
 
 
 

Referat af kursistrådsmøde d. 25.8. kl. 11-11.55 
 

Tilstede: Ida (forperson), Daniel (næstforperson), Jesper (H), 

Bjarke (H), OscR (F), Noel (F) Malte (F), Lala (AVU), Willum 

(D), Magnus (D), Daniele (K), Jeppe (K) Christian (J), Julie (J), 

Sandra (HFe), Jakob (HFe), Yusef (AVU), Hanne (lærer) 

 

 

Mødet havde ingen dagsorden, men følgende blev drøftet:  

 
Introduktion til hvad kursistrådet er 

Ida fortæller om kursistrådet. Det er skolens elevråd og talerør 

til ledelsen. Forperson og næstforperson sidder i Bestyrelsen og 

har en stemme deri. 

 
Festudvalget 

Er ikke en del af Kursistrådet, men alle kan engagere sig. Skriv 

til Ronnie (lærer): rf@kvuc.dk 

 
Der er lydhørhed og ressourcer fra skolen 

Generelt oplever kursistrådet, at der er gode mulighed for at få 

penge og støtte til nye udvalg m.m. 

 
Fokus i 2022 

Det skal være let at starte nye udvalg. F.eks. et LGBTplus-

udvalg. 

 

Valg af forpersoner kommer til ske i dette efterår. Alle, som vil 

stille op, er meget velkomne! 

 
Trivselsundersøgelse 

Der bliver hvert år lavet en undersøgelse af, hvordan det er at 

gå på KVUC.  

mailto:rf@kvuc.dk


 
Kantinen 

Der har været fokus på kantinen tidligere, men Kursistrådet har 

en erfaring om, at det har været svært at ændre på ting og sager 

i kantinen.  

 
Hvordan kan man få noget på dagsordenen 

Send en mail til kursistrådet inden møderne, så kommer det på. 

Man kan også altid sige noget under punktet evt.  

 
Brainstorm på idéer til det kommende skoleår 

 

• Der er dårlig lugt på handicap-toiletterne.  

 

• Der er ikke idræt på skolen. Kan det lade sig gøre? Kan 

man arbejde for at få lavet et valgfag? 

 

• Flere steder til at sidde i pauserne. Måske bænke på 

gangene. Der er to lokaler på 1. sal.  

 

• Der er for varmt i lokalerne - der mangler f.eks. blæsere 

eller aircon. 

 

• En ekstra vandpost i stueetagen 

 

• Et alternativ til en alkoholfri-fejring af studenterkørsel 

 

• Hvad med studenterhue-ansvar? 

 

• På FVU kom der ingen fra ledelsen og bød velkommen 

 

• Kan skolen have fodbolde og lign., som man kan låne i 

pauserne?  

 

• Kan pauserne ændres i længden eller mængden? – men 

hvis pauserne bliver længere, bliver skoledagen længere. 



 

• Kan pauserne forskydes? Fokus på hvad en god pause er. 

Der er måske forskelle på klassernes behov (dem der er 

ældre, vil nok gerne have kortere pauser). Måske kan 

færre (og længere pauser) betyde at færre ryger. 

 

• Kan der tilbydes yoga eller afspænding i pauserne? 

 

• Kan der laves nogle flere sociale aktiviteter?  - evt. 

hygge-kaffe med lærerne og klassen efter timerne. Så er 

der også mulighed for at mødes på tværs – også på tværs 

af kulturer.  

 

• Kan man få mere bevægelse ind i timerne? 

 

• Kursistrådsmøderne burde være korte og starte kl. 11.20, 

så det kun er i pauserne og ikke i timerne.  

 

• Der bliver proppet for mange kursister ind i klasserne.  

 

• En kursist er blevet ramt af at blive afbrudt i sin eksamen 

pga. dobbeltbookning og larm. Der bør være bedre 

koordination af eksaminerne.  

 

• Det er ikke alle lærere, der scanner tekster ind i et læsbart 

format, så de er klar, når skolen starter.  

 
Mailliste 

Der kommer en liste, man kan skrive sig på, så man får en mail, 

når der er møde og får tilsendt referatet.  

 

 

 

Næste møde er torsdag d. 8.9.22. kl. 11.20-12 i lokale V111 
 
  


