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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 33: onsdag den 22. oktober 2014
Mødested:

Lærerværelset
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Social- og sundhedsassistentelev Jannie Hasselby, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Hospitalschef Kurt Espersen, Bornholms Hospital
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

Afbud:

Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk: referent

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 32., 9. september 2014
Intet til referatet.

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

03.

Bestyrelseslisten
Listen blev opdateret.

04.

Økonomi
Budgetopfølgning pr. 31.09.14
Forbruget balancerer med et plus på kr. 100.000,Bestyrelsen anbefaler, at evt. overskydende midler anvendes til relevante uddannelsestiltag og
udvikling. Bl.a. blev der nævnt et fælles projekt mellem BRK og BHSUND m.fl. med fokus på
elevers/studerendes trivsel mhp. på at mindske sygefraværet.
Investeringer i demonstrationsstuen blev også nævnt
Budgetopfølgningen blev godkendt.

05.

Samlokalisering med Campus Bornholm.
Enighedspapiret er tilbagemeldingen fra den arbejdsgruppe der har været nedsat under
Undervisningsministeriet og Forsknings- og Udviklingsministeriet om fysisks samling af
uddannelserne iht. kommissorium herfor. Papiret angiver de principper samlokaliseringens
økonomiske grundlag og rammer hviler på.
Aktuelt arbejdes der med arkitektforslag til placering af uddannelsernes lokaler/arealer i dialog
med arkitekter og uddannelsernes brugergrupper.
Enighedspapiret skal omsættes i konkrete lejeaftaler, hvilket ikke kan ske før den endelige
byggeenterprise kendes.
Bestyrelsen pointerede det vigtige i kontinuerligt at italesætte og drøfte samlokaliseringen og
flytning til Campus som en betydningsfuld forandringsproces i hele personalegruppen, - og på et
senere tidspunkt evt. også sammen med de andre nye lejere på Campus.
Udkastet til tilbagemeldingen til ministerierne blev kvalificeret. Der arbejdes fortsat på det
endelige svar, som vil blive eftersendt.
Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at indgå de konkrete lejeaftaler o.a. inden for de
rammer enighedspapiret udstikker.
Bestyrelsen ønsker et højt informationsniveau i sagen.
Der arbejdes fortsat på en driftsoverenskomst for sygeplejerskeuddannelsen med UCC.

06.. Orientering om skolens drift
a) Personaleseminar 2014
Årets personaleseminar gav god inspiration til det fortsatte arbejde med motionstilbud til
elever og studerende. På seminaret blev der desuden arbejdet med scenarier i relation til
samlokaliseringen og med institutionens sundhedspolitik.
b) Søgning til uddannelserne
Skolen oplever fortsat stor søgning til uddannelserne. Specifikt kan nævnes, at der til det
sidste hold på assistentuddannelsen var 61 kvalificerede ansøgere til 22 pladser
10.

Planlagte bestyrelsesmøder.

Tirsdag den 16. december: eftermiddagsmøde + julemiddag
2015:
Onsdag den 18. marts: Årsrapport 2014 – morgenmøde
11.

Eventuelt.
Trine Dorow orienterede om at budget til SOSU- elever nu er samlet og at det grundet en særlig
refusionsordning er muligt at tilbyde elever over 25 år med erhvervskompetence ansættelse på
voksenelevløn.
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