Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Dato: 6. juni 2017
J. nr.: 020
Fil: 170606u

Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 44: onsdag den 31. maj 2017 kl. 13.00 – 15.00
Mødested:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Social- og sundhedshjælperelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Lektor Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant

Afbud:

Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Referat:
01.

Opfølgning og underskrivning af møde nr. 43, 21. marts 2017
Referatet blev underskrevet

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

03.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017
Budgetopfølgningen viser for nuværende fin balance, det kan dog allerede nu forudses at
1

resultatet ikke holder, i det hverken de budgetterede tal for ÅE eller STÅ kan opfyldes.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning

04.

Efter- og VidereUddannelsens aktiviteter, udfordringer og perspektiver
Efter udsendelse af notatet er der indkommet forespørgsler på kursusaktiviteter i sidste halvår
af 2017 og 1. halvår 2018 som bidrager positivt til at øge fremtidige perspektiver for EVUafdelingen.
Bestyrelsen ønsker løbende at følge udviklingen i EVUafdelingen.
Under punktet blev anført at sygeplejerskeuddannelsen efterspørger uddannelsesmuligheder
på diplomniveau, så der er reelle uddannelsesmuligheder for de færdiguddannede
sygeplejersker på Bornholm og undervisere i adjunktforløb kan opfylde kravet om
undervisningsforpligtigelse på diplomniveau.
Hospitalsdirektøren efterspørger efteruddannelse på generalistniveau til sygeplejersker således
at afstanden mellem generalister og specialister sænkes. BOH vil kontakte skolen
desangående.
Notatet blev drøftet og taget til efterretning.

05.

Lokal Uddannelsesplan Plan (LUP) for SSA 2017
Den lokale uddannelsesplan blev godkendt.

06.

Skolens placering i det fremtidige uddannelsesbillede
a. Fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol (bilag)
Fusionen har umiddelbart ikke nogen indflydelse på samarbejdet mellem BHSUND og
UCC
b. Driftsaftalen med UCC
Driftsaftalen mellem BHSUND og UCC skal fornys inden fusionen træder i kraft
c. Vigende søgning til SOSU
Der er vigende søgning til både grundforløb og hovedforløb. BRK har afholdt en
workshop og gode ideer herfra vil blive præsenteret på et opfølgnende møde.
Der arbejdes på at samle elever til et merithold på SSA uddannelsen. Holdet vil i nogen
grad kompensere for det manglende optag i marts 2017.
d. Overtagelse af PAU
Skolen overtager udbuddet af hovedforløbet på PAU 1. august 2017. I første omgang
overtages et igangværende hold som afslutter uddannelsen i marts 2018. I August 2018
optager skolen sit første hovedforløb som er på 18 elever. Der forventes at være ansøgere
til optaget.
e. Indflytning på Campus Bornholm
Forberedelse af indflytningen på Campus Bornholm er intensiveret, idet der nu er planlagt
en rækker møder på ledelsesniveau som skal tage beslutninger/samle op på møderne i
arbejdsgrupperne.
Indflytning forventes at ske sommer 2018.
f. Andet
Rektor Kirsa Ahlebæk ønsker at fratræde sin stilling med udgangen af april 2018.
Bestyrelsen besluttede at formanden i dialog med de 2 uddannelsesledere tilrettelægger en
proces således at stillingen som rektor kan opslås til besættelse 1. maj 2018.

07.

Orientering om skolens drift
 Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald
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08.

Der er nu 14 studerende på holdet
Søgning/optag 2017
SOSU: se pkt. 06/c
Sygeplejerskeuddannelsen forventer at optage 20 studerende 1. september 2017
Personalesituationen
1 medarbejder i servicegruppen går på pension med udgangen af november 2017.
Stillingen genbesættes ikke, grundet nedgangen antal optagne hold, og fordi
servicegruppen virksomhedsoverdrages til Campus Bornholm i forbindelse med
indflytning.
I SOSU vurderes der på kompetencebehov i relation til overtagelse af hovedforløbet på
PAU.
Folkemødet 2017
Skolen deltager ikke på Folkemødet. Primært fordi ingen andre uddannelser på Bornholm
deltager i år, og opgaven vurderes at være for stor til at løse for en enkelt institution.
Endvidere er reglerne for deltagelse blevet ændret så det er vanskeligt at opfylde
kriterierne.
Wonder 2017
Skolen deltager på Wonder med samme koncept som sidste år.
Personaleseminar 2017
Personaleseminaret afholdes i år på en feriekoloni, temaerne for seminaret er
kommunikation i en foranderlig verden og det sundeliv.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2017:
Torsdag den 21. september, heldagsmøde - møde + fagligt emne (Skolens strategi)
Mandag den 18. december, eftermiddagsmøde + julemiddag
2018:
Tirsdag den 20. marts 2018, eftermiddagsmøde, årsrapport

09.

Eventuelt.
Der var blomster og tak til Birthe Runekær for arbejdet i skolens bestyrelse.
Birthe har været med siden skolen blev en selvejende institution, men går på efterløn i
september.

Venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
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