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Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 40: tirsdag den 21. juni 2016 kl. 9.00 – 11.00
Mødested:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Ullasvej 6, 3700 Rønne
Rektors kontor

Mødedeltagere:

Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup, formand
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde, næstformand
Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Helms, Bornholms Regionskommune
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Afbud:

Hospitalschef Niels Georg Reichstein Larsen, Bornholms Hospital

Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden
Centerchef Trine Dorow, Bornholms Regionskommune
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Referat:
01.

Opfølgning og underskrivning af møde nr. 39, 16. marts 2016
Intet til opfølgning. Referatet blev underskrevet.

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagordenen blev godkendt.

03.

Økonomi
Budgetopfølgningen blev gennemgået.
Skolen modtager qua sin størrelse og beliggenhed et ekstra grundtilskud på SOSU i 2016
Ministeriet har udmeldt en dispositionsbegrænsning på i alt 0,4 % for 2016.
Budgetopfølgning og orientering blev taget til efterretning.

04.

Tilbagemelding om årsrapport og revisionsprotokollat 2015
Ministeriet har ingen bemærkninger til årsrapport og revisionsprotokollat.
Tilbagemeldingen blev taget til efterretning.

05.

Indberetning af bestyrelsens kønssammensætning
Der blev redgjort for tilbagemeldingen og de fremtidige muligheder for at påvirke
kønssammensætningen.
Redegørelsen blev taget til efterretning.

06.

Personalesituationen
Cand. cur., klinisk underviser Bonnie Gudbergsen er ansat i den ledige stilling som
uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen/skolens souschef.
Stillingen som uddannelsesleder i SOSU- afdelingen er ledig og er opslået.
En medarbejder i sekretariatet i fleksjob er indstillet til at gå ned i tid.
Hvis ansøgningen om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen imødekommes, vil
der sammen med de midler skolen modtager til udvikling og forskning være økonomi til at
opslå en underviserstilling i sygeplejerskeuddannelsen.
Ansættelse af underviser i SOSU afdelingen afventer endeligt optag på grundforløb og
tilbagemelding om udbud.
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

07.

Bestyrelsesseminar 2016
Der blev fremlagt forslag om ændring af indhold og tidsramme for bestyrelsesseminaret.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at minimere seminaret til én dag, torsdag den 6.
oktober med en tidsramme ca. 12.00 - 18.00, efterfulgt af middag.
Temaet vil fortsat være frafald og frafaldsanalyse.

08.

Personalepolitikker
Der blev fremlagt ændring af skolens

Rygepolitik for ansatte og
Politik for mærkedage
De ændrede politikker blev vedtaget.
09.

Orientering om skolens drift
 Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald
Der er uændret 16 studerende på holdet
 Søgning/optag 2016
Der er god søgning til grundforløb og assistentuddannelse, men vigende søgning til
hjælperuddannelsen
Der er stor søgning til sygeplejerskeuddannelsen
 Udbudsrunden
Forskellige instanser afgiver i øjeblikket deres indstilling til ministeriet. Det forlyder fra
flere sider, at der ikke ændres i de eksisterende udbud
 Campus Bornholm
Der er ikke noget nyt angående samlokaliseringen
 Personaleseminar 2016
Personaleseminaret er planlagt til 2 dage og foregår på Bornholm.
Emnet er arbejdspres og arbejde med politikker under sundhedspolitikken
 Ny sygeplejerskeuddannelse
Bekendtgørelsen er udsendt og træder i kraft 1. august 2016. Vi udarbejder fælles studieordning med UCC, og den forventes at blive godkendt på bestyrelsesmøde i UCC 1. juli.
Der skal udarbejdes overgangsordninger for alle nuværende hold med virkning fra 1.
februar 2017.
 Reform af SOSU-uddannelsen
Der er varslet ny reform af SOSU-uddannelsen. Bekendtgørelsen afventes, men forventes
at træde i kraft 1. januar 2017. Hovedændringen består i en fuldstændig adskillelse af
hjælper- og assistentuddannelsen uden umiddelbar overgang.

10.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2016:
Torsdag den 6. oktober, bestyrelsesseminar ca. 12.00 – 20.00
Onsdag den 15.december, eftermiddagsmøde + julemiddag
2017:
Torsdag den 23. marts, formiddagsmøde, årsrapport

11.

Eventuelt.

Med venlig hilsen
Kirsa Ahlebæk

