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Mødereferat
Udvalg:

Uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen.

Møde nr. 11:

Torsdag den 6. oktober 2011, kl. 14.15 – 16.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærerværelset.

Deltagere:

Medlemmerne i uddannelsesrådet

Afbud:

Anette Holm, klinisk underviser
Ulla Kragbæk, social- og sundhedsassistent
Kirsa Ahlebæk, rektor
Charlotte Olsen, FOA

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Underviser

MØDEREFERAT:
Uddannelsesrådet for social- og sundhedsuddannelsen
MØDET DEN 6. OKTOBER 2011

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af mødereferat fra mødet 23. september 2010.
Godkendt.
Det planlagte møde den 24. marts 2011 blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

3.

Uddannelsesrådets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
BILAG:
Medlemsliste.
Ingen ændringer.

4.

Håndbog for de lokale uddannelsesudvalg
BILAG:
Håndbog
Til orientering.

5.

Eventuelt revidering af forretningsordnen.
BILAG:
Forretningsorden

Besluttet:

Anette Greve spørger Kirsa Ahlebæk hvem og ift. hvilke paragraffer, der udpeges medlemmer til
uddannelsesrådet.

Pkt. til næste møde:
Forretningsorden
6.

Lokal undervisningsplan 2011
BILAG:
Lokal undervisningsplan 2011
Anette Greve:
For at regionskommunen kan få maximalbonus, skal eleverne tidligere i praktik. Fremover bliver
teoriperioderne på T1 og T2 på henholdsvis på 7 og 13 ugers. Ændringer starter på NI jan 12.
Ferie afholdes som vanlig.

Anette Greve:
- SOSU-lederforeningen har indkaldt til orientering vedr. den ny bekendtgørelse
- Nye bilag engelsk NI og prøvesynops udsendt til orientering.
- Når de nye uddannelsesmål kommer, vil der ske en større revision af den lokale
uddannelsesplan.
- Ny hjemme side er under udarbejdelse
- Da der ikke foreligger elektroniske evalueringer på skolens hjemmeside, kontakter AGIT
huset.
7.

Optagelses- og udvælgelseskriterier for såvel hjælper- som assistentelever,
henledt på personlige kompetencer
v/Mie Dahl
Anette Greve:
Pr. 1. januar 2012 skal halvdelen af social- og sundhedsassistenteleverne optages, uden en
personlig samtale, af region Hovedstaden.
Anette Greve sidder i 10 klassecentret bestyrelse. Skolen har umidlertidigt ansat en trainee, en
lærerstuderende, 7t/uge til dobbelt-lærerdækning i engelskundervisningen
Vores elever ligner mere og mere erhvervsskoleområdet. Mange elever har faglige og personlige
problemer. + It-rygsække. Dette ”smitter” også af i praktikken, som udtrykker deres bekymring.
Der blev drøftet muligheden af ekstra ressourcer til de svageste elever.
Oplyste at skolen har haft besøg af socialrådgiver Thomas Nielsen fra Task Force, som er et UTA
(Uddannelse til alle) projekt, som indtil videre er finansieret i 3 år. Thomas Nielsen kan fremover
kontaktes, hvis eleverne har personlige problemer og han kontakter derefter, hvis nødvendigt, de
rette hjælpeinstanser.

8.

Hvad gør vi ved fremtidige klagersager?

v/Mie Dahl

Ifølge reglerne skal klager sendes til uddannelsesrådets formand og næstformand, som herefter
skal tage stilling til om uddannelsesrådet skal indkaldes.
8a.

Elevsag – til orientering og diskussion fremadrettet.
BILAG:
Klagesag vedr. praktik ved Psykiatrisk Center.
Ovenstående blev drøftet.

9.

Orientering fra praktikken.
Døgnplejen:
Brian Lambrecht er blevet ansat som chef i Døgnplejen og Janike Thisen vender tilbage til sin
tidligere stilling på plejecentret.
Plejecentret i Svaneke lukker i løbet af de nærmeste måneder og antallet af pladser øges på Åbo
og på Nørremøllecentret.

10.

Orientering fra skolen.
Anette Greve:
Pr. 1. januar 2012 ændres skolens ”ringetider”. Undervisningen vil som udgangspunkt blive erlagt
fra mandag – torsdag fra kl. 8.15 0g 15.00. Fredag til kl.13 eller14. Hver blok vil bestå af 2
lektioner og der være 1 ½ time til lektielæsning over middag 3 dage om ugen.
Motion integreres i undervisningen.
Da Anette Greve skal færdiggøre sin ”Master”, holder hun orlov fra den 15. november 2011. Kirsa
Ahlebæk er i orlovsperioden leder af SOSU-uddannelsen.

11.

Punkter til kommende møde
-

12.

Forretningsorden (se p.3)
Bilag til Praktikerklæringer
Elevplan
Antal optagne og frafaldne/ophørte elever.

Ny mødedato.
Torsdag den 12. april 2012, kl. 14.15 – 16.00 på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, lokale 4.

13.

Eventuelt.
Intet.

