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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 20: Torsdag den 1. september 2011
Mødested:
MødeDeltagere:

Ystad Saltsjöbad
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, leder Borger og sundhed, Bornholms Regionskommune
Sygeplejerske Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende
Repræsentant for Regionskommune
Social- og sundhedshjælper Heidi Irene Andersen, elevrepræsentant

Mødereferat: Vedlagt

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 19, den 21. juni 2011.
Referatet blev underskrevet

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt

03

Bestyrelsens sammensætning.
Medlemslisten blev opdateret.
Bornholms Regionskommune forventes at udpege et nyt medlem til bestyrelsen på mødet den 22.
september.

04.

Budgetopfølgning 1. halvår 2011
Budgetopfølgningen blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet holder forudsætningerne
og der skønnes at være rum til anskaffelser til nye lokaler på Industrivej.
Bestyrelsen ønsker gerne månedsopgørelser.
Anne Jensen deltog under dette punkt.

05.

Budget 2012
Udkastet blev gennemgået. Umiddelbart balancerer det fint, men det er selvfølgelig behæftet med
stor usikkerhed. Lønninger er den største post, men det vil også være hensigtsmæssigt at
gennemgå andre større poster, eksempelvis IT området og forbrug, liges om der bør ses på
muligheden for aktivitetsudvidelser.
Anne Jensen deltog under dette punkt.

06.

Ændring af statens regnskabsvæsen
Den udsendte orientering blev taget til efterretning. Ændringen vil blive implementeret som en
naturlig del af normal regnskabsprocedure

07.

Lokalebehov
Bestyrelsen blev orienteret om mødet i Undervisningsministeriet og den efterfølgende udvikling i
sagen. Der indhentes p.t. tilbud på den nødvendige ombygning. Lokalerne forventes at blive taget
i brug i løbet af efteråret.

08.

Samarbejdsaftale med UC Diakonissestiftelsen

Lederen af UC Diakonissestiftelsen er fratrådt sin stilling, og den forventes først genbesat
omkring årsskiftet. Der kan først indgås aftaler når den nye leder er introduceret til stillingen. I
mellemtiden arbejdes der på at etablere samarbejde med andre relevante partnere.

09.

Orientering om skolens drift
a)Personalesituationen: 1 sekretær har opsagt sin stilling. Der arbejdes på at ansætte en
flexmedarbejder i stillingen.
b)SOSU- uddannelserne har fortsat god søgning. I 2012 er dimensionering på
assistentuddannelsen øget med 5 pladser, som vi dog håber at kunne konvertere til 5
hjælperpladser.
Der er optaget et fuldt hold på sygeplejerskeuddannelsen i august, der er kun 6-7-ansøgere til
vinteroptaget, men der arbejdes på at tiltrække flere ansøgere.
c) Den 19. august fejrede SOSU-uddannelserne 20 års jubilæum med taler, balloner og pølsevogn.
FOA deltog i planlægning og afvikling af dagen.
d) Årets sommerevent blev afviklet den 1. september. Temaet var ”Krop og Velvære” og dagen
bestod af en rejse fra fysisk aktivitet over kreativitet til en drømmerejse for sjælen. Det var en
meget vellykket dag der også var tilsmilet af godt vejr.
e) I Efter- og Videreuddannelsesafdelingen arbejdes der ihærdigt på at få fodfæste – og det går
godt
f) Der blev orienteret om en sag i det lokale samarbejde som har skabt nogle besværligheder.

10.

Kommende bestyrelsesmøder.
Onsdag den 7. december (eftermiddagsmøde/julemiddag)
Bestyrelsen ser gerne at mødet afholdes i lokalerne på Industrivej

11.

Eventuelt.
Der sendes en hilsen til Henning Busted med tak for godt samarbejde.

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

