

         

       

          

            

        

           

            

   

KVUC 

Referat af kursistrådsmøde d. 28. september 2021 kl. 

11-11.55 i lokale V111 

Til stede: Ida (HFe), Michelle (2. HF), Victor (1. inx), Amalie (1. inx), Daniel (HFe), Sofie 
(1.G), Rasmus (1. g), Michelle, (HFe), Jakob (HFe), Albert (2. inx), Alea (1.k), Veronica 
(1.f), Frederik (1.f) Rasmus (1.k), Karen (1.k), Emil (2 inx), Hassan (2.p), ,Ash (1.g) og 

Anita (Rektor) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Valg af mødeleder og referent 

Ida var mødeleder. Hanne (lærer) var referent. 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 

4. ”Kantine-brainstorm”. Hvad ønsker kursistrådet at fokusere på i 
forhold til ændringer forbedringer af kantinen? 

Ida informerer om, at mange gerne vil have andet mad i kantinen. Det er meget 
svinekødstungt. Ikke mange grøntsager eller bæredygtighed. Det har været et emne flere 

gange tidligere i Kursistrådet 

Anita fortæller, at der bliver undersøgt muligheder for, hvordan fremtidens kantine kan se 

ud. KVUC er glade for ham, der har kantinen, men rammerne for, hvordan kantinen kan se 
ud, kan ændres. Jannie fra miljørådet er med i et projekt, hvor hold/klasser på KVUC laver 

undersøgelser af kursisternes og lærerne ønsker til kantinen. Det er ikke altid nemt at 

kombinere krav til økologi og bæredygtighed. Projektet kører nu. 

Der kan godt sættes gang i mindre projekter, som små forsøg. Men det skal selvfølgelig 

også køre rundt økonomisk for kantinen. Det skal heller ikke blive dyrere at købe maden. 

En siger: ”Lad være med at kalde det Kødfri-dage” 

Ash fortæller, at miljørådet allerede er i gang med et spørgeskema på HF2. 

Én spørger: Kan man ikke lave et digitalt spørgeskema? – Miljørådet vil tage det med 

videre. Måske kan alle kursister få en besked. 

https://11-11.55


 

 

       

     

        

       

            

  

        

            

 

          

         

    

 

           

        

                

 

      

  

     

   

 

    

           

         

KVUC 

Én siger, at det er vigtigt, at spørgeskemaet fortæller om svareren er en bruger. Der kan 

også være en præmie med, til dem der besvarer skemaet. 

Én foreslår: Der er to varme retter hver dag. Måske kan der hver dag være en kødret og 

en vegetarret. En anden foreslår, at salatbaren bliver mere varieret og udvides. 

Èn vil gerne have et skema, hvor der står, hvilke retter der er i kantinen, og hvad maden 

indeholder f.eks. nødder, gluten. 

Én spørger, om man se regnskabet. Der er lidt usikkerhed om, hvad kursistrådet skal 

bruge sådan et regnskab til. Anita foreslår at der i første omgang holdes et møde med 

kantinen. 

Til slut besluttes det, at der nedsættes t kantineudvalg, som går videre med idéerne og 

holder møde med Kantinen og Anita. Udvalget består af: Ash, Jakob (tovholder) og Victor. 

5. DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning) holder møde d. 9.10. i 

Middelfart om HF-uddannelserne. Hvem vil med? 

Mødet er kl. 13-17 i Middelfart. Det er gratis både mad og transport. Der vil være oplæg 

om HF, workshops m.m. Tog til Middelfart tager ca. 2 timer. 

Ida og Victor vil med og også andre. Hvis du gerne vil med skal du skrive en mail til 

kursistrådsmailen. Skriv inden fredag. 

KVUC kan godt lægge ud for togbilletter. 

6. Valg af næstforperson til kursistrådet 

Der er kampvalg. Det ender med at Daniel bliver valgt. 

Amalie bliver næstforpersons-suppleant. 

7. Studievejledningen vil lave en fredagsbar. De vil gerne have 

hjælp fra nogle kursister. Hvem vil være med? 

Det gik godt sidste gang, der var et pop-up-arrangement. Måske kan det også være i S1? 

Ingen melder sig til at hjælpe, men måske er det bedre at spørge festudvalget. 



 

 

 

  

  

         
           

 

   

  

 

       

  

 

KVUC 

8. Studievejledningen har fået lavet nogle forslag til KVUC-trøjer, 

som man kunne sælge på skolen. De kommer på mødet og viser 

nogle eksempler på trøjer. Hvilke skal de vælge? 

Trøjerne bliver fremvist. Måske kan de sælges i receptionen. Flere synes, at det er en god 
idé. Anita siger, at skolen godt kunne sætte det i værk. Tidligere har det været 

kursistråds-tshirts. 

Studievejledningen går videre med det. 

9. Evt. 

Hueopmåling. 

Det blev besluttet, at der kun er hueopmåling på KVUC en gang om året. Andre må selv 

kontakte dem. 




