
 

 

Referat af kursistrådsmøde d. 29/3 2022 
 
Mødet foregik kl. 11.00-11.55 i lokale V111 i Vognmagergade 8. 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
Nyt punkt til evt.: Skabe i klasserne (blev drøftet under punkt 9) 

2. Valg af mødeleder og referent 

Daniel var mødeleder. Hanne skrev referat. 

3. Præsentation af de fremmødte kursister  

Hanne, Ida (HFe), Victor (1.Y), Lea (1.K), Josephin (1.K), Rasmus (1.K), Ahs (1.D), Daniel 
(HFe), Martin (Ledelsen) 

4. Godkendelse af vedtægtsændringer.  

Ida og Daniel fremlægger forslag til vedtægtsændringer, som kursistrådet derefter skal 
godkende. 

 
Ida fremlægger baggrunden for forslaget til vedtægtsændringer.  
Baggrunden er, at de tidligere vedtægter ikke var tidsvarende.  

 
Vedtægterne bliver godkendt og skal godkendes næste møde. Se bilag A. 

5. Kort opfølgning på toiletskiltene v. Ida 

Ida fremlægger, at der er lavet nye toiletskilte til toiletterne i V8. Skiltene er lavet og 

sendt til Serviceafdelingen, som laver skilte og hænger dem op. 

6. Information om to events i DGS-regi i april. Hvem vil med? V. Ida og Daniel 

Ida informerer om 2 kommende arrangementer. 
 

HF-netværksmøde: d. 9.4., kl. 13-17: 4 timer.  https://fb.me/e/4JOJ16SF7 
Der er landsmøde i Høje Tåstrup: d. 22.-24. april. Der er debatter og fest. 
https://fb.me/e/3FHSgL0tW 

 
Alle, som vil med, kontakter Ida. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F4JOJ16SF7&data=04%7C01%7Chn%40kvuc.dk%7C7b52cdb115a84870350e08da114d68e3%7Cee5a7a5495f143db909d6372682e53be%7C0%7C0%7C637841322157812875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hdDefID98Fz2NvkHx0Rvw7DAfVkt8ZG8Qg5BCvcP6BY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3FHSgL0tW&data=04%7C01%7Chn%40kvuc.dk%7C7b52cdb115a84870350e08da114d68e3%7Cee5a7a5495f143db909d6372682e53be%7C0%7C0%7C637841322157812875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=a0YlB%2FjRe3A%2Bq18wFV%2F17jt%2BLjYy2XIRAokaDhZOOyc%3D&reserved=0


 

 

7. Diskussion og evt. planlægning af et socialt forårsarrangement i 

kursistrådet. V. Ida og Daniel 

Rådet beslutter at tage på Bastard Café, torsdag d. 12.5.  

8. Orientering om Politikens prisuddeling v. Martin 

Information om Politikens undervisningspris 

Det er for sent for i år. Fristen var d. 28.3. 

 
Der udvikler sig en snak om, at der er stort fravær og mange kursister, der er holdt op på 

de forskellige hold og om, hvordan HF2 er bygget op. 

9. Brainstorm på dagsorden for næste møde d. 26.4.2022 

Følgende ideer til næste møde blev fremsat:  

 Skabe i klasserne på HF – så man kan have sine bøger på skolen. (Servicechefen 
kan komme med til mødet.) 

 Billedkunst og andre kreative hold ligger i efterårssemesteret. Der vil være dejligt, 
at de var mere spredt ud. Måske kunne der laves nogle frivillige aktiviteter. 

 Mulighed for at lave klubber. Kan skolen stille lokaler til rådighed til faste møder i 
mindre grupper som f.eks. brætspil, LGBTplus. Drøftelse af, hvordan der bliver 
informeret om hvad og hvornår der sker noget? (Rektor Anita kan være med) 

 Mulighed for at tage genbrugsbeholdere i kantinen og få rabat.  

 Hvordan kan den 2-årige HF blive federe på KVUC? Evt. at man ikke behøver at 
være til stede hele tiden. Flere fag føles som spild af tid. Måske noget mere 
fleksibilitet. 

10. Evt. 

Mødet sluttede kl. 11.56 i god ro og orden.  

Næste møde er d. 26. april.  

https://politiken.dk/indland/uddannelse/undervisningsprisen/art7672602/Om-prisen


 

 

Bilag A 

Vedtægter for kursistrådet på KVUC 

Udkast 1.3.2022, godkendt første gang 29.3.2022. 
 

 
Navn og formål 
 

§1. Organisationens navn er Kursistrådet. 
 
§2. Kursistrådets formål er at varetage KVUCs kursisters interesser i alle henseender, samt 

at opretholde elevdemokrati. 
 
§3. Kursistrådet er en tværpolitisk organisation. 

 
Kursistrådets struktur 
 

§4. Kursistrådet består af alle interesserede kursister fra alle KVUCs uddannelsestilbud. 
 

§5. Alle kursister, der deltager i Kursistrådets møder, er medlemmer og har stemmeret på 
møderne. 
 

§6. Kursistrådet ledes af en forperson og en næstforperson. Begge vælges af Kursistrådet 
via valg med simpelt flertal. 
 

§7.  En KVUClærer bistår Kursistrådet med hjælp og general kontakt til KVUC.  
 
Møder 

 
§8. Der tilstræbes at afholde et kursistrådsarrangement hvert semester, så medlemmerne 
kan lære hinanden bedre at kende. 

 
§9. Arbejde for Kursistrådet eller møder i forbindelse med Kursistrådet registreres ikke 
som fravær, da det sidestilles med undervisning. 

 
§ 10. Dagsordner til kursistrådsmøder tilstræbes at være tilgængelige 7 dage før møderne. 

 
§11. Alle mødedeltagere har mulighed for at sende tilføjelser til dagsorden senest 5 dage 
før mødet. 

 
§12. Der føres protokol over fremmødet og skrives referat til alle møder. 
 

§13.  Der vælges referent og ordstyrer til alle møder. 



 

 

§14. Der skal foreligge et offentligt tilgængeligt referat senest 2 uger efter et møde er 

afholdt. 
 Stk. 1. Referatet skal lægges på KVUCs hjemmeside.  
 

Udvalg 
 
§15. Kursistrådet nedsætter udvalg efter behov. 

 
§16. Kursistrådets for- og næstforperson indtager rollen som 

undervisningsmiljørepræsentanter med mindre Kursistrådet beslutter andet. 
 
Valgprocedure 

 
§17.  Det tilstræbes, at alle hold, klasser og pakker er repræsenteret i Kursistrådet.  
 

§18. Alle medlemmer af Kursistrådet er ligestillede. 
 
§19. Valg i Kursistrådet forgår ved skriftlig og hemmelig afstemning. Stemmetal oplyses 

ikke.  
 
§20. Til alle valg benyttes simpelt flertal. 

 
§21. Ved stemmelighed indtræder omvalg mellem de involverede. 
 

§ 22. Valg af for- og næstforperson fortages normal i starten af efterårssemesteret. 
tilføjelser: 

 
§ 23. For- og næstforpersonen er repræsenteret i Bestyrelsen og forpersonen har 
stemmeret, såfrem denne er over 18 år. 

 
§ 24. Alle valgte kursister kan altid træde tilbage øjeblikkeligt fra deres poster. 
 

 
Valgprocedure ved forslag i Kursistrådet. 
 

§ 25. Alle forslag i Kursistrådet tages op til hemmelig afstemning, hvis der fremsættes 
ønske herom. 
 

§ 26. Ved afstemninger i Kursistrådet kan der stemmes for, imod eller blankt. 
 
§ 27. Ved alle afstemninger benyttes simpelt flertal 

§ 28. Ved stemmelighed eller intet flertal bliver forslaget forkastet og diskussionen 
angående forslaget lukkes. 
  Stk. 1. Et forkastet forslag kan altid tages op igen, hvis det skulle blive 

relevant. 
 



 

 

Ændring af vedtægter 

 
§ 29. Tilføjelser, ændringer og bortskaffelse af vedtægter kan ske i Kursistsrådet ved 2/3 
flertal. Ændringerne skal godkendes på 2 efter hinanden følgende møder. De nye 

vedtægter træder i kraft umiddelbart herefter, med mindre andet er angivet. 
 
§ 30. Ingen tilføjelser til, ændringer eller bortskaffelse af vedtægter kan ske med 

tilbagevirkende kraft.  
 

Andet 
 
§ 31. I fald Kursistrådet har haft indtægter eller udgifter er det forpersonens ansvar at 

aflægge regnskab for dette. Regnskabet forelægges Kursistrådet senest på mødet i april. 


