
Referat af kursistrådsmøde d. 25/1 2022 
 
Mødet foregik kl. 11.00-11.55 i lokale V111 i Vognmagergade 8. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Valg af mødeleder og referent 

Hanne referent, Ida mødeleder 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 

Daniel (Næstforperson) (HFe), Ida (Forperson) (HFe), Hanne (lærer), Victor (1.y), Lea 

(1.k)., Martin (leder) og Mark (HFe). 

4. KVUC’s kommende skoleblad 

Vil kursistrådet være med? Lærer Søren Lindgreen kommer og fortæller om planerne og 
vil høre, hvad kursistrådet tænker om dem. 

 
Søren meldte afbud. Hanne formidlede for ham:  

 
Der skal laves et kursistblad på KVUC: 

 Skrevet af kursister til kursister.  
 En lille gruppe af ansatte står som ansvarlig redaktion og sparringspartner til 

kursisterne.  

 Der kan laves produktioner i form af tekst, billeder, lyd og video  

 Skolens podcast-rum kan anvendes  

 Historierne bliver samlet en gang hver 4-6 uge, men kan blive udgivet drypvis 
løbende på skolens sociale medieplatforme  

 Historierne bliver offentliggjort på eksternt tilgængelige platforme  
 
Ideer til indhold:  

 Livet på skolen  

 Faglige analyser (fx undersøgelser af kursisttyper eller skolens forbrug)  
 Faglige oplæg  
 Interview med, for kursisterne, relevante personer  

 Essays, digte, historier eller andet skriftligt  
 Beskeder fra kursistrådet  
 Afstemninger  

 Opskrifter, sparretips og andre tips’n’tricks  



Redaktion:  

 Ansatte: Søren Lindgreen (SN), Kristina Bilic (KBI) Claus Elbæk (CLEL) 

 Kursister og elever: Vi efterspørger elever og kursister. Meget gerne mindst ét 
medlem fra kursistrådet 

 

Ida og Daniel vil meget gerne være med. 

5. Follow-up på brugerbetaling til matematikprogram 

KVUC har set på Kajsas problematisering af, at KVUC kræver for meget i brugerbetaling.  
 

Martin formidlede ledelsens svar: ”Som institution må vi max opkræve 2500 i egenbetaling 
til undervisningsmidler. Kursisterne argumenterer for, at fordi vi kræver at man skal 
medbringe egen PC, så kan vi ikke også bede om egenbetaling til TI Nspire, som vist 

ligger på mellem 120-250 kr. (?).  
Vi tolker der sådan, at det er kursisternes eget valg, hvis de køber en PC til 2500 kr eller 
derover. Ifølge IT-chefen kan man købe en bærbar langt billigere i Elgiganten (fx 1999 

kr.) og Proshop (fx 1888 kr.). Desuden stiller KVUC låne-PC til rådighed for dem, der ikke 
kan købe selv. Derfor mener vi, at det er i overensstemmelse med reglerne, at kursisterne 

selv betaler den ekstra software/TI Nspire. Det vil i øvrigt være en stor administrativ 
udfordring, hvis KVUC skulle finansiere programmet.” 
 

Daniel: Lærerne må meget gerne være mere tydelige om, at der kan lånes computer. 
Hanne kontakter IT, som skal gøre det tydeligt for både lærere og kursister, at den 
mulighed er der.  

 
Det blev diskuteret, hvad Kursistrådets holdning er. Vil det gå videre med ”sagen”?  Måske 
kan det være en skolebladsdiskussion? 

 
Hvis nogle har forslag eller stærke holdninger, kan de skrive til kursistmailen. 

6. Toiletterne i V8. Toiletudvalget vil referere fra en rundtur i V8 med 

servicechefen 

Ida, Daniel og Hanne har været rundt i V8 og skrevet ned, hvilke toiletter der bør ordnes i 
forhold til, om de løber m.m. Servicechefen er blevet orienteret. Alle bør være 
opmærksomme op, at vandtemperaturen kan reguleres på alle toiletterne. 

 
Kursistrådet har lavet en seddel, som skal hænges op på alle toiletterne. 

7. Kursistrådes vedtægter skal ændres og opdateres 

Vi skal lave en plan for processen. Du kan læse vedtægterne her. 
 
Der er en del ting i vedtægterne, som ikke passer ind i den nuværende virkelighed.  

https://kvuc.dk/media/2216/vedtaegter-kvucs-kursistraad-opt.pdf


Vedtægterne er skrevet, som om de kun dækker HF2. Rådet vil gerne være for alle på 

skolen.  
 
Rådet vedtog, at Martin, Ida og Daniel, Victor og Hanne ser vedtægterne igennem, så de 

nye kan fremlægges på det kommende møde. Hanne indkalder til møde.  
 
Der er enighed om, at dagsordenen bør komme ud en uge før, som det står i 

vedtægterne. Der bør fortsat komme en reminder 1-2 dage før mødet. Begge ting på mail.  
 

Victor: hvad er forretningsudvalget? 
Martin: det er forperson og næstforperson, samt kontaktlæreren og 
ledelsesrepræsentanten. 

8. Evt.  

1. Rektor har meddelt, at fravær pga. corona ikke kan være grund til, at man bliver 
smidt ud (både hvis man er syg eller nærkontakt eller lign.). Man skal dog deltage 
hjemmefra på Teams.  

 
2. En kursist foreslår, at der skal være tamponer på toiletterne, eller at der skal være 

gratis til afhentning i receptionen.  

 
Martin fortæller, at det allerede er til rådighed til akutte tilfælde.  
 

Kursistrådet diskuterer, om det vil gå videre med ideen om, at bind og tamponer 
skal være gratis for alle. Rådet er ikke helt enige, men ønsker at gøre 
opmærksomhed på, at det er mulighed for at få hjælp i akutte tilfælde.  

 
3. Der mangler sprit flere lokaler. Kursisterne bør sige det til deres lærere. 

 
Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.58. Næste møde er tirsdag d. 22.2. 
 


