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Møderefrat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 32: tirsdag den 9. september 2014 kl. 8.30 – 11.00
Mødested:

Klasse 2
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedsassistentelev Jannie Hasselby, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Afbud:

Hospitalschef Kurt Espersen, Bornholms Hospital
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk: referent

Kirsa Ahlebæk
Rektor

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 31, 28. maj 2014
Intet til referatet.

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

03.

Bestyrelseslisten
Listen blev opdateret.

06.

Økonomi
a. Budgetopfølgning pr. 31.07.14
b. Budgetopfølgning pr. 31. 08.14
c. Budget 2015
Budgetopfølning pr. 31.08.14 og lønanalyser blev gennemgået og kommenteret.
Budgettet ser samlet ud til at holde fint. Konkrete lønanalyser vil fremadrettet blive en fast del af
budgetlægningen.
Budget 2015 tegner fint; grundet øget indtægtsgrundlag. Men det er p.t. mange usikkerhedsfaktorer, bl.a. er det ikke afgjort hvornår skolen får bygningsselveje, ligesom konsekvensen af evt.
driftsoverenskomst for sygeplejerskeuddannelsen med UCC er ukendt. Bestyrelsen ønsker et
budget med større overskud end det fremlagte udkast. Det endelige budget vil være suppleret
med bemærkninger.
Der arbejdes videre med budget 2015.
Økonomimedarbejder Anne Jensen deltog under punkt a & b

07.

Samlokalisering & driftsoverenskomst for sygeplejerskeuddannelsen
Der blev redegjort for den proces, der har været i gang med præcisering af uddannelsernes
lokalebehov og –faciliteter i Campus Bornholm siden sidste bestyrelsesmøde. Der blev
præsenteret powerpoint som gav et bilede af det påtænkte byggeri, ligesom det seneste resultat af
lokalebehov/-fordeling (rumprogram) blev gennemgået.
Bestyrelsen pointerede, at det var vigtigt at de fysiske rammer og forhold styrker studie- og
undervisningsmiljøet bedst muligt.
Der arbejdes videre med de implicerede parter, herunder afklaring de økonomiske forhold og
lejevilkårene.
Der arbejdes ligeledes på driftsoverenskomsten for sygeplejerskeuddannelsen med UCC. Driftsoverenskomsten forventes at træde i kraft 1. januar 2015.
Stillingtagen til såvel samlokalisering (lejekontrakt med Campus Bornholm) og driftsoverenskomsten er i sidste instans en bestyrelsesbeslutning.
Som følge heraf kan det blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde i efteråret 2014.

08.

Orientering fra VEU- Centerrådet
Anne-Lise Olsen orienterede om arbejdet i VEU-Centerrådet, som er et stort råd (19
institutioner), med korte og intense møder. Rådet har besluttet at arbejde specifikt med
studiemiljø og økonomi for specielt AMU- området.

09.

Orientering om skolens drift
a) Folkemødet 2014
For første gang profilerede alle uddannelser på Bornholm sig i fælles telt. Det gav god mening
og var en stor fordel i relation til arbejdsbelastningen for den enkelte uddannelse.
Bamsehospitalet var en stor succes og vil blive gentaget i 2015.

b) Søgning til uddannelserne
Skolen oplever stor søgning til uddannelserne. Specielt til sygeplejerskeuddannelsen er der
flere ansøgere der flytter til Bornholm.
c) Optag på uddannelserne i august/september 2014
Der er optaget 2 grundforløb i august, og optaget svarende til fuld dimensionering på både
SOSU og sygeplejerskeuddannelsen. Bestyrelsen ønsker at følge udviklingen i frafald for det
hold studerende, der er optaget i september 2014
d) OK ’13
Arbejdsgruppen har udarbejdet et planlægningspapir (udleveret) som er implementeret og
evalueres i november.
e) Personalesituationen
Personalesituationen er stabil, der sker en naturlig reduktion af arbejdstid/udskiftning som
følge af alder. Alle stillinger er p.t. besat.
f) Sommerevent
Årets tema var ”at flytte grænser” – og blev afviklet i den bornholmske natur i fantastisk
sensommervejr.
g) Personaleseminar 2014
På seminaret arbejdes dels med fysisk træning, dels med skolens sundhedspolitik og politik for
kompetenceudvikling
10.

Planlagte bestyrelsesmøder.
Tirsdag den 16. december: eftermiddagsmøde + julemiddag
2015:
Onsdag den 18. marts: Årsrapport 2014 – morgenmøde
Dato for et ekstraordinært møde vil blive udmeldt så snart vi ved om der er behov for det.
Mødetidspunkt mellem 15 – 16 vil blive prioriteret.

11.

Eventuelt.
Bente Helm orienterede om at budget til SOSU- elever trods store besparelse i Regionskommunen er fundet i 2015
Karina Jensen orienterede om at de sygeplejestuderendes landsforbund (SLS) nu har oprettet en
afdeling på skolen
Kristina Robins orienterede om at der planlægges med at spare ca.650 stillinger væk i Region
Hovedstaden
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