Til bestyrelsen for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Dato: 7.oktober 2016
J. nr.: 020
Fil: 161007u

Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Møde nr. 41: torsdag den 6. oktober 2016 kl. 13.15 – 14.45
Mødested:

Hotel Fredensborg
Strandvejen 116, 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
Kredsnæstformand Charlotte Engell, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedshjælperelev Philip Scheel, repræsentant for eleverne
Repræsentant for de sygeplejestuderende Ida Krebs
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant
Adjunkt Kirstine Rosendal, medarbejderrepræsentant
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk

Referat:
01.

Opfølgning og underskrivning af møde nr. 40, 21. juni 2016
Referatet blev underskrevet

02.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

03.

Økonomi
a. Budgetopfølgning pr. 31.7. 16
Det forventede overskud er større end budgetteret, hvilket primært skyldes et større

grundtilskud. En del af overskuddet vil blive anvendt til anskaffelser der kan medtages ved
flytning til Campus.
b. Budget 2017, 3. udkast
Budgetudkastet er udtryk for stor usikkerhed i relation til udbud og dimensionering af socialOg sundhedsuddannelsen i 2017.
Når alle parametre kendes vil budgettet blive gennembearbejdet. Der fremlægges et mere
retvisende budget på mødet i december.
Budgetopfølgning og budgetudkast blev taget til efterretning.
04.

Udbudsrunden 2016
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er blevet tildelt udbuddet til Social- og
Sundhedsuddannelsen.
Udbuddet til PAU – uddannelsen skal ud i ny runde. Årsagen er, at dimensioneringen for PAU
er mere end halveret, og at Ministeriet ønsker at uddannelsen udbydes på færre udbudssteder. Hvis PAU skal udbydes på Bornholm vil det pga. den beskedne dimensionering kun
kunne ske ved samlæsning med SOSU- uddannelsen. Bestyrelsen var positiv over for
alternative løsninger.
Bestyrelsen vil blive holdt orienteret.
Bestyrelsen tog tilbagemeldingen til efterretning

05.

Dimensionering af SOSU-uddannelserne fra 2017
Fra kommunerne (KL) har Bornholms Regionskommune (og dermed Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole) fået tildelt en dimensionering på 21 hjælpere og 43 assistenter.
Der er mulighed for at søge ekstra pladser fra en speciel pulje og BRK er indstillet på dette.
Udmeldingen fra Region Hovedstaden afventes.
BRK vurderer på det fremtidige behov inkl. lønudgifter med henblik på at der kan etableres et
optag på minimum 66 assistentelever (3 hold).
Skolen sætter pris på den velvilje og opbakning der er for at sikre fortsat høj uddannelseskapacitet og drift.
Orienteringen blev taget til efterretning

06.

Fastsættelse af overskudgrad
Ministeriets redegørelse blev drøftet.
Bestyrelsen besluttede, at rektor sammen med skolens revisor udarbejder et notat der redegør
for skolens behov for egenkapitalen i relation til nødvendig likviditet. Notatet forelægges
bestyrelsen på næste møde og indskrives i årsberetningen for 2016.

07.

Implementering af EUD 17
Efter mødet i det Lokale Uddannelses Udvalg (LLU) den 23. august er skolen blevet gjort

bekendt med, at alle uddannelser der starter i 2017 skal være tilrettelagt efter den nye
bekendtgørelse. De ”gamle” grundforløb giver adgang til de nye uddannelser.
Bestyrelsen fulgte ledelsens indstilling, således at alle uddannelser der starter i 2017
udbydes og tilrettelægges efter den nye bekendtgørelse.
08.

Orientering om skolens drift
 Sygeplejestuderende Hold september 2014 – opfølgning på frafald
Der er nu 16 studerende på holdet
 Søgning/optag 2016
Der har været god søgning til grundforløbene, vigende søgende til hjælperuddannelsen og
god søgning til assistentuddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen oplever fortsat stor
søgning til uddannelsen. Såfremt dimensionering på assistentuddannelsen ikke kan
opfyldes bør det undersøges, om assistentpladser kan konverteres til flere
uddannelsespladser på sygeplejerskeuddannelsen.
 Personalesituationen
Der er p.t. stor udskiftning i personalegruppen. Udskiftningen skyldes primært
pensionering og fraflytning fra øen grundet familiære årsager, og giver ikke anledning til
bekymring
 Personaleseminaret blev afviklet sidst i september, 2 dage som internat på Bornholm.
Omdrejningspunktet var robusthed, ligesom der blev arbejdet med skolens mobbepolitik
(krav i relation til arbejdsmiljøarbejdet). Gode faglige dage.
 Campus Bornholm
Arbejdet med indflytning i Campus Bornholm skrider kun langsomt frem.
 Sommerevent 2016
Temaet for årets sommerevent var: Mangfoldighed. Dagen bød på spændende input fra
minoritetsgrupper i Danmark: flygtninge, Anonyme Overspisere og transseksuelle. En
meget lærerrig og vellykket dag.
 Ny sygeplejerskeuddannelse
Kirstine Rosendal orienterede om at 1. semester er tilrettelagt (og startet op 1. september).
2. semester er i skrivefasen, og de resterende semestre forventes at være færdigbeskrevet i
begyndelsen af 2017. Derefter skal overgangsordningerne beskrives. Alle studerende på
moduluddannelsen skal overgå til semesteruddannelsen 1. september 2017.
 SOSU- jubilæum
Elevrådsformand Philip Scheel orienterede om at elevrådet har tilrettelagt SOSUuddannelsens 25 års jubilæum. Jubilæet afholdes fredag den 7. oktober kl. 12-15.

09.

Planlagte bestyrelsesmøder.
2016:
Onsdag den 15.december, eftermiddagsmøde + julemiddag
2017:
Det planlagte møde i marts 2017 er ændret til:
tirsdag den 21. marts, eftermiddagsmøde (årsrapport)

10.

Eventuelt.
Niels Reichstein Larsen orienterede om at Udviklingshospital Bornholm er i gang med planlægning af 8 delprojekter og spørger om skolen vil være interesseret i at deltage. Kirstine
Rosendal har kontakten til hospitalet desangående.

Niels orienterede endvidere om udrulningen af Sundhedsplatformen på Bornholms Hospital
og vil gerne orientere mere udførligt om det på et kommende møde.
Charlotte Engell orienterede om karrieredagen for sygeplejestuderende som er et samarbejde
mellem Hillerød, Metropol og Diakonissestiftelsen.
Trine Dorow orienterede om at det tværgående projekt mellem kommune, hospital og skole
om nedbringelse af sygedage skrinlægges grundet manglende ressourcer.

Med venlig hilsen
Kirsa Ahlebæk

