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Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 43: Tirsdag den 21. marts 2017
Mødested:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ullasvej 6, 3700 Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Afbud:

Social- og sundhedshjælperelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune

Tilforordnet: Rektor Kirsa Ahlebæk
Referat:
01.

Opfølgning og underskrivning af møde nr. 42, 15. december 2016
Referatet blev underskrevet

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

03.

Årsregnskab
Revisor Ivan Quist gennemgik årsregnskab og revisionsprotokollat.
Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet.

04.

Handlingsplan for øget gennemførelse 2017
Handlingsplanen blev kommenteret og taget til efterretning.
Handlingsplanen ligger på skolens hjemmeside.

05.

Ekstern evaluering af sygeplejerskeuddannelsen
Den eksterne evaluering blev taget til efterretning. Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse af
resultatet af evalueringen og ledelsens og medarbejderens indsats i den sammenhæng..

06.

Resultatkontrakt for rektor 2017
a. udmøntning af kontrakt 2016 – formandens forslag blev vedtaget
b. resultatkontrakten for 2107 blev vedtaget
Under punktet blev endvidere tilkendegivet, at bestyrelsen på et kommende møde ønsker en
orientering om og en drøftelse af Efter og VidereUdannelsenafdelingens aktiviteter,
udfordringer og perspektiver.

07.

SOSU- uddannelsen
På baggrund af det fremlagte bilag drøftede bestyrelsen mulige årsager, indvirkende faktorer
og mulige tiltag i relation til at øge rekrutteringen til uddannelserne, som særligt for
assistentuddannelsen er alvorlig. Fremførte ideer til rekrutteringstiltag tages med i det videre
arbejde.
Bestyrelsen tilkendegav, at de personalemæssige ressourcer skal tilpasses skolens aktiviteter.

08.

PAU -uddannelsen
Skolen overtager pr. 1. august det igangværende PAU hovedforløb fra UCC. Der arbejdes p.t.
på overdragelse af holdet, som aktuelt er på 10 elever.
Der er indgået aftale om, at skolen fra august 2018 kan optage 18 PAU-elever på hovedforløb
med en kadence med optag hvert 2½ år.

09.

Orientering om skolens drift
 Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald
Der er 15 studerende på holdet (der har været tilgang på 1 studerende)
 Søgning/optag 2017
Der er god søgning til grundforløbene, vigende søgende til hjælperuddannelsen og
katastrofal lav søgning til assistentuddannelsen.
Sygeplejerskeuddannelsen oplever fortsat stor søgning til uddannelsen, således er der en
fremgang på 15 % på 1. prioritetsansøgningerne på kvote 2.
 Personalesituationen
Der har været stor udskiftning i personalegruppen. Udskiftningen skyldes primært
pensionering og fraflytning fra øen grundet familiære årsager, og giver ikke anledning til
bekymring. Nyansatte medarbejdere synes at falde godt til.
 Campus Bornholm
Der er nu nedsat arbejdsgrupper på tværs af de institutioner der skal flytte ind i Campus.
Vi deltager i arbejdsgrupper om arbejdsmiljø, kultur, bestykning og lokaleallokering.
Arbejdet synes forløbig at være noget ukonkret. Forventet indflytning er sommer 2018.

10.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2017:
Onsdag den 31. maj, frokostmøde med efterfølgende besøg på byggepladsen Campus
Bornholm
Torsdag den 21. september, heldagsmøde (møde + fagligt emne)
Mandag den 18. december, eftermiddagsmøde + julemiddag
2018:
Tirsdag den 20. marts, eftermiddagsmøde (årsrapport)

10.

Eventuelt.
Intet til referat

Besluttet på mødet den 21. marts 2017:

_________________________
Ulrich Thostrup, formand

_______________________________
Birthe Runekær Hansen, næstformand

_________________________
Bente Helms

_______________________________
Anne-Lise Olsen

_________________________
Niels G. Reichstein Larsen

_______________________________
Trine Dorow

_________________________
Charlotte Engell

_______________________________
Kirstine Rosendal

_________________________
Ida Krebs

_______________________________
Ellen Westh Jensen

_________________________
Philip Scheel

