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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 37: torsdag den 17. september 2015
Mødested:

Hotel Radisson Blu Fredensborg
Strandvejen 116, 3700 Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Sygeplejestuderende Karina Bautz Jensen, repræsentant for de sygeplejestuderende
Vicehospitalschef Kurt Espersen, Bornholms Hospital
Kredsnæstformand Kristina Robins, Dansk Sygeplejeråd
Grundforløbselev Patrick Dreyer, elevrepræsentant

Afbud:

Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune

Tilforordnet: Rektor Kirsa Ahlebæk, referent
Mødereferat:
01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 36, 21. maj2015
Intet til opfølgning.

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

03.

Økonomi
a. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015
Budgetopfølgningen blev kommenteret og taget til efterretning.

b. Budget 2016, 2. udkast
Der blev orienteret om den manglende søgning til SOSU- uddannelsen, specielt til Trin1
uddannelsen. Årsagen er bl.a. EUD reformen, som betyder at alle skal gennemføre
Grundforløb 2 inden optag på hovedforløb. Grundforløb 2 er på SU og giver elever med
økonomiske forpligtelser problemer.
Skolen fremlagde et konkret forslag om at ændre forholdet mellem optag af Trin1- og Trin2elever og om at øge dimensioneringen af sygeplejestuderende. Bestyrelsen tilsluttede sig
forslaget. BRK kan kun tilslutte sig forslaget såfremt det er udgiftsneutralt for kommunen.
Skolens ledelse arbejder videre med forslaget.
Bornholms Regionskommune arbejder med tiltag der specielt skal sikre ansøgere til Grundforløb 2.
Der arbejdes videre med budget 2016, som må forventes at blive et 0 – resultat.
c. Omposteringsbidrag
Rektor orienterede om ministeriets udmeldte omposteringsbidrag. Omposteringsbidraget er
indeholdt i 2. udgave af budgettet, og vil stige med 2 % årligt i overslagsårene. I lyset heraf
tilkendegav bestyrelsen, at den på møde i 2016 ønsker en principiel drøftelse af den nødvendige tilpasning af budgettet fremadrettet.
04.

Tilbagemelding på årsrapporten
Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.

05.

Tilbagemelding på Handlingsplan 2015
Det blev bemærket, at skolen ikke har opfyldt alle kriterier i det frivillige indsatsområde og
derfor ikke får udbetalt 25 % af bevillingen. Årsagen er, at skolen ikke entydigt har kunnet
adskille årsagerne til det lavere frafald.
Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.

06.

Samlokalisering på Campus Bornholm
Arbejdsgrupperne om simulation og bibliotek har været involveret og har haft afgørende
indflydelse på indretningen i nybyggeriet.
I øjeblikket arbejdes der intenst på lejekontrakten, som juridisk er ret kompliceret. De 3
institutioner, der skal leje, har entreret med en fælles advokat.
Orienteringen blev taget til efterretning.

07.

Ordensreglement for social- og sundhedsuddannelsen
Det reviderede forslag til ordensregler blev godkendt med en enkelt rettelse.

08.

IT-Politik
Den justerede IT-Politik blev godkendt.

09.

Orientering om skolens drift
 Opfølgning sygeplejestuderende Hold september 2014:
Der startede 21 studerende og der er nu 17 på holdet
 Folkemødet 2015:
Skolen deltog i Folkemødet med en fælles stand med alle uddannelser på Bornholm.
Bamsehospitalet var et tilløbstykke, lige som aktiviteter i teltet: debat om Campusbyggeri















11.

(hvor rektor deltog i panelet) og eventen med fremvisning af muligheder inden for
simulation var godt besøgt.
Sommerevent 2015
Sommereventen blev afholdt den 3. september og havde temaet: Forandring. Der var ca.
225 deltagere som deltog i forandringsworkshops inden for temaerne: fysisk, psykisk og
miljømæssig forandring.
Personalesituationen:
Personalet har en relativ høj gennemsnitsalder, og der foregår en naturlig
udskiftning. P.t. besættes ubesatte stillinger med vikarer.
MUS 2015:
Medarbejderudviklingssamtalerne har været afviklet inden for en meget kort periode i år,
hvilket har givet ledelsen et godt situationsbillede af skolen.
Temaerne i år har været: sygefravær, kompetenceudvikling og forandring.
EUD reformen:
EUD reformen betyder at optaget flyttes til den ansættende myndighed. Skolen må ikke
varetage opgaven for ansættende myndighed, hverken mod betaling eller gratis. Der
arbejdes på at finde en samarbejdsform inden for de tilladte rammer.
Udbudsrunden 2017:
Skolen skal i 2017 (gen)ansøge om udbuddet på SOSU. Det indledende arbejde er
igangsat.
Trivselsprojektet
Projekt har fokus på trivsel og social- og sundhedsassistenteleverne og har deltagelse af
kommune, hospital og skole.
Trine Dorow orienterede om at første møde i projektet har fundet sted. Der udarbejdes
kommissorium, som også vil blive forelagt bestyrelsen.
Driftsoverenskomst med UCC:
Der arbejdes med studieadministration og kvalitetssikring og det første fælles
udviklingsprojekt er startet op. Projektet har fokus på den nye sygeplejerskeuddannelse.
Kurt Espersen anfører, at Bornholms Hospital ønsker at bidrage til tilrettelæggelsen og
implementeringen af den nye uddannelse på praktikområdet.
Implementering af driftsoverenskomsten bliver fremover et fast punkt på dagsordenen.
Wonder
Skolen deltog på årets Wonder Festiwall med bl.a. et Omsorgsdepot, hvor de unge ud over
en snak kunne få udleveret personlige fornødenheder (tandbørste, sæbe o.lign.).
Bestyrelsen fik udleveret vareprøver.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2015:
Tirsdag den 15. december kl. 13.00: eftermiddagsmøde og julemiddag
På dette møde vil de nye uddannelser på både EUD- og sygeplejerskeuddannelsen blive
gennemgået, ligesom der vil blive orienteret om BRK’s paradigmeskift.
2016:
Onsdag den 16. marts: morgenmøde (årsregnskab)

11.

Eventuelt
Onsdag den 23. september kommer uddannelsesminister Esben Lunde Lassen til Bornholm og
uddannelsesleder og rektor er inviteret til at møde ham.

Besluttet på mødet den 17. september 2015:

Ulrich Thostrup, formand

Bente Helms

Birthe Runekær Hansen, næstformand

Anne-Lise Olsen

Kurt Espersen

Trine Dorow

Kristina Robins

Kirstine Rosendal

Karina Bautz Jensen

Patrick Dreyer

Ellen Westh Jensen

