
 

Referat af kursistrådsmøde, d. 3.11.2022, kl. 11.00-11.55 i 

lokale V126. 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 
Godkendt! 

2. Valg af mødeleder og referent 
 

Daniel, mødeleder 

Hanne, referat 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 
Daniel (forperson og HFe), Anita (rektor); Daniella (1. K), Jeppe (1. K), Oscar (1. F), Noel (1. F), Emil (1. I), 

Jakob (e HFe), Hanne (lærer) og (Nina (1.e) 

4. Beslutning om hvor tit og hvor lange kursistrådets møder skal være. v. 

Daniel 
 

Et medlem vil gerne have to møder om måneden i spisepausen i stedet for at skulle skære noget af timerne.  

De fleste vil helst gerne undgå at skære noget af timerne. 

Det bliver foreslået, at man kan beslutte det løbende, hvis der er noget vigtigt.  

Hvis man f.eks. ikke når alle punkter, så kan man aftale at holde et møde. 

Det besluttes, at møderne fremover foregår kl. 11.20-11.55, og at hvis rådet ikke når igennem dagsordenen, 

kan der arrangeres ekstra møder! 

Næste møde 1.12., kl.11.20 

5. Forslag om at arrangere en klimastrejke. V. Jakob 
Jakob fortæller, at han gerne vil have lavet en klimastrejke eller lignende op til Folketingsvalget. Nu vil Jakob 

høre, om der er opbakning for at lave en klima-strejke i Kursistrådet, selvom valget er overstået.  

Der er ikke stor opbakning omkring forslaget. 

Nogle mener, at det er ærligt at gøre det i skoletiden, da der er så få timer i forvejen. Nogle mener, at 

skolen ikke skal være politisk. Én foreslår, at man kunne man lave et klima-udvalg. 

Anita siger, at skolen principielt selvfølgelig ikke kan støtte op om blokade af skolen.  

Men skolen vil gerne støtte op om andre tiltag som events eller lign., arrangeret af kursister. Der findes også 

et miljøråd på skolen.  

Jakob vil tænke videre, og hvis nogle vil være med, kan de kontakte Jakob! 

 



 

6. Diskussion af, hvordan pauserne er placeret. V. Olivia 
Olivia er desværre blevet syg.  

Oscar fortæller, at han gerne vil have længere pauser – gerne 30 minutter, så der kan være tid til at 

bevæge sig eller lave andet. 

En mener, at fokus vil forsvinde fra skolearbejdet. Nogle mener, at der er brug for de 10 minutters pause til 

at strække benene, drikke kaffe med mere. Én fremhæver, at der jo er forskel på folk, og at man måske i 

klassen kan arrangere det, så det passer til klassen.  

Selvom der reelt set er sat 15 minutter pauser i alt til hvert modul, oplever de fleste, at der bliver holdt lidt 

mere pause.  

Beslutning: Der var enighed om, at alle bør tage det op med deres lærere i deres klasse/på deres hold.  

 

Anden del af punktet: Hvad kan pauserne bruges til? 
 

Der kommer forskellige forslag på banen:  

Kan der sættes basket-kurve eller fodboldmål op i de nye gårdanlæg? 

Der kunne sættes ekstra skærme op, som løbende kan vise nyheder.  

Der kunne sættes fitness-maskiner op - enten udendørs eller indendørs. 

En kursist synes ikke, at der har været info om, hvor kursister kan hænge ud   

Anita fortæller, at skolen kommer til at ændre sig efter ombygningen. Allerede efter jul får kursisterne 

lærerværelset til at holde pauser, købe kaffe m.m.  

Der kan oprettes et udvalg af kursister til at påvirke skolen i forhold til indretningen af skolen.  

Beslutning: Kursistrådet vil gå videre med at søge om infoskærme til nyheder.  

7. Nyt vedr. julearrangement for kursistrådet. 
Punktet fjernes, da ingen af ansvarlige for arrangement kom til mødet. Arrangementet aflyses dermed.  

8. Kort drøftelse om oprettelse af et LGBT-udvalg v. Ash eller kort 

drøftelse af opbevaringsmuligheder på skolen. 
Ash har desværre meldt afbud. 

Daniel informerer om, at der sidste år blev undersøgt om det var muligt at sætte skabe op til kursister.  

Flere kursister vil gerne have mulighed for at kunne opbevare ting i skabe med mulighed for aflåsning. 

Beslutning: Anita vil undersøge, om det er muligt – og om der er råd.  

9. Evt. 
Der var brandalarm onsdag i V8, og der var store problemer. Daniel tager det op med Ledelsen, da der var 

en del problemer.  

Næste møde 1.12. er kl.11.20. Et punkt skal være opfølgning på punktet om pauserne, og hvordan kan man 

informere om faciliteter til kursisterne. 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.56. 


