Mødereferat fra EVU-udvalget.
Møde nr. 3:

27. august 2012 kl. 13.

Sted:

Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole, Ullasvej 6

Medlemmer til stede:

Kvalitets- og uddannelseschef Anette Kragh, BoH
Social- og sundheds assistent Rikke Jørgensen, FOA
Klinisk Underviser, Birgitte Pihl, BRK

Afbud:

Kredsnæstformand Kristina Robins, DSR
Sektorformand Birthe Runekær, FOA
Oversygeplejerske Lajla Vang, BoH
Social- og sundhedsassistent Mie Dahl, FOA
Områdechef Vibeke Juel Blem, BRK

Tilforordnede:

Rektor Kirsa Ahlebæk
Underviser og konsulent Heidi Bidstrup Larsen, referent.

1. Velkomst og præsentationsrunde
2. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse til punkt 9.C –Orientering om møde mellem Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og
BRK/døgnplejen.
3. Opfølgning på møde nr. 2 tirsdag d. 31. august 2012
Intet nyt
4. Udvalgets medlemmer, evt. ændringer og rettelser.
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Ingen ændringer.
5. Udbud og samarbejde i relation til UddannelsesHuset, Region H.
Kursus afdelingen EVU’s overlevelse er afhængig af BRK’s og BoH’s muligheder for at sende
medarbejdere på kursus. Der drøftes nødvendighed af at Bornholms sundheds- og sygeplejeskole
skal i dialog med UddannelsesHuset, Region H. Næste gang en repræsentant kommer fra
UddannelsesHuset bør der etableres en kontakt med skolen, dette ville ligeledes gavne øvrige
lokale instanser.
6. Efterårets aktiviteter 2012.
- Medicin kursus aflyst – diskussion bordet rundt vedr. hvilke kompetencer SoSuAss erhverver sig
i løbet af kursus kva deres grundlæggende uddannelse.
- Forflytningsvejledere – opstarter d. 5. september. Bostederne rundt på øen er begyndt at
melde ind.
- Klinisk Vejleder: 9 studerende
- Kompetencegivende kursus for social- og sundhedshjælpere i injektion af insulin er der stor
tilslutning til.
- Praktikvejledere for SoSuHj ser ligeledes ud til at blive til noget.
7. Forårets aktiviteter 2013.
Der er ønske om gentagelse af kursusrækken for sygeplejersker som foråret 2012, dog gerne med
forskellige ugedage.
Der ønskes kursus med fokus på medarbejdere der er ansat i en organisation hvor der konstant er
organisations ændringer.
Første hjælp.
Ydermere drøftes en rapport fra Rambøll med fokus på frafald af SoSuAss. elever – dette giver
anledning til debat om AMU mål nr.42923 ”Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats” bør
udbydes, da praktikvejlederne oplever at deres kompetencer bliver udfordret.
8. IDV – indtægtsdækkende virksomhed
Kirsa redegør for UVM’s afgørelse af at kursusaktiviteter under IDV (indtægtsdækket virksomhed)
ikke lukkes trods et fremført underskud fra 2008. Underskuddet skyldes fejlfortolkning af
konteringsregler. IDV må ikke give underskud.
9. Samarbejdsrelationer BoH, BRK og BHSUND
a. Honorering af undervisere: Skolen er underlagt en fastsat takst af UVM ved AMU-kurser.
b. Støtte i relation til ønskede og udbudte kurser: Kort information om VEU-godtgørelse til
AMU uddannelser.
c. Hvem sætter dagsorden/udvalgets rolle: på et møde mellem Bhsund og BRK-døgnplejen d.
24. august har BRK ”luftet” ideer om fremtidig strategi af undervisning. Lige nu er
døgnplejen i omstrukturerings fase som skal træde i kraft d. 1. marts 2013. Kort debat om
EVU-udvalget er sat rigtig sammen, lige nu forbliver udvalget som det er.
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10. Møder 2013.
Torsdag den 28. februar
Mandag den 23. september
11. punkter til kommende møder.
De 4 første punkter vil altid ligge fast.
12. Eventuelt.
Intet til Evt.
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