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Mødereferat
Udvalg:

Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Møde nr. 1:

Mandag den 4. juni 2007, kl. 14.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærerværelset.

Deltagere:

Anette Holm
Helle Alexandersen
Charlotte Knudsen
Birthe Kure
Ingrid Bentsen
Ingrid Haagesen
Mie Dahl
Nina Fredriksen
Kirsa Ahlebæk
Hanne Seldevig
Anne-Lise Rasmussen

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

REFERAT:
Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser
MØDET DEN 4. JUNI 2007

1.

Valg af mødeleder/referent.
Ordstyrer: Hanne Seldevig. Referent: Anne-Lise Rasmussen

2.

Præsentantrunde.
Fraværende m. afbud:

Lene Olsen og suppleant Bente Graversen
Ulla Kragbæk
Fraværende uden afbud: Pernille Olsen.
3.

Uddannelsesrådets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
BILAG:
• Medlemsliste er udsendt med mødeindkaldelsen.
Der mangler en suppleant for Ingrid Bentsen og en suppleant for Pernille Olsen.
Ingrid finder selv en suppleant. Og HS finder en for Pernille.

4.

Gennemgang af kommissorium.
BILAG:
• Er udsendt.
Det udsendte kommissorium, der er godkendt af bestyrelsen, blev gennemgået af HS. Det
skrevne med kursiv står i lov og bekendtgørelser for grundlæggende uddannelse 1214 af 1/12 2006
§ 10.3 + § 20 . 1-6.
Obs! Der er beskrevet skal og kan opgaver i kommissoriet.

5.

Udarbejdelse af forretningsorden.
BILAG:
• Forslag til forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt med følgende ændringer:
§ 7 Mødedato skal være kendt senest 4 uger før mødets afholdelse. Mødeindkaldelsen med
dagsorden udsendes på mail minimum 10 dage før mødets afholdelse. Evt. bilag kan udsende
med posten.
§ 9 Punkter til dagsordenen skal være formanden eller sekretariatet i hænde senest 3 uger før
mødets afholdelse.
§ 10 Uddannelsesrådets beslutninger føres til referat, som udsendes til medlemmerne,
suppleanter, skolens bestyrelse samt de tilforordnede på mail. Referatet lægges på skolens
hjemmeside og eller på ”Fronter”.

6.

Orientering.
a) Arbejdet med fælles uddannelsesordning for social- og sundhedsassistentuddannelsen.
HS orienterede om arbejdsgruppens arbejde med den fælles uddannelsesordning.
b) Ny lov om Erhvervsuddannelser
HS orienterede om den nye lov, der træder i kraft .1/7 2007. Nogle af ændringer gælder
dog først pr 1/8 2008.
LBK kan ses på www.borger.dk
c) Organisering.
Orientering ved KA.
HS fratræder efter eget ønske, som uddannelsesleder pr 1/8 2007. HS fortsætter som
underviser og studievejleder 32t./uge.
Der er på grundlæggende uddannelse sket en opdimensionering af elever, hvilket blandt
andet har medført en opdimensionering af Grundfagstimer.
Underviserstillingen har været opslået og ved ansøgningsfristens ophør d.4/6 var der indkommet 4 ansøgninger.

7.

Ny mødedato.
Mandag den 22. oktober 2007, kl.14.00.
Punkter til næste møde:
•
Valg af formand og næstformand.

8.

Eventuelt.
%

