Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Dato: 30. marts 2016
J. nr.: 020
Fil:160330u

Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 39: onsdag den 16. marts 2016
Kl. 8.30 – 11.00
Mødested:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne
Lærerværelset

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Studerende Ida Krebs, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud:

Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

Der blev budt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer
Referat:
01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 38, 15. december 2015
Intet til referat

02.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
03.

Økonomi
Revisor Ivan Quist gennemgik årsrapport og revisionsprotokollatet.
Årsrapport og revisionsprotokollat blev taget til efterretning og efterfølgende underskrevet.

04.

Bemyndigelse til digital signering af årsrapporten
Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indberette årsrapporten digitalt.

05.

Personsag
Souschef og uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen Hanne Sletterød har opsagt sin
stilling for at gå på pension. Bestyrelsen tilsluttede sig den forelagte plan for genbesættelse af
stillingen.
Ansættelsesudvalget består af: bestyrelsesformand, rektor, uddannelsesleder SOSU, TR for
sygeplejerskeuddannelsen, en repræsentant for det teknisk administrative personale og en
studerende.

06.

Rektors resultatkontrakt 2015, udmøntning
Bestyrelsesformandens indstilling blev vedtaget og underskrevet.

07.

Rektors resultatkontrakt for 2016
Rektors resultatkontrakt for 2016 blev vedtaget og underskrevet.
I forbindelse med behandlingen blev der spurgt til Efter- og VidereUddannelsesafdelingens
aktiviteter, ligesom der blev fremsat ønske om at drøfte skolens/ledelsens indsats ift. samspil
og samarbejde med aftagerne m.v. Det blev aftalt at behandle emnet uddybende ifm. efterårets
bestyrelsesseminar.

08.

Handlingsplan (HØG) for 2016
Handlingsplanen blev taget til efterretning

09.

Udbudsrunden 2017
Udbuddet er indsendt den 11. marts. Der søgt om udbud under hovedområdet: Sundhed,
omsorg og pædagogik.
Grundforløb 1
Grundforløb 2, SOSU
Grundforløb 2, PAU
Hovedforløbet social- og sundhedsassistentuddannelsen, T 1 & T 2
Hovedforløbet til Pædagogisk assistent
Afgørelse om udbuddet meddeles skolen i september 2016, og udbuddet gælder fra august
2017.

10.

Orientering om skolens drift
 Sygeplejestuderende Hold september 2014:
Der startede 21 på holdet og der er 16 tilbage
 Personalesituationen:
2 stillinger er vikarbesatte grundet usikkerheden om optaget

 Søgning/optag 2016:
Søgningen til grundforløbet er bedre en forventet (og budgettet).
Søgningen til sygeplejerskeuddannelsen på kvote 2 er steget med 23 % i forhold til 2015
(27 ansøgere har Bornholm som 1. prioritet)
 APV/undervisningsmiljøundersøgelse:
I 2105 er der foretaget undervisningsmiljøundersøgelse på sygeplejerskeuddannelsen,
elevtrivselsundersøgelse på SOSU samt medarbejdertilfredshedsundersøgelse. I starten af
2016 er der foretaget fysisk APV. Alle undersøgelser giver fine tilbagemeldinger og kun få
kritikpunkter. Der arbejdes løbende med både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø
 Reform af sygeplejerskeuddannelsen:
Kirstine Rosendal orienterede kort om arbejdet. Bekendtgørelsen er netop sendt i høring –
og der arbejdes sideløbende på at beskrive uddannelsens indhold og elementer.
11.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2016:
Tirsdag den 21. juni, formiddagsmøde
Torsdag den 6. oktober /fredag den 7. oktober, bestyrelsesseminar
Det blev aftalt, at der på bestyrelsesseminaret bl.a. skulle sættes fokus på frafald på
sygeplejerskeuddannelsen og på det under pkt. 07 nævnte.
Onsdag den 15.december, eftermiddagsmøde + julemiddag
2017:
Onsdag den 22. marts, formiddagsmøde, årsrapport OBS! mødedato er ændret

12.

Eventuelt.
Niels Reichstein Larsen nævnte, at vi i uddannelsessammenhæng er opmærksomme på de
mange flygtninge der er kommet og fortsat kommer til Bornholm. Dels for sikre at de kommer
i uddannelse, dels for at sikre, at de kommer i uddannelse, dels for at sikre rekruttering til
Bornholms Hospital.
Niels udtalte endvidere, at kunne være behov for at udbygge de nyuddannede
sygeplejerskernes kompetencer for at håndtere det brede arbejdsfelt der er på Bornholms
Hospital.
Bornholms Hospital er valgt som udviklingshospital i regionen, hvilket bl.a. betyder at
økonomien er rammestyret.

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk

