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Mødereferat
Udvalg:

Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Møde nr. 7:

Tirsdag den 8. September 2009, kl. 14.00 – 16.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærerværelset.

Deltagere:

Klinisk underviser Annette Holm, Bornholms Hospital
Uddannelsessygeplejerske Jytte Kure, Primær
Klinisk underviser Jette Riis Nielsen, primær
Mellemleder Helle Alexandersen, primær
Mellemleder Birthe Kure, Bornholms Hospital
Social- og sundhedshjælper Ingrid Haagensen, FOA
Social- og sundhedsassistent Ulla Kragbæk, FOA
Uddannelsesleder Anette Greve, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Lærer Anne-Lise Rasmussen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Tilforordnede:

Fraværende:

Formand Mie Dahl
Næstformand Ingrid Bentsen
Rektor Kirsa Ahlebæk
Elevrådsrepræsentant Judith Olsen

Referat:

Se næste side.
Med venlig hilsen

Anne-Lise Rasmussen
Lærer

REFERAT:
Uddannelsesrådet for de grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser
MØDET DEN 8. SEPTEMBER 2009

Ordstyrer: Helle Alexandersen
Referent: Anne-Lise Rasmussen

1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Godkendelse af mødereferat fra mødet 12. marts 2009.
Godkendt.

3.

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

4.

Vejledning til LLU i behandling af klagesager.
Hvordan vil vi udmønte kompetencen her?
BILAG:
Vejledning til de lokale uddannelsesudvalg i behandling af klagesager.
Kommentarer til s. 6 – skal uddannelsesrådet samles ved klagesager?
Beslutning:
Uddannelsesrådets formand og næstformand taler sammen ved klagesager. Ved efterfølgende
uddannelsesrådsmøde orienteres resten af medlemmerne. Hvis formand og næstformand føler sig
inkompetente eller ikke føler sig i stand til alene at afgøre klagen, må rådet involveres.
Uddannelseslederen skal i mæglingssager sidde som uddannelsesrepræsentant.
Hvis formand og næstformand ikke har indsigelser imod ovenstående 1 uge efter referatets
udsendelse er punktet vedtaget.

5.

Forslag til godskrivning af praktikken.
BILAG:
Bliver udleveres ved mødet.
Orientering fra AG:
NI marts med muligheden for at oprette et N1 hold, hvor holdet kan få afkortning af praktikken
på grund af erhvervserfaring.
Se uddelte skema ”Fordeling af praktik og teoriperioder”.
Ved ansøgning om fritagelse for første praktikperiode, skal eleverne søge på en skabelon, der er
udarbejdet af PASS.

Af planmæssige årsager foreslår uddannelsessygeplejerskerne, at N1 aprils ferie flyttes til uge 2728 og 29.
Beslutning:
Hvis formand og næstformand ikke har indsigelser imod ovenstående 1 uge efter referatets
udsendelse er punktet vedtaget flyttes NI aprils sommerferie til uge 27-28 og 29.
6.

Godkendelse af skabeloner/bilag til praktikerklæringer
BILAG:
Praktik 1 – trin 1
Praktik 2 – trin 1
Praktik 1 – trin 2
Praktik 2 – trin 2
Praktik 3 – trin 2
AG: Praktikerklæringerne ligger på Fronter og på Dragenettet. Der kan skrives i skemaerne.
Vejlederne på sygehuset har adskillige rettelser til skemaerne. Revideringer/rettelser vil snarest
blive foretaget.

7.

Praktikmål v/Ulla Kragbæk.
Der er udarbejdet praktikbeskrivelser og flere er på vej.
Hospitalet skal bruge samme beskrivelse/skabelon som primærsektoren.
Anette Holm går videre med opgaven.
Besluttet:
AG lægger beskrivelserne/praktikmål i en mappe på Fronter.

8.

Studerendes overgang til social- og sundhedsassistentuddannelsen.
AG: Der er en bekendtgørelser, der omhandler studievejledning i forhold til merit på
assistentuddannelsen. Denne bruges også i forhold til sygeplejestuderende, der skal overgå til
assistentuddannelsen. Hvornår tidligere studerende kan starte på assistentuddannelsen beslutter
Visitation Ældre og skolen.

9.

Mentorordning v/Anette Greve
Lærer Heidi Jonassen vil komme ud i praktikken og orienterer om mentorordningen.
AG vil orientere uddannelsessygeplejerskerne.
Første hold mentorer er uddannet.

10.

Orientering fra skolen.
AG: Skolen afholder den 18. november 2009 temadag om de unge i uddannelsen – hvad kan vi
gøre og hvordan bygger vi bro mellem teori og praksis. Indbydelsen ligger på hjemmesiden.
Invitationen går til skolens samarbejdspartnere inkl. de daglige vejledere.
Underviser Annelise Knoop er stoppet. Underviser Ellen Westh Jensen starter den 15. november
2009.
I stedet for ”Fælles Fit”, deltager alle elever den første fredag i hver måned i Sund fredag, hvor
der vil være fokus på sundhed i forhold til mål.
Den årlige sommerevent afvikledes i år på stor succes på Middelaldercentret.
BILAG:
Temadag om fastholdelse af unge i uddannelse – hvad kan vi gøre og hvordan bygger vi bro
mellem teorien og praksis?

11.

Orientering fra praktikken.
Anette Holm: Eleverne har meget fravær i praktikken. Er bekymret for om eleverne kan nå deres
mål.
Ingrid Haagensen: Har merit-elev.
Uddannelsessygeplejerskerne oplever, at der er mange problemer i forhold til de elever, der skal
tages særlig hensyn til.
En elev har med stor succes, været i psykiatripraktik i døgnplejen i Rønne syd. Håber på flere
pladser i døgnplejen.
Gitte Andersen er fortsat sygemeldt. Karin Møgelmose er konstitueret til den 31. december 2009.
Uddannelsessygeplejerskerne har fået ny adresse: Ravnsgade 5, Åkirkeby.
Helle Alexandersen orienterede om, at der på plejehjemmene er sat fokus på aktiviteter. Hvis
budgetforslaget vedtages, vil området blive tilført 1 mill. Nuværende er der fuld gang i
planlægningen af nybygning og tilbygning af plejecentrene. Planerne om plejehjemslukningerne
påvirker personalet. Ny teamleder på Nørremøllecentret er Bente Bresmann. Ny Teamleder på
Nylars plejehjem er Louise Bjørn Andersen.
Elektroniske omsorgsjournaler (Care) er ved at blive indført. Alle medarbejdere skal på kursus.
Eleverne skal have adgang til care.

12.

Punkter til kommende møde
Ingen udover de faste punkter

13.

Ny mødedato.
Mandag den 18. Januar 2010 kl. 14.00 - 16.00.
Punkter til dagsordenen tilsendes Anette Greve senest den 4. Januar 2010.

14.

Eventuelt.
Dimensioneringen for 2009 er NI: 77 elever + NII 51 elever.
Dimensioneringen for 2010 er endnu ikke udmeldt (i forbindelse med trepartsforliget).
”Kurset ”På vej mod SOSU” (mænd) har betydet et øget optag af mænd på NI.

