
 

Referat af Kursistrådsmøde, d. 22.1.2023, kl. 11.20-11.55 i lokale V126. 
 
 

1. Godkendelse og prioritering af dagsordenen 
Godkendt med en tilføjelse til punktet evt.  

 

2. Valg af mødeleder og referent 
Referent: Hanne  Mødeleder: Daniel 

 

3. Præsentation af de fremmødte kursister 
Daniel (forperson), Olivia (næstforperson), Hanne (lærer), Beate (b), Jamilla (b), 

Jeppe (K), Daniella (K), Henriette (AVU), Jihan (Avu), Samah (Avu), Anita (rektor), 

Mette (uddannelsesleder), Sandra (Enkelfag), Maria (Enkelfag), Ida (Enkelfag), Noel 

(F), Emily (f), Malte (F) 

 

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

 

Rektor fortæller, hvad der er gjort ind til videre. I dag er der lagt en nyhed op på 

mitkvuc om faciliteter for kursisterne. Nyheden bør gøres nemt tilgængelig på intra – 

også fremover. 

 

Der ønskes en bedre skiltning i V8, så det bliver nemmere at finde rundt. Rektor 

fortæller, at der er et arkitektfirma, som laver nye skilte m.m.  

 

Rektor fortæller også, at der kommer flere grupperum, hvor kursister kan arbejde.  

 

5. Har kursistrådet holdninger til, hvad den nye lounge/cafe på 1. sal. kan 
bruges til? 
 

Der skal fjernes persienner, så man føler sig mere velkommen i loungen  

 

Caféen er åben til skolen lukker kl. 21.30. Men man dørene lukker, så man ikke kan 

komme ind efter kl. 19.00 

 

Forslag om velgørenhedsarrangement, fundraising, events i forbindelse med et nyt 

udvalg. 

 

Man kan låne skolens popcornmaskine til særlige arrangementer.  



 

Der udtrykkes ønske om flere hyggelige aktiviteter: en eftermiddagscafe (så man kan 

møde nye mennesker på skolen), brætspil.. 

 

Måske kan man kunne booke caféen til et arrangement. 

 

Ting, der kunne indkøbes: Mikrobølgeovn, bordfodbold, opslagstavle, kalender,  

 

Kan der laves en oversigt over, hvad der kan lånes på skolen – som f.eks. spil, 

fodbolde m.m.? 

 

Evt. kan kursistrådet søge penge til noget fra DGS. 

 

En kursist spørger, hvad der bygges inde i midten af bygningen: Rektor svarer, at der 

kommer en studiesal, som kan bruges til at arbejde i, koncerter, morgensamlinger 

m.m. 

 

6. Opfølgning på fælles forberedelseslokale ved mundtlige eksaminer v. 
Daniel. Eksamensafdelingen har meddelt, at der fremover nok ikke vil være 
lokaler nok til, at alle kursister kan sidde alene i et forberedelseslokale til 
mundtlig eksamen. Hvordan forholder kuristrådet sig til dette? 
 

Daniel har taget punktet med til sidste bestyrelsesmøde, og det vil blive taget op på 

det kommende bestyrelsesmøde i marts.  

 

7. Evt.  
Olivia trækker sig som næstforperson – derfor skal der på næste kursistrådsmøde 

være afstemning, så vi kan få valgt en ny næstforperson.   

 

Daniel fortæller, hvad det indebærer at være næstforperson.  

 

Det besluttes, at der afholdes ekstraordinært møde om valg d. 3.2. 

  

Mødets sluttede i god ro og orden kl. 11.55.  

 
 
 


