
 

 

Referat af kursistrådsmøde d. 22/2 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 
 
Ida er mødeleder. Hanne er referent. 
 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 
 

Til stede: Lea (1. K), Victor (1. y), Ida (HFe), Daniel (HFe) og Hanne (lærer) 
 

4. Information om Kursistrådets tilstedeværelse i AMU, v. Hanne Mortensen 
 

Drøftelse af, hvordan kursisterne bliver hørt i forhold til arbejdsmiljøet på KVUC 
 
KVUC’s arbejdsmiljøudvalg inviterer kursistrådet med til deres næste møde: 27.4.  

 
Hanne informerede om baggrunden for invitationen.  

 

Kursistrådet drøftede derefter, hvilke punkter vedrørende arbejdsmiljø på KVUC, som de 
gerne vil have fokus på mere kursistinddragelse – særligt på Inklusion.  
 

- Opstilling af flere CO2-målere i klasserne, samt mere informeres om deres 
anvendelse. Temperaturerne i lokalerne er ofte for høje.  

- Træstolene på 3. sal. Larmer og skal nok smørres. Derudover sidder man dårligt på 

dem. Når S1 skal forlades bør stolene derfra byttes ud med træstolene.  
- Der er for meget larm på gangene. Særligt på 1. sal i V8.  
- De nye døre har hjulpet på larm fra gangene. 

- Der er problemer med cykelplads pga. byggeriet mod Cinemateket.  
- Der lugter af kloak i lokalerne ovenpå Salonen.  

 

Hanne bringer punkterne med til næste AMU-møde, eller kontakter Nicklas direkte. 
 

5. Opfølgning vedrørende KVUCs kommende skoleblad v. Ida og Daniel 
 

Ida fortæller, at de har talt med de 2 lærere, der står for det kommende blad.  



 

 

Kursistrådet drøftede, hvad skal der til for at læse bladet, og om det skal være på papir 

eller online.  
 
Kursistrådet er i tvivl om, hvorvidt kursisterne vil læse det, og om der vil være kursister, 

som vil skrive til det.  
1. blad, som måske vil komme i uge 11, skal handle om, hvilke kursister der går her. Det 
synes kursistrådet er interessant, da der er stor mangfoldighed på skolen. F.eks. kunne 

der være indlæg om LGTB, om flygtninge, om inklusion. 
 

Der kunne være et holdrum på Mit KVUC, som alle er medlemmer af.  
 
Hvis nogen vil skrive til bladet, skal de skrive direkte til lærer Søren Lindgren. 

(sn@kvuc.dk) 
 
6. Opfølgning på kontakten til DGS. Se referat fra mødet i november. V. Kaisa 

eller Hassan 
 
Punktet blev droppet, da hverken Kaisa eller Hassan var med til mødet.  

 
Ida har dog talt med DGS, som siger, at de er opmærksomme på problemet i DGS.  

 

7. Drøftelse af om kursistrådet vil søge midler fra DGS v. Ida 
 

Ida orienterede om, at der er gode muligheder for at søge penge hos DGS til ting, som 
kan gavne kursisterne og skolen.  
 

Kursistrådet søger om penge til en soundboks. Ida og Daniel står for det. 
 

Hanne skriver til festudvalget, at det er planen.  
 

8. Drøftelse om Mit KVUC som platform på nogen måde kan forbedres. V. Ida og 
Daniel 

 

Kursistrådet er kritiske over for Mit KVUC. Rådet synes ikke, at den fungerer optimalt. Der 
er for meget information og for langt ned til bunden. Det meste information går tabt, da 
der er mange informationer. 

 
Der er blandede holdninger. Én synes, at det fungerer godt.  
 

Lea spørger sin klasse og skriver til Ida, som vil tale med Michael Bjarni om mulige 
ændringer.  

 

9. Evt. 
 

Ingen. Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.57. 


