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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 25: Torsdag den 4. april 2013
Mødested:
MødeDeltagere:

Klasse 4, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 3700 Rønne
Forstander Arne Kolsum, selvsupplering, formand
Cand. mag. Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden (kom senere)
Områdechef Vibeke Juel Blem, Ældreområdet, Bornholms Regionskommune
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Social- og sundhedsassistentelev Nikolaj Kofod, elevrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant (kom senere)
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud:

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Overlund-Sørensen, Bornholms Regionskommune
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital, næstformand
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant

Referatet:

Følger vedlagt
Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Rektor, referent

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 24, den 12. december 2012.
Intet til opfølgning

02.

Godkendelse af dagsordenen.
Specielt velkommen til Vibeke Juel Blem samt præsentationsrunde
Dagsordenen blev godkendt.

03.

Bestyrelsens sammensætning.
- medlemslisten blev tilrettet.

04.

Årsrapport 2013
Revisor Ivan Qvist gennemgik årsrapporten. Overskudsgraden ligger under det anbefalede fra
Finansministeriet – men over det budgetterede. Revisor anbefalede, at skolen inden for gældende
regler forhandler rente på indestående.
De fraværende bestyrelsesmedlemmer havde skriftligt tilkendegivet, at de kunne godkende
årsrapporten.
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.

05.

Lokal UdannelsesPlan (LUP)
LUP er en konsekvens af den ændrede bekendtgørelse på SOSU-området og følger denne.
LUP’ en blev godkendt.
Birthe Runekær Hansen udtrykte stor bekymring for den ændrede praktiktilrettelæggelse.
Ændringen vil blive fulgt nøje.

06.

Resultatlønskontrakt 2012
2 af de fraværende medlemmer havde stillet spørgsmål til afrapporteringen.
Resultatlønskontrakten for rektor blev godkendt.

07.

Resultatlønskontrakter for 2013
3 af de fraværende medlemmer havde tilkendegivet ønsker for 2013 – kontrakterne.
Bestyrelsen ønsker mere langsigtede mål, der gerne strækker sig over flere år, og det blev aftalt, at
valg af områderne fremover besluttes på det sidste møde året før de skal gælde.
Til næste møde skal foreligge en bruttoliste over de områder der indarbejdes i kontrakterne for
2013.
Som valgfri områder blev valgt: C2, C3 og C6.

08.

Handlingsplan 2013
Udkastet til handlingsplanen blev gennemgået og der blev redegjort for det videre arbejde.
Udarbejdelsen af Handlingsplanen er et stort arbejde, og bestyrelsen ønskede at områderne overordnet blev drøftet mere indgående i bestyrelsen, eksempelvis som en del af det årlige bestyrelsesseminar.
Udkastet blev godkendt med tilføjelser. Bestyrelsesformanden godkender den endelige
udformning af Handlingsplanen. Når handlingsplanen er godkendt udsendes den til bestyrelsen.

Birthe Runekær Hansen kunne ikke tilslutte sig skolens ønske om at optage flere elever (72 elever
mod det nuværende optag på 58, fordelt på 3 hold i stedet for 2 hold) på Trin II – uddannelsen,
og begrundede det med den øgede belastning i praktikområderne.
09.

Lockout på SOSU - området
Der varslede lockout på SOSU-området trådte i kraft 1. april. I alt 11 undervisere er lockoutet,
heraf de 9 på SOSU-uddannelsen og de sidste 2 i Efter- og Videreuddannelsesafdelingen.
3 hold på skolen er p.t. berørt af konflikten:
1 grundforløb som i denne uge laver eksamensforberedelse (planlagt eksamen 9. og 10. april)
1 hjælperhold – som efter aftale med praktikken er gået i praktik den 3. april og
1 assistenthold som i denne og næste uge har planlagt undervisning af den tjenestemand der ikke
er lockoutet.
Situationen følges tæt. Der planlægges for 1 uge af gangen.
Hvis lockouten varer mere end nogle uger vil det få vidtrækkende konsekvenser og forlængelse af
udannelserne vil være uundgåelige.

10.

Skolens slogan
Frank Eriksen redegjorde for tilblivelsen af skolens brandingplatform og skolens logo.
Personalets forslag til slogan: Dit mod. Andres liv. Blev godkendt.
Skolens PR-udvalg skal sammen med Frank Eriksen udarbejde en strategi for brug af sloganet.
Bestyrelsesformanden foreslog at der arbejdes på at skolen får en protektor.

11.

Orientering om skolens drift.
a) Optaget på uddannelserne ser fint ud, specielt kan nævnes at der er venteliste til begge trin på
hovedforløbet og et større antal kvote 2 – ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen.
b) Personalesituationen er stabil og rolig. 1 medarbejder går på pensionen efter sommerferien.
c) OK 2013: se specielt punkt. 9.
d) Arbejdsmiljøarbejdet: der arbejdes p.t. med det sociale kapital, herunder mytedannelser.
På dette område har skolen nogle udfordringer.
e) Valg af TR: der er valgt TR for sygeplejerskeuddannelsen og for sygeplejersker der er ansat
som undervisere for SOSU. De 2 TR fungerer som hinandens suppleanter.
f) Ministeriet har meldt ud at der ikke længere udbetales færdiggørelsestaxameter for assistenter
der tidligere har fuldført hjælperuddannelsen. Umiddelbart betyder det et indtægtstab på ca.
kr. 321.000,- i indeværende år. Lederforeningen er p.t. i kontakt med ministeriet og vi afventer
en endelig udmelding, og vender herefter tilbage til sagen.

11.

Kommende bestyrelsesmøder.
Der er planlagt følgende møder i 2013:
Tirsdag den 11. juni – formiddag
Torsdag den 12. september – bestyrelsesseminar – heldagsmøde obs. ændret dato
Onsdag den 11. december: eftermiddagsmøde + julemiddag

14.

Eventuelt.
Intet til dette punkt.

Besluttet på mødet den 4. april 2013:

Arne Kolsum, formand

Susanne Poulsen, næstformand

Poul Overlund- Sørensen

Kristian Kirk Mailand

Vibeke Juel Blem

Birthe Runekær Hansen

Kristina Robins

Kirstine Rosendal

Karina Bautz Jensen

Ellen Westh Jensen

Nikolaj Kofod

