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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 15: Fredag den 11. juni 2010 kl. 08.00
Mødested:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, klasse 1

Deltagere:

Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Kredsnæstformand Kristina Robins, DSR Kreds Hovedstaden
Social- og sundhedsassistentelev Troels Filtenborg, elevrepræsentant
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Fraværende: Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Mødereferat: Følger vedlagt
Med venlig hilsen

f. formanden
Kirsa Ahlebæk
Rektor

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 14, den 18. marts 2010
Godkendt og underskrevet

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt

03.

Bestyrelsens sammensætning
Medlemslisten blev rettet og vedhæftes som bilag

04.

Fusion med UCC.
Der forventes svar på sammenlægningsredegørelsen i august.
Bestyrelsen er enige om at der må arbejdes konstruktivt på at fremme den ønskede fusion med
UCC og at der p.g.a af de praktiske problemer den lange proces afstedkommer skal tages kontakt
til UCC m.h.p. et samarbejde om områder der typisk kan relateres til Administrative Fællesskaber
(eks. løn, IT, bibliotek, indkøb, vedligehold).

05.

Ændring af lokalt tillæg til studieordning for sygeplejerskeuddannelsen
Ændringen blev godkendt med nogle sproglige rettelser.

06.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2010
Budgetopfølgningen blev gennemgået og taget til efterretning.
Bestyrelsen var positive over for skolens forsalg om etablering af udendørs træningsfaciliteter.
Det er en forudsætning at udgiften kan afholdes inden for budgetrammen.

07.

Profilering af skolen som bæredygtig/grøn institution
Rektor orienterede om de tiltag der p.t. er i gang for at profilere skolen som en bæredygtig
institution.

08.

Orientering fra rektor
a. Personalesituationen: P.g.a. optag af 3 grundforløb ansættes der yderligere en underviser i
grundlæggende uddannelse. Underviseren er rekrutteret fra Efter- og Videre Uddannelsesafdelingen, hvilket betyder at der p.t. er en ledig stilling der. Stillingen forventes besat inden

efterårets aktiviteter.
b. Ansøgere til uddannelserne: Der er øget søgning til SOSU- uddannelserne. Kvote 2
ansøgningerne til sygeplejerskeuddannelsen levede desværre ikke op til forventningerne, så antallet
af Kvote 1 ansøgere imødeses med spænding.
c. Nyt bibliotekssystem: Midt i maj har vi skiftet bibliotekssystem (det gamle blev lukket). Vi har
valgt det samme system som UCC, men desværre et det på grund af den manglende beslutning
om fusion ikke fuldt integreret.
d. Lokalesituationen: I 2006 var antallet af optagne hold 5 - i 2010 optages 10 hold. Det giver
selvsagt pladsmangel og situationen er uholdbar.
e. Personaleseminar: der arbejdes på at afholde personaleseminar på Island i slutningen af året.

09.

Kommende bestyrelsesmøder.
Planlagte møder:
Torsdag den 26. august 2010 kl. 17.00 – 20.00 + fredag den 27. august kl. 9.00 -12.00

10.

Eventuelt.

