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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 5:

Onsdag den 5. marts 2008, kl. 08.30 – 10.30

Mødested:
MødeDeltagere:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, lokale 1
Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbjede
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de studerende
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist
Revisor Edvard Holm Nielsen deltager under pkt. 3.

Fraværende: Ledelsesrepræsentant fra Bornholms Hospital er endnu ikke udpeget
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Social- og sundhedsassistentelev Jette Johansen, elevrepræsentant

Referat:

Vedlagt

Velkommen til sygeplejestuderende Lene Storm. Herefter en præsentationsrunde.

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 4, den 3. december 2007.
Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

02.

Bestyrelsens sammensætning
- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten og en drøftelse af hvilke oplysninger, der skal lægges
på skolens hjemmeside.
BILAG:
· Medlemsliste
Medlemslisten blev rundsendt og ændringer tilføjet.

03.

Regnskab 2007
Fremlæggelse af årsregnskab for 2007 ved revisor Edvard Holm Nielsen
BILAG:
· Årsrapport med noter.
· Revisionsprotokollat.
Revisor Edvard Holm Nielsen deltog under dette punkt. Edvard Holm Nielsen kunne fortælle
at det havde været spændende og udfordrende at stifte bekendtskab med skolen og dens kultur.
Edvard Holm Nielsen har løbende været på besøg på skolen bla. i forbindelse med revidering
af kvartalsvise og halvårlige del-erklæringer – og Edvard Holm Nielsen udtrykker at der er
orden i papirerne og reglerne bliver fulgt.
Edvard Holm Nielsen gennemgik årsregnskabet og protokollatet, der var et stort talmateriale.
Skolen har en solid økonomi.
Årsregnskabet og revisionsprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

04.

Budget 2008
Orientering om obligatorisk opsparing på 1% i 2008.
BILAG:
· Orientering fra Undervisningsministeriet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

05.

Handlingsplaner for fastholdelse på social- og sundhedsuddannelser.
Drøftelse og stillingtagen til de af institutionen udarbejdede handlingsplaner.
BILAG:
· Handlingsplaner.
Kirsa Ahlebæk gennemgik handlingsplanen for øget gennemførelse.
Birthe Runekær Hansen udtrykte bekymring for om det var realistisk med en tilgang på
grundforløbet på 48. Øvrige bestyrelsesmedlemmer mente derimod at skolen havde en
forpligtelse til at forsøge at efterleve visionen.
I forbindelse med drøftelsen omkring gennemførelsen af uddannelsen blev det pointeret at
dialogen mellem praktikkens teamledere og skolen skal styrkes for at kunne bedre muligheden
for fastholdelsen af eleverne.
Mentorordningen blev fremhævet som et gode i forbindelse med fastholdelsen af eleverne
specielt i forbindelse med en praktikperiode.
Skolen kan bruge det som et fokusområde i forbindelse med handlingsplanen for 2009.

06.

Ordensreglement for social- og sundhedsuddannelser.
Drøftelse og stillingtagen til det af institutionen udarbejdede ordensreglement.
BILAG:
· Ordensreglement
Ellen Westh Jensen gennemgik ordensreglementet for social- og sundheds-uddannelserne.
Kirsa Ahlebæk tilføjede at det var nødvendigt at tage stilling til om Bornholms
Regionskommunes alkoholpolitik skal indarbejdes heri.
Arne Kolsum havde kommentarer til nogle af skolens indforståede formuleringer.
Christian Kirk Mailand ønskede at vende formuleringer fra at være formynderiske til at være
afklarende omkring elevernes rettigheder.
Ordensreglerne blev anbefalet med redaktionelle ændringer, som Ellen Westh Jensen ville
bringe med tilbage.

07.

Ny bekendtgørelse og studieordning for sygeplejerskeuddannelsen.

Orientering om ny bekendtgørelse og landsdækkende studieordning for sygeplejerskeuddannelsen.
BILAG:
· Bekendtgørelse incl. studieordning:
www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=114493
Bekendtgørelse og studieordningen for den nye sygeplejerskeuddannelse findes som en del af
loven. Og på denne måde er det blevet en landsdækkende studieordning, hvori de lokale
forhold skal tilpasses.
Der er ved at blive udarbejdet en rapport om den kliniske del af uddannelsen i samarbejde med
4 øvrige skoler i Hovedstadsområdet.
Studieordningen har ikke ændret på længden af uddannelsen men har ændret på
sammensætningen af ECTS pointene. Nogle moduler kan tages i vilkårlig rækkefølge. Men
hvert modul skal bestås, hvilket kræver rigtig mange ressourcer. Der er et øget krav til
kvaliteten i uddannelsen samtidig med at skolen udsættes for besparelser.
Mobiliteten er blevet bedre, idet det nu er nemmere for den studerende at flytte skole.
08.

Vision, mission og mål samt Politikker.
Gennemgang af skolens vision, mission og mål, samt de politikker der er revideret siden institutionens
overgang til selveje i staten.
BILAG:
· Vision, mission og mål.
· Sygdoms- og fraværspolitik.
· Seniorpolitik.
· Rygepolitik.
· Politik for mærkedage.
· Ansættelses- og afskedigelsespolitik.
Bestyrelsen gav feedback på skolens forskellige politikker. Det blev pointeret at det skulle
fremgå hvilke politikker der var for personalet og hvilke der også gælder for elever/studerende.
Ansættelses- og afskedigelsespolitikken skal fremover også indeholde noget omkring det
sociale område/ansvar. Fra 2009 er det en forpligtelse at 3,5 % af medarbejdergruppen skal
være ansat under det sociale ansvar (ex. ansatte i aktivering).

09.

Orientering om skolens drift.
Rektor orienterer om følgende punkter
a) optagelse på uddannelserne
Optaget på forårsholdene på social- og sundhedsuddannelserne ser fornuftigt ud, vedtagelse af voksenelevløn til alle over 25 år med relevant erhvervserfaring indenfor området har påvirket søgningen
positivt.
På sygeplejerskeuddannelsen har vi startet et februarhold med kun 10 studerende. Det har været vigtigt
for os at få gang i vinteroptaget og vi håber det giver den forventede fleksibilitet i uddannelsen.
b) personalesituationen

Der er sket en del interne rokeringer, som har betydet at vi har haft brug for at besætte 2 stillinger i
grunduddannelserne. Alle stillinger er besat pr. 1. marts 2008.
c) dannelse af Professionshøjskolerne
Der er ikke noget nyt om skolens eventuelle tilhørsforhold til en professionshøjskole.
d) samarbejdet med de Bornholmske uddannelsesinstitutioner.
Bornholms Akademi har fået ny leder, og bestyrelsen skal på bestyrelsesseminar i april.
Der er ikke noget nyt i forhold til Dialogforum Bornholm.
e) skolegodkendelse pr. 10. januar 2008.
Skolen har via samarbejdsaftaler mulighed for at optage elever på grundforløbet; Omsorg, sundhed og
pædagogik til følgende hovedforløb;
Social- og sundhedsuddannelserne.
Den pædagogiske grunduddannelse.
Hospitals-teknikeruddannelsen.
Tandkliniskassistentuddannelsen.
f) øvrigt
Muligheden for voksenelevlønnen har gjort ansøgerskaren større. Kommunernes Landsforening
har endnu ikke meldt ud omkring refusionen for kommunernes udlæg for
voksenelevlønningerne.
Der har været en del rokeringer internt på skolen, ligesom der har været en del nyansættelser.
Der er nu udpeget/ansat en leder for professionshøjskolerne – og Kirsa Ahlebæk vil kontakte
vedkommende m.h.p. skolens tilknytning til Professionshøjskolen.

10.

Møder i 2008
Næste møde er tirsdag den 27. maj 2008 kl. 08.30 – 10.30
4. og 5. september 2008 planlægges budgetseminar incl. bestyrelsesmøde.
Forslag til bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2008 kl. 14.30 – 17.00 efterfulgt af middag.
Budgetseminar starter den 4. september med frokost slutter den 5. september kl.16.
Decembermødet afsluttes med julemiddag.

11.

Eventuelt.
Birthe Runekær Hansen synes det havde været et meget koncentreret og presset møde. Ønsker
at der i fremtiden kunne afsættes nogle kortere men hyppigere møder.
Skolen har som en del af PR for skolen bestilt cykelhjelme med skolelogoer til bestyrelsens
medlemmer samt til skolens deltagere i kampagnen: cykle til arbejde.

