
 

Referat af kursistrådsmøde d. 1.12.2022, kl. 11.20-11.55 i 
lokale V126. 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 
Ja – nogle 6 og 7 fjernes  
 

2. Valg af mødeleder og referent 
Daniel - mødeleder, Hanne – referent 

 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 
Daniel (forperson), Ida (Hfe), Hanne (lærer), Jeppe, (1. K), Maria (Hf E), Sandra (Hf E), Emil (1. I), 
Mirelle (HFe), Jakob (Hf E), Oliva (næstforperson), Nina (1.E) 

 

4. Opfølgning fra sidste møde på, hvordan pauserne er placeret. V. Olivia 
De kursister, som var utilfredse, er desværre ikke kommet til mødet. De fremmødte i dag oplever 
ikke problemer.  

 

Skolen vil gerne have fokus på, hvad der kan laves i pauserne. 
Måske kan der søges penge hos DGS eller skolen til bordfodbold.  

 

5. Drøftelse af, hvordan skolen bedst kan informere om skolens faciliteter til 
kursisterne. Hvor er der f.eks. mulighed for gruppearbejde? 
 

Der er rundvisning af andre kursister/tutorer på HF2, men det er ikke på HFe.  

 
En kursist fortæller, at en klasse i 6 mdr. ikke kendte til et lokale med sofaer – selvom det ligger lige 

ved siden af deres klasselokale.  
 

Hanne spørger: Hvor godt kender I bygningen? 
Måske er det mest HFe-kursister, der kender bygningen bedst. HF2 er måske mere isoleret til deres 

egen etage.  

 

Her er en masse forslag:  

• Kort over skolen på mitkvuc – så det kan være lettere at se, hvor lokalerne er. mitKVUC m å 

meget gerne få et bedre layout – så det bliver mere overskueligt at finde rundt.  

• Ensretning af skilte og opslag i lokalerne.  

• Måske kan infoskærmene bruges i højere grad.  

• Bedre skiltning på etagerne, så man nemmere kan finde rundt.  

• Gerne flere infoskærme på skolen – gerne på hver etage og en skærm i hver ende af 

bygningen.  
• Lærerne bør være bedre til at hjælpe kursisterne med at orientere sig. 

• Der bør være tydelige skilte på hvert lokale, så alle ved, hvad man kan bruge det til! 

• Kuristrådet synes, det er en rigtig god idé, at der laves etageudvalg. 

• Der bør være en on-line-rundvisning, så alle kan se den derhjemme.  

• Man kunne lave rundvisning, man frivilligt kan tilmelde sig til –– så HFe-kursisterne ikke skal 

på rundvisning i alle fag. Måske kan det kombineres med en snack eller andet lokkemad. 

 



 

Beslutning: 
• Daniel går videre til Anita med idéerne. 

 

• Hanne sørger for at orientere lærerne om, at kursisterne har brug for hjælp til at vide, hvad 

der er af faciliteter. 
 

6. Kort drøftelse om oprettelse af et LGBT-udvalg v. Ash  
Punktet flyttes, fordi Ash ikke deltager 

7. Opfølgning fra sidste møde på opbevaringsmuligheder for bøger m.m. på 
skolen. 
Punktet flyttes, fordi Anita (rektor) ikke deltager 

 

8. Evt. 
 
Hanne: Der er åbningsreception d. 13.1. for den nye lounge på 1. sal. Alle er velkommen. 

 
Daniel informerer om, at skolen har tænkt sig at indføre fælles forberedelse til mundtlige eksaminer 

– fordi der ikke er lokaler nok. Kursistrådet er stærkt kritiske over for dette. Daniel tager det op på 
det kommende bestyrelsesmøde.  

 

Sandra spørger til situationen med den dårlige lyd på brandalarmen: Daniel kontakter ledelse for at 
høre, om der er kommet styr på, at brandalarmen ikke kan høres i alle lokaler.  

 
 

 

Idéer til næste møde: 
  

1. opfølgning på punkt 5 
2. fokus på den nye lounge på 1. sal. 

3. opfølgning på fælles forberedelse 
 

 
Mødet sluttede i god ro orden kl. 11.57. 

Næste møde bliver sandsynligvis fredag d. 20. januar kl. 11.20-11.55. 

 
 


