
 

Referat af Kursistrådsmøde d. 6.10.2022, kl. 11.00-11.55 i 

lokale V126. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt! 

2. Valg af mødeleder og referent  
Referent: Hanne 

Mødeleder: Daniel 

 

3. Præsentation af de fremmødte kursister  
Daniel (enkeltfag og forperson), Olivia (c og næstforperson), Ida (enkeltfag), Noel (1.f), Beate (1.B), Jamillia 

(1.B), Nina (1.E), Lakla,  Mariasa (1.B), Jeppe (1.K), Sandra (enkeltfag), Oscar (1.F), Mathias (1.K), Daniella 

(1.K), Elie  (1.M), Amanda, Isak (1.A), Armin (1.A), Oluf (1.A), Emil, Carsten (AVU), Ash (2.R), Niels (Avu 

lærer,) Gautum (DAS Basis AVU), Jakob (E-fag) 

Anita (rektor), Hanne (lærer) plus et par stykker mere.  

 

4. Diskussion og idéudveksling om projekt ”Medborgerskab og demokratisk 

dannelse på Kvuc”, v. lærer Niels Iversen (20 minutter) 
 

Niels fortalte om et nyt projekt, som har fokus på, hvordan der kan skabes et miljø på KVUC, hvor der er 

plads til, at alle er forskellige og har forskellige holdninger. Hvordan skaber man en debat-kultur, hvor der er 

plads til forskellige holdninger? Hvordan kan der blive skabt gode ”uenighedsfællesskaber”? 

Efterfølgende var der er snak om emnet. Ord som respekt, grænser, nysgerrighed, krænkelse, identitet kom 

op. 

En kursist fortalte om en lærer, der har mange kursister med ADHD, som en dag sagde, at kursister, der 

ikke kunne læse en tekst uden at høre musik, var dumme. Kursisten talte efterfølgende med læreren, som 

lærte noget nyt og efterfølgende ændrede tilgang og ordvalg. Det, synes kursisten, er en måde at være 

respektfuld på.  

Niels fortalte, at alle fra kursistrådet vil få en mail med et spørgeskema via kursistrådets side på mitkvuc, 

fordi projektet har brug for input fra kursister. Alle deltagere lovede at udfylde skemaet.  

 

5. Information om den kommende KTU (Kursisttrivselsundersøgelse) v. 

Daniel (10 min) 
 



 

Daniel fortalte, at der kommer en undersøgelse af, hvordan arbejdsmiljøet er på KVUC for kursisterne. Alle 

bliver spurgt gennem et spørgeskema. Skemaet er ikke helt færdigt endnu, så kursistrådet bliver spurgt, om 

de har nogle inputs til nye spørgsmål.  

Der kom disse forslag:  

• Er der nok studierum/steder at lave gruppearbejde på skolen? 

• Har du ro til at studere i klasserummet, er der en mulighed for at få det? (Sørger læreren for det 

eller giver anden mulighed for at gå et sted hen for at få ro) 

• Føler du dig presset med lektier? 

• Billedkunstlokalet. Er lokalerne indrettet til tavleundervisning? 

• Skal pauserne fastlægges bedre?  

• Er der nok tid i pauserne til at udnytte den som en pause? 

• Er glasdørene distraherende? 

•  Er der mulighed for at bevæge sig i løbet af skoledagen? 
 

Derudover kunne kursistrådet ønske sig, at der kommer kommentarfelter i spørgeskemaet.  

 

Kursistrådets inputs bliver givet videre til den gruppe der udarbejder KTU’en. 

6. Forslag om at oprette en messenger-gruppe for kursistrådet v. Olivia (5 

min) 

Olivia foreslog, at der oprettes en messenger-gruppe, så kursistrådet kan kommunikere lidt friere og 
nemmere.  

Forslaget blev vedtaget og Olivia oprettede en gruppe.  

7. Information om stole, der skal flyttes fra S1 til V8 v. Daniel (2 min) 

Der er ønske om, at der skal være bedre stole i specielt naturfagslokalerne og i billedkunst. Hvis det 
kan lade sig gøre, bliver der flyttet stole fra S1 til V8.  

8. Julearrangement for kursistrådet? (5 minutter) 

Er der opbakning for at lave et arrangement? 

Det blev besluttet at arrangere en æbleskiveeftermiddag en dag efter skole. Arrangementet skal 
være for kursistrådet, så alle kan lære hinanden at kende. Skolen vil gerne betale.  

Mathias (K), Jamilia og Beate (1. B), Olivia (1.c): står for at få det arrangeret. 

9. Evt. 
A: Jakob foreslår at lave en klimastrejke. Der var ikke tid til diskussion, så punktet kommer på næste 

møde. Dette kommer på som punkt næste gang. 

A: Anita overrakte en gave til tidligere forperson, Ida, som tak for arbejdet i kursistrådet og bestyrelsen 

de sidste 2 år.  

 



 

C: Lærer Martin K har sendt denne besked til kursistrådet: ”Kære kursistråd. KVUC afholder et 

debatarrangement om VM i Qatar fredag den 11. november kl. 9.45 -11.15 i Stjernesalen. Her vil det 

være superfedt med en eller to kursister i panelet, der har holdninger til om Danmark bør boykotte 

slutrunden, protestere, lade være med at sende politisk repræsentation derover eller om vi herhjemme i 

Danmark selv skal boykotte VM. 

 

Derfor må I gerne ude i klasserne og på jeres hold spørge om der er en eller to der har lyst til at sidde i 

panelet.Hvis må de meget gerne sende en mail til ti@kvuc.dk inden efterårsferien. 

 

Vi får besøg af: Amalie Bremer: Radiovært på Missionen på Radio4, podcastvært på Kvindefodboldpodcast 

og medstifter af fanklub for kvindelandsholdet. Jakob Høyer, Kommunikationschef DBU og Jan Jensen, 

journalist på Ekstra Bladet, hvor han bl.a. står bag Blodbold: 

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/blodbold/id1622368162 .På forhånd tak for hjælpen: Kulturudvalget 

& Martin Kreisberg (ti@kvuc.dk)” 

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.57. 

 

Næste møde: 3.11.22 kl. 11-11.55. 
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