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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 19: Mandag den 21. juni 2011
Mødested:
MødeDeltagere:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, klasse 4
Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Underviser Lisbeth Levisen Møller, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk (referent)

Fraværende: Leder Gitte Andersen, Ledelsen af den primære sundhedstjeneste på Bornholm
Sygeplejerske Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende
Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Social- og sundhedshjælper Heidi Irene Andersen, elevrepræsentant

Mødereferat: Vedlagt

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 18, den 21. marts 20110.
Referatet blev underskrevet

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt

03

Bestyrelsens sammensætning.
Medlemslisten blev opdateret.

04.

Budgetopfølgning 1. kvartal 2011
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Bestyrelsen ønsker gerne månedsopgørelser, og pointerer, at det er vigtigt at tallene til
septembermødet er helt opdaterede da de danner grundlag for 1. budgetbehandling for 2012

05.

Opfølgning på fusionen
1.
2.
3.
4.

Den siddende bestyrelse er nu forlænget til 30. september 2012.
Der er indgået aftaler med UCC om samarbejde på løn, bibliotek og studieadministration
Der er søgt fonde til det planlagte campusbyggeri. Der sigtes mod ibrugtagning ultimo 2014
Der arbejdes fortsat på at etablere et samarbejde med UC Diakonissestiftelsen

Der var enighed om fortsat at søge indflydelse via det politiske niveau.

06.

Lokalebehov
Skolen er i bekneb for lokaler og har siden november 2010 været i kontakt med
Undervisningsministeriet om dette, og sagen endnu ikke løst tilfredsstillende. Bestyrelsen
tilsluttede sig formandens forslag om at rette henvendelse til ministeriet m.h.p. et møde om sagen.
Skolen undersøger forskellige forslag som fremkom under mødet.

07.

Organisering af Efter- og Videreuddannelsesafdelingen
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens forslag til fremtidig organisering. Medarbejderne i afdelingen
har udtrykt betænkelighed ved den foreslåede organisering, og bestyrelsen udtalte, at det var
vigtigt at medarbejderne er uddannet tilstrækkeligt til at varetage alle opgaver.
Sagen følges op på mødet den 7. december og igen om 1 år.

08.

Bestyrelsesseminar september 2011
Bestyrelsesseminaret afholdes på Ystad Saltsjöbad fra den 1. september kl. ca. 15.00 til 2.
september kl. ca. 15.00. (så det passer med færgetiderne)
Følgende emner til seminaret forslået:
Lokale udviklingsprojekter
Telemedicin
Principiel drøftelse af praktikvejledersituation
Rekruttering /toning af sygeplejerskeuddannelsen (Kristina Robins prøver at finde oplægsholder)
Budget
Formanden og rektor laver program ud fra forslagene.
Bestyrelsesmedlemmerne bliver bedt om at give tilbagemelding om deltagelse i særskilt mail

09.

Orientering om skolens drift
a)Personalesituationen: 2 undervisere har opsagt deres stillinger. Den ene stilling (SOSU)
genbesættes ikke. Til stillingen på sygeplejerskeuddannelsen var der en kvalificeret ansøger som
efter samtalen har trukket sin ansøgning.
b)Der er kun ansøgere til 2 grundforløb i år. Der er ansøgere til alle pladser på
hjælperuddannelsen og venteliste til assistentuddannelsen.
c) Skolen har deltaget med en selvstændig stand på Folkemødet (stafetløb, anatomisk værksted og
træning i hjerte/lungeredning). Derudover bistod skolen Metal Bornholm med ”Sundhedstjek”
for mænd på deres stand. Der blev gjort en fantastisk indsats af de undervisere, elver og
studerende der deltog. Vi syntes det var anstrengelserne værd, og forventer også at deltage næste
år.
d) Undervisningsministeriet har godkendt Handlingsplanen for SOSU for 2011 uden
bemærkninger. Skolen har fået bevilget midler til et ekstra indsatsområde og ansætter en
lærestuderende som trainee.
e. skolen skal udarbejde retningslinjer for Sikkerheds- og kriseberedskab
f. It-hosting er pr. 1. april 2011 overtaget af Formula Micro som har overtaget IT Huzet. Servicen
opleves uændret.

10.

Kommende bestyrelsesmøder.
Mødeplan for resten af 2011:
Torsdag den 1. september/fredag den 2. september – bestyrelsesseminar som internat
Onsdag den 7. december (eftermiddagsmøde/julemiddag)

11.

Eventuelt.
Ellen Westh Jensen oplyste, at Sygeplejersken i forbindelse med en artikelserie om studiemiljø vil
bringe omtale af vores tilbud om morgenmad og motion

Bestyrelsesmødet den 21. juni 2011
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

