
      
 

 
 

 
 

    

 

     

   

   

    

        

   

     

  

             

        

        

           

      

         

       

         

        

     

Referat af kursistrådsmøde d. 26.10. 2021 kl. 11-11.55 i lokale 
V111 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt! 

2. Valg af mødeleder og referent 

Hanne (lærer) skriver referat 

Ida (forperson) er mødeleder 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 

Ida, Daniel, Charlotte (enkeltfag), Hassan (2.P), Kajsa (1.j), Lea (1.y), Victor, Hanne 

(lærer), Martin (uddannelseschef), Anita (Rektor) 

4. Referat fra DGS-møde i Middelfart 

3 kursister fra KVUC var afsted. 

Det var spændende møde. Blandt andet med fokus på HFs status i forhold til STX. 

Der blev på mødet oplyst om eksistensen af en fond, man kan søge penge fra. Det er 

meget nemt at søge f.eks. 3000 kr. til en soundbox eller andet. 

Kursistrådet besluttede sig for, at denne information bør sendes videre til festudvalget. 

5. DGS Elevkonference 2021 19-21. november 

Konferencen foregår i Høje Tåstrup. Ida, Daniel og Hassan vil gerne deltage. Hvis andre vil 

med, skal de skrive en mail til kursistrådet. 

Anita sagde, at skolen vil dække betalingen for op til 10 kursister. 

6. DGS Samtalesalon i forb. med kommunal- og regionsrådsvalg 

Ida orienterede om salonen, som foregår onsdag d. 27.10. 

https://11-11.55


          

    

               
            

         

           

        

           

     

            
         

 

          

    

             
   

       
           

 

        

 

          

        

     

        

          

 

             

         

       

       

7. Status på underudvalg og diskussion af, hvordan de skal arbejde i forhold til 

Kursistrådet – f.eks. via Teams 

Kantineudvalget kom aldrig op at køre. Måske fordi det var svært at mødes. Det vil måske 
være bedre, at det kunne foregå på Teams. Der er nu oprettet et rum til kursistrådet på 
Teams. Det skal blive et forum for en bredere kommunikation. Det kan også blive lavet 

rum til underudvalg. Der var bred enighed om, at Teams-rummet bør være åbent for alle. 

Det er bedre med teams end Facebook, så ingen bliver tvunget til. 

Ida og Daniel arbejder videre med at ”indrette” rummet. De er begge ejere af rummet. 

8. Oprettelse af et toilet-udvalg 

Der blev besluttet at lave et toilet udvalg, som skal have fokus på toiletforhold og 
toiletternes tilstand i V8. Hvordan kan de gøres bedre? Så der også er mindre 

vandforbrug. 

Hvis man har forslag, er det på Teams. Torsdag den 4. november, kl 11.15 til 12.00 er der 

også møde i miljørådet. 

9. Mobiler og sociale medier - skal vi prøve at lukke ind i en uge? V. 
uddannelseschef, Martin H. Petersen 

Martin stillede et åbent spørgsmål til kursistrådet, om holdninger til, om KVUC kan indføre 
en uge, hvor der er lukket adgang til de sociale medier. Det har man forsøgt Nyborg 

Gymnasium. 

En kursist spørger: Hvorfor skulle KVUC gøre det? Er der nogle særlige problematikker, 

der ligger bag? 

Martin: For at undgå at man bliver distraheret i timerne. For at give mulighed for en bedre 

læring. Hvis man prøvede det af, kunne man bagefter evaluere, om det giver mening. 

Anita: Der er også lærere, der synes, at det distraherer. 

En kursist forslår, at der kunne indføres nogle konkrete regler. 

En kursist: Det er et forkert sted at starte. Man burde undersøge, om det rent faktisk er et 

problem. 

En kursist: Jeg oplever, at det er et problem. Det ville være rart at undgå, at man kan 

komme på de sociale medier fra computerne, men ikke på folks egne mobiltelefoner. 

En kursist: Der er forskellige problemer. Forstyrrer man sig selv eller andre? Måske er det 

ok, at man forstyrrer sig selv (da det er voksne, der går på VUC) 



       

              
            

    

         

          
           

                

  

             

 

     

           

   

              

    

        

           

        

          

  

           
      

      
        

   

           

         

 

           

    

       

Kursist spørger Martin: Hvordan vil I gøre det konkret? 

Martin: Dette er en høring, så vi vil bare gerne i første omgang spørge kursistrådet, da et 
forbud skulle være i samarbede med kursistrådet. Det kunne også være et sjovt 

eksperiment: alla ”hvordan var det før internettet?” 

Anita: Jeg synes, det er en god ide. Selvfølgelig er der særlige hensyn, som skal kunne 

tages højde for. Det kunne være interessant, fordi der er en del forskning, som siger, at 
det er mere forstyrrende, end man tror. Nogle kursister giver udtryk for, at det er en 

lettelse, at de ikke må gå på sociale medier. Flere lærere har givet udtryk for, at det er et 

forstyrrende element. 

Kursist til Martin og Anita: findes der data for, hvor meget tid der bruges på sociale 

medier? 

Anita: Det ved jeg ikke. 

Kursist: Man kunne lave en uge, hvor man skal notere, hvor meget man er på de sociale 

medier i løbet af en skoledag. 

Kursist: Det kan ikke være det store problem at prøve det af i en uge. MEN nogle med 

autisme kan have brug for baggrundsstøj. 

Kursist: Der har været store problemer med røgfri-skolegang. Hvis den så svær – så er 

dette her med at lukke ned for sociale medier måske endnu sværere. Måske kunne man 

lave en slags lokkemad – f.eks. en fest, hvis forbruget falder i en uge. 

Martin: Tak for alle jeres inputs. Martin samlede derefter op på de ting, der er blevet sagt. 

10. Evt. 

Kajsa fremlagde sin holdning om, at det imod regler, at KVUC kræver, at kursister selv 
indkøber undervisningsmidler som f.eks. Nspire til matematik. Kajsa synes, at det er 

principielt forkert, at kursisterne skal betale for undervisningsmidler og referer 
til ”Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler i de 

gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne”. 

Kajsa sagde, at ifølge reglerne må elever/kursister kun have udgifter på max 2500 kr. til 

undervisningsmidler, og skolerne er forpligtet til at drøfte udgifterne med 

eleverne/kursisterne. 

Kursistrådet besluttede at sætte punktet på næste kursistrådsmøde, så der kan blive tid til 

at diskutere det nærmere. 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.55. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1711
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/1711

