
Kursistrådet evalueringsmøde d. 22/6 2022 
 

Til steder: Ida, Daniel, Victor, Hanne (lærer) og Martin (leder) 
 

1. Hvordan kan vi få flere med i kursistrådet? 
 

 Lærerne på HF2 skal hjælpe med at få kursisterne til at komme.  
 Hver klasse bør vælge 1-2 til kursistrådet – evt. i forbindelse med at de er på 

vandrehjem. 

 Der skal laves en mail-liste. Hanne taler med Michael Bjarni/Jeppe om man kan lave 
en liste - så man kan tilmelde sig og afmelde sig.  Nyhedsbrev – med nyt fra 

kursistrådet. 

 Dagsorden kunne komme ud tidligere, så klassen kan tale om den inden.   
 Skal der laves en runde med klassebesøg?  - måske skal det gøres senere. 

 Der skal også vælges repræsentanter på pakkerne.  

 Vi kan tage kontakt til AVU. Hanne kan spørge Michael Heinet/Annemette, om der 
kan gøres noget for at få avu-kursister på banen. 

 
2. Hvordan fastholder vi folk i kursistrådet? 

 

 Større løbende kontakt til klasselærerne 
 Dagsorden ud tidligere, så klasserne kan diskutere den 

 Evt. flere sociale arrangementer - som f.eks. tøj-byttedag 
 Etablering af LGBTplus-udvalg – gerne med en lærerrepræsentant. 

 Krea-udvalg -  
 
3. Lokaler til næste år 
 

 Skal helst ikke være V111 

 Skal helst være i det samme lokale året rundt 
 

4. Undervisningsmiljø-undersøgelse 

 
Der kommer en KTU, men der skal mere fokus på lokalerne- og det fysiske. 

 

På ÅrhusVUC og FynVUC har lavet nogle undersøgelser, som kan inspirere i forhold til 
måden de spørger på. 
 

Kursistrådet vil gerne have fokus på luft, lugt, lys og støj, og at det både indgår i 
spørgeskema-undersøgelsen og i konkrete målinger.  
 

Der kan også komme mere fokus på, at ALLE har godt af udluftning. Det kunne være en 
kampagne blandt både lærere og kursister om det.  
 

Der har været problemer med larm under eksamen.  



 

Evt. 

 Bliver unge-klasserne undervist i seksualundervisning og om privatøkonomi 
 Kan også blive en del af verdensmålsugen eller i uge 6 

 Der kunne også være verdensmål-undervisning hver uge 
 Valg af ny forperson skal helst ske omkring efterårsferien - Victor og Daniel vil 

gerne stille op. 

 
Idéer til næste år 

 Overvågning og restriktioner/sanktioner i forhold til rygning (ikke på det første 
møde) 

 Rygestop-kurser 

 Cykelparkering (1. møde) 
 Kantine – og miljø. Hvordan kan få rabat ved brug af genbrugsemballage 

 Information om krea-udvalg 
 Opfordring til at lave andre udvalg 

 

Vi aftalte at mødes d. 9.8.22 kl. 12 for at planlægge det nye år. Hanne indkalder. 


