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Efter- og Videreuddannelsesudvalget

Møde nr. 1:

Onsdag den 31. august 2011, kl. 13.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Medlemmer:

Oversygeplejerske Lajla Vang, BOH
Sektorformand Birthe Runekær, FOA
Social- og sundhedsassistent Rikke Jørgensen, FOA
Udannelsessygeplejerske Birgitte Pihl. BRK

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk
Underviser Heidi Bidstrup Larsen, referent

Afbud:

Kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh, BOH
Social- og sundhedsassistent Mie Dahl, FOA
Kredsnæstformand Kristina Robins, DSR
Områdechef Vibeke Juel Blem, BRK

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Kirsa Ahlebæk
Rektor

REFERAT:
Efter – og Videreuddannelsesudvalget
MØDET DEN 31. AUGUST 2011

1. Velkomst og præsentationsrunde
Kort præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt
3. Valg af formand
Grundet 4 afbud (halvdelen af udvalget) udsættes punktet til næste møde. Anette Kragh blev
bragt i forslag som formand
4. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
Medlemslisten blev rettet og udsendes som bilag.
5. Gennemgang af kommissorium
Kommissoriet følger bekendtgørelsen, og er godkendt af bestyrelsen for Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole og væsentlige ændringer skal godkendes der. Grundet ny organisering er
kommissoriet unøjagtigt på et par punkter, men det har ikke væsentlig indflydelse på arbejdet i
udvalget. Målet er at afholde 2 faste møder om året.
6. Forretningsordnen.
Forskellige forslag til det udsendte forslag blev indarbejdet. Forretningsordenen medsendes som
bilag, men skal endelig godkendes på næste møde
7. Efterårets aktiviteter 2011
Folderen blev fremlagt som et eksempel på aktiviteter. Der blev stillet relevante spørgsmål til
formuleringer.
Folderen er IKKE kendt på arbejdspladserne. Birthe Runekær tilbyder at fordele en stak til TR
’rne, som så kan tage dem med ud på arbejdspladserne.
8. Drøftelse af aktiviteter foråret 2012
Der fremkom ønsker/forslag om følgende emner:
Lægemiddelbrug for omsorgsmedhjælpere
Socialpsykiatri – pædagogik til assistenter (akademiuddannelse)
Tværfagligt/tværsekttorielt samarbejde assistenter o.a. (3. forløb)
Kursus i palliativ pleje
Kursus i praktiske færdigheder for assistenter/sygeplejersker - evt. i simulationsenhed
Klar til morgendagens patient (2 forløb)
Forflytningskursus for handicaphjælpere
Efterår 2012:
Kursus om medicinadministration for assistenter (kommen krav i kommunerne?)
Praktikvejlederkursus for hjælpere

9. Fastsættelse af møder for 2012 og punkter til kommende møder
Onsdag den 1. februar kl. 13.00
Onsdag den 29. august kl. 13.00
Punkter:
Valg af formand
Godkendelse af forretningsorden
Forslag til aktiviteter efterår 2012 og forår 2013
13. Eventuelt.
Kirsa orienterede om at skolen forventer at leje lokaler på Industrivej nr. 14.
Lokalerne vil blive brugt både til grunduddannelse og til aktiviteter i efter- og
videreuddannelsesafdelingen

