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Mødereferat
Udvalg:

Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Møde nr. 2:

Mandag den 22. oktober 2007, kl. 14.00 – 16.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lokale 2.

Tilstede:

Social- og sundhedsassistent Charlotte Knudsen, Røbo
Social- og sundhedsassistent Ulla Kragbæk, Slottet
Social- og sundhedshjælper Ingrid Haagensen
Social- og sundhedsassistent Mie Dahl, FOA
Teamleder Lene Hvass Olsen, Klippebo
Uddannelsesleder Anette Greve, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Rektor Kirsa Ahlebæk, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Uddannelsessygeplejerske Helle Alexandersen, Visitation Ældre
Afd. Sygeplejerske Birthe Kure, Bornholms Hospitals F2
Klinisk underviser Annette Holm, Bornholms Hospital
Lærer Anne-Lises Rasmussen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Fraværende:

Elevrepræsentant Eva Jørgensen
Institutionsleder Ingrid Bentsen

Referat

Se næste side.
Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

REFERAT:

Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser
MØDET DEN 22. OKTOBER 2007

1.

Valg af mødeleder/referent.
Mødeleder: Anette Greve / referent: Anne-Lise Rasmussen.

2.

Uddannelsesrådets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Herunder valg af formand og næstformand.
BILAG:
• Medlemsliste.
Se vedlagte rettede medlemsliste.

3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

4.

Godkendelse af mødereferat fra mødet den 4. juni 2007.
Godkendt.

5.

Orientering fra skolen omkring erhvervsskoleloven.
Orientering fra Anette Greve og Kirsa Ahlebæk:
Den nye lov og bekendtgørelse er trådt i kraft pr. 1. august 2007. Nu er vi en erhvervsuddannelse.
Der er centralt nedsat et fagligt udvalg, der skal udarbejde uddannelsesordninger.
Inden den 12. november 2007 skal skolen søge skolegodkendelse til de enkelte
uddannelsesniveauer. Svar vil forelægge den 7. december 2007.
Grundforløbet i sin nuværende form nedlægges. Det nye grundforløb vil indeholde sundhed,
pædagogik og omsorg. Der er fortsat usikkerhed om grundforløbets placering og udformning
næste år. Som udgangspunkt vil det, der er udbudt i år automatisk blive udbudt næste år.
På www.uvm.dk ligger plancher vedr. de nye uddannelser.
Straffeattester drøftet.

6.

Godkendelse af praktikplads på Aktivitetscentret Aabo
– indstilling til bestyrelsen.
BILAG:
• Beskrivelse af praktiksted: Aktivitetscentret Aabo
Uddannelsesrådet henstiller til bestyrelsen at uddannelsesstedet godkendes, dog med den
klausul, at max. ½ af praktikperioden er i aktivitetscentret Åbo, således at alle mål for perioden
kan nås.

7.

Tillæg til uddannelsesordninger for alle niveauer i de grundlæggende social- & sundhedsuddannelser.
BILAG:
• Tillæg til uddannelsesordningen for Grundforløbet.
• Tillæg til uddannelsesordningen for Social- & Sundhedshjælperuddannelsen.
• Tillæg til uddannelsesordningen for Social- & Sundhedsassistentuddannelsen.
Orientering fra Anette Greve omkring ændringerne.
De store ændringer er faget dansk, der skal integreres i områdefagene, hvilket dansk allerede gør
her på skolen. Derudover skal der arbejdes med portfolie.
Uddannelsesrådet henstiller til bestyrelsen at de godkender tillæg til uddannelsesordningerne på
de respektive niveauer. Skolen udsender snarest muligt et tillæg til uddannelsesordning for socialog sundhedshjælperuddannelsen. Formand og næstformand godkender inden
uddannelsesordningen skal på bestyrelsesmødet. Hvis de kan anbefale det skrevne vil det blive
behandlet på bestyrelsesmødet den 3. december 2007.

8.

Orientering fra skolen.
Kirsa Ahlebæk:
I gang med budgetfasen. Indsatsområdet i 2008 drøftes på næste personalemøde. Skolen skal
styrke sin profil som sundhedsskole, f.eks. ved rygestop og praktik i udlandet.
Sosu-rådet er erstattet af sosu-udvalget. Sosu-udvalget ønsker at der skal nedsættes et lokalt
uddannelsesudvalg. Det er anderledes end det er i dag. Forslaget skal vedlægges på
bestyrelsesmødet den 3. december 2007.
Se www.sosuinfo.dk
Lærer Michael Helms går på pension 1. november 2007. Lærer Kim Klausen er ansat pr. 1.
december 2007 til undervisning i dansk og naturfag. Lærer Sille Juhl er ansat pr. 1. august 2008 til
undervisning i engelsk og som skolebibliotekar. En vikar ansættes midlertidig til undervisning i
dansk. Lærer Line Balle Jørgensen er ansat pr. 1. august 2008 og underviser i dansk og engelsk.

9.

Orientering fra andre.
Lene Hvass Olsen:
I praktik formuleres der nuværende nye vilkår for vejledere og elever. Eleverne er en dyrebar
ressource, hvilket vil blive afspejlet i elevernes nye vilkår.
Helle Alexandersen:
Der er nu ansat 5 uddannelsessygeplejersker. Sidste nyansatte er sygeplejerske Tine Olsen.
Socialpsykiatrien er nu lagt ind under visitation Ældre og varetages af Jette Riis Pedersen.
Birthe Kure:
På hospitalet arbejdes der nu udvalgte afdelinger med studie-units. Erfaringerne for elever,
personale og patienten er meget positive.

10.

Ny mødedato.
Mandag den 10. december 2007 kl. 14.00

11.

Eventuelt.
Intet.

