Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og
Sygeplejeskole

Dato 29. september 2010
J. nr. 020
Fil 100929u

Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 16: Tirsdag den 28. september 2010 kl. 16.30
Mødested:

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne

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 sundhedshjælperelev Heidi Irene Andersen, elevrepræsentant
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Fraværende: Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
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. 15. den 11. juni 2010
Godkendt og underskrevet

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt

03.

Bestyrelsens sammensætning
Medlemslisten blev rettet og vedhæftes som bilag

04.

Uddannelsesbilledet på Bornholm.
a. Dannelsen af Campus Bornholm
Undervisningsministeriet har godkendt sammenlægningsredegørelsen for Bornholms
Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm den 30. august 2010 og den
fusionerede institution Campus Bornholm er nu en realitet.
Der er nedsat en overgangsbestyrelse (til udgange af 2013) som har folketingsmedlem Jeppe
Kofod som formand. Kirsa Ahlebæk er udpeget som repræsentant for Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole. Grunduddannelseschef Henrik Petersen, UCC er ansat som midlertidig
leder af institutionen mens der rekrutteres en leder. Ansættelsen af leder forventes at være på
plads omkring årsskiftet.
b. Fusion med UCC – hvor er vi nu?
Der endnu ikke kommet svar på sammenlægningsredegørelsen. Bestyrelsesformænd og
rektorer for hhv. UCC og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole mødes med
undervisningsminister Tina Nedergaard torsdag den 30. september. Bestyrelsen vil derefter
høre nærmere.
c. Strategi for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i ventetiden
Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede strategi, som er ene videreførelse af de beslutninger
bestyrelsen tidligere har taget.
Nogle af punkterne er således allerede iværksat.
Når der foreligger en afgørelsen vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Såfremt der ikke er en afklaring inden den forlængede periode for bestyrelsen udløber med
udgangen af oktober vil der blive søgt yderligere forlængelse af perioden.

05.

Årsrapporten 2009, Undervisningsministeriets godkendelse
Godkendelsen blev taget til efterretning.

06.

Budgetopfølgning 1. halvår 2010
Budgetopfølgningen blev gennemgået og taget til efterretning.

07.

Budget 2011
Dispositionsbegrænsningen blev taget til efterretning.
Der blev redegjort for væsentlige ændringer i.f.t. budget 2009/budgetopfølgning 2009.
Der er særlig fokus på anskaffelser og afledte udgifter på IT-området, ligesom den vedtagne
strategi for institutionen har indflydelse på budgettet.
Bestyrelsens kommentarer indgår i det videre arbejde med budgettet, som skal endeligt vedtages i
december 2010.

08.

Orientering fra rektor
a. Personalesituationen: Alle s stillinger p.t. besat. Yderligere en underviser er blevet positivt
bedømt som lektor.
b. Ansøgere til uddannelserne: Der er fortsat øget søgning til SOSU- uddannelserne. Bornholms
Regionskommunes udmelding om fremtidigt optag giver flaskehals på hjælperuddannelsen, hvor
det fremover vil være meget svært at blive optaget ”fra gaden”. Rektor er i dialog med BRK om
problematikken. Der er ikke fyldt op på sygeplejerskeuddannelsen på februarholdet 2011. Rektor
er i dialog med sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød om at optage ansøgere derfra. Kvote 2 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. Implementeringen af elevadministrationssystemet EASY skrider godt fremad.
e. Der afholdes personaleseminar på Island i december 2010. 1 medarbejder ønsker ikke at
deltage.

09.

Kommende bestyrelsesmøder
Planlagte møder:
Onsdag den 15. december 2010 (sidst dagen – efterfulgt af julemiddag )

10.

Eventuelt.
Intet til referat under dette punkt

Bestyrelsesmødet den 11. juni 2010
Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Birthe Runekær Hansen

Kristina Robins

Lene Storm

Troels Filtenborg

Lisbeth Levisen Møller

Ellen Westh Jensen

