
 

Referat af Kursistrådsmøde d. 24.2.2023, kl. 11.20-11.55 i 
lokale V126. 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Der blev indsat et ny punkt: ”Ordensregler” v. Martin og Mette (begge fra ledelsen) 

Punktet: Fundraiser udgår, da Kim ikke var til stede. 

 

2. Valg af mødeleder og referent  

Daniel blev valgt som mødeleder og Hanne som referent 

 

3. Præsentation af fremmødte 

Daniel (forperson, HFe), Victor (næstforperson), Ida (HFe), Olivia (1.c), Jakob(HFe), Jakob (HFe), 
Laurits (HFe), Thomas (HFe), Samar (Avu), Djihan (Avu), Herniette (Avu), Marissa (1.b), Aya (1.b), 

Beate (1.b), Emilie (1.b), Valdemar (2.y), Sandar (HFe), Maria (HFe), Jeppe (1.k), Daniella (1.k), Hanne 
(lærer), Martin (leder) Mette (leder), Erik (1.d), Sabrina (HFe) 

 

4. Opfølgning fra sidste møde  

Der er bind i receptionen og hovedpinepiller 
Der er blevet sat en mikrobølgeovn mere op i kantinen?  

Anita har meldt ud, at man kan bruge sin egen kop, når man køber kaffe, og at KVUC vil sætte 

termokopper til salg. 
En kursist foreslår, at skolen stiller porcelænskopper til rådighed. 

 

5. Kantinens udbud af mad  

Kantinen er privatejet, så Victor foreslår, at der laves et møde med kantinen. 

Der er flere forslag til forbedring:  

• Flere varme vegetarretter 

• Flere veganske produkter 

• Mulighed for glutenfri-mad 

• Der kunne laves en undersøgelse af behov 

• Man kunne lave en ”forslagskasse” i kantinen i stedet for at kursistrådet hvert år diskuterer 

emnet.  

• Måske kunne kursistrådet samarbejde med ledelsen om nogle principper, man kan arbejde hen 
imod – sådan så det bliver mere generelt og ikke så detaljeret.  

Beslutning: Victor tager kontakt til kantine og tager kontakt til Rektor om udarbejdelse af nogle 
principper.  

 

6. Nyt punkt: Skolens studie- og ordensregler  

Martin og Mette informerede, om at ledelsen på KVUC har forslag til nye studie- og ordensregler.  

 

Forslaget går ud på, at der skal indsættes følgende afsnit: ”Dertil omfatter KVUC’s studie- og 

ordensregler også adfærd uden for institutionen, herunder i fritiden. Dog kun i tilfælde hvor adfærden, 

fx digital adfærd på blandt andet sociale medier, har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, 

herunder ordenen og samværet på skolen” 

 

Forslaget blev fremlagt for Kursistrådet, der ikke havde andre kommentarer end, at det så fornuftigt ud.  



 

 

7. Etablering af udvalg på skolen  

Punktet flyttes til næste møde 

 

8. Evt.  

Jakob fortalte, at informationsskærmene i S1 ikke viser det samme, som skærmene i V8. 

 
Jakob foreslog, at der kommer noget mere information om, hvem de ukrainske flygtninge i S1 er, og han 

vil gerne tale om, hvorvidt det er muligt at skabe kontakt mellem dem og KVUCs kursister.   
 

Ledelsen vil gerne bruge en time til at drøfte, hvordan trivselsundersøgelsen. Der vil blive indkaldt til et 

ekstramøde snart – det bliver nok en time en eftermiddag.  
 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 11.57. 
 

Næste møde: d. 17.3.22 

 

 


