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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 17: Onsdag den 15. december 2010
Mødested:
MødeDeltagere:

Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne
Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre, Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Heidi Irene Andersen, elevrepræsentant

Mødereferat: Vedhæftet

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 16. den 28. september 2010.
Referatet blev underskrevet.

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt

03.

Bestyrelsens sammensætning.
- medlemslisten blev rundsendt for rettelser
BILAG:
Medlemsliste

04.

FUSION
a. Status og orientering:
Formanden orienterede om mødet i Undervisningsministeriet den 30. september. Det
forventes at forligspartierne indkaldes til møde i nær fremtid.
b. Forlængelse af bestyrelsesperioden:
Den nuværende bestyrelses periode er forlænget til 30. april 2011, dog kun til der er truffet
afgørelse i sagen.
c. Drøftelse af strategier:
Der arbejdes forsat aktivt på en fusion med UCC, og der var enighed i bestyrelsen om at rette
henvendelse til nogle af vores samarbejdspartnere for at fremme sagen.
d. Henvendelse fra studierådet for sygeplejerskeuddannelsen:
Henvendelsen blev drøftet. Bestyrelsen deler fuldt studierådets frustration, og opfordrer
rektor til at skabe mulighed for at der i ventetiden kan indgås aftaler om projekter og
udviklingsarbejde, således at både uddannelsen og underviserne løbende kan udvikle sig.
Bestyrelsen er løbende i kontakt med Undervisningsministeriet og forventer en snarlig
afgørelse af sagen.

05.

Budgetopfølgning pr. 30.11.10
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

06.

Budget 2011
Budgettet blev godkendt.
Det godkendte buget vil sammen med ledelsens bemærkninger blive udsendt til bestyrelsen først i
det nye år.

07.

Lokaler
Rektor redegjorde for det øgede behov for lokaler og orienterede om den proces der er gang med
Undervisningsministeriet.
Bestyrelsen tilsluttede sig intentionerne om at etablere lokaler i umiddelbar nærhed af de
eksisterende lokaliteter.

08.

Orientering om skolens drift.
a. Personaleseminar
Der har været afholdt personaleseminar på Island. Turen var en stor succes med både stort
fagligt og socialt udbytte. Temadagen om arbejdsmiljø vil indgå i den ArbejdsPladsVurdering
der skal laves i 2011.
b. Personalesituationen
P.t. er alle stillinger besat, men der bliver behov for at nyansætte i 2011 da 2 undervisere
forlader skolen p.g.a. hhv. flytning og pensionering
c. Optag på uddannelserne
På SOSU- uddannelserne er alle hold fyldt op. Vi er i dialog med Bornholms
Regionskommune om at udvide antallet af elever på hjælperuddannelsen. Der starter hold på
sygeplejerskeuddannelsen i februar 2011 – men holdet er ikke fyldt op. Det konstruktive
samarbejde med sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød har endnu ikke resulteret i optag af
ansøgere derfra.
d. Aftale om lønadministration
Skolen overgår fra 1. januar 2011 til SLS (Statens Løn System). Opgaven varetages af UCC.

09.

Kommende bestyrelsesmøder.
Mødeplan for 2011:
Mandag den 21. marts – morgenmøde
Tirsdag den 21. juni – morgenmøde
Torsdag den 1. september/fredag den 2. september - bestyrelsesseminar (internat )
Onsdag den 7. december – eftermiddagsmøde (efterfulgt af julemiddag)

09.

Eventuelt.
Intet til referat under dette punkt

Bestyrelsesmødet den 15. december 2010
Således besluttet, og underskrevet:

Arne Kolsum

Gitte Andersen

Henning Busted

Kristian Kirk Mailand

Susanne Poulsen

Kristina Robins

Lene Storm

Heidi Irene Andersen

Birthe Runekær Hansen

Lisbeth Levisen Møller

Ellen Westh Jensen

