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Mødereferat
Udvalg:

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Møde nr. 7:

Fredag den 5. september 2008, kl. 12.00 – 15.00

Mødested:
MødeDeltagere:

Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne
Forstander Arne Kolsum, selvsupplering
Vicehospitalschef Susanne Poulsen, Bornholms Hospital
Bestyrelsesmedlem Henning Busted, Bornholms Regionskommune
Regionsrådsmedlem Kristian Kirk Mailand, Region Hovedstaden
Sektorformand Birthe Runekær Hansen, Fag & Arbejde
Amtskredsformand Elisabeth Wichmann, Dansk Sygeplejeråd
Sygeplejelærer Ellen Westh Jensen, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Sygeplejelærer Hanne Sletterød, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Tilforordnede:
Rektor Kirsa Ahlebæk
Sekretær Helle Quist

Afbud:

Leder Gitte Andersen, Visitation Ældre
Social- og sundhedsassistentelev Jette Johansen, elevrepræsentant
Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Referat:

Vedlagt

01.

Opfølgning på referat fra møde nr. 6, den 27. maj 2008.
Intet til opfølgning.

02.

Bestyrelsens sammensætning
- herunder eventuelle ændringer til medlemslisten.
BILAG:
· Medlemsliste
Medlemslisten blev rundsendt og ændringer tilføjet.

03.

Budgetopfølgning 2008.
Fremlæggelse af budgetopfølgning for årets første 7 måneder.
BILAG:
· Budgetopfølgning – bliver eftersendt idet vi afventer tilbagemelding fra Undervisningsministeriet.
Budgettet for de første 7 måneder blev gennemgået torsdag den 4. september 2008 i forbindelse
med budgetseminaret. Arne Kolsum kunne tilføje at man ser fortrøstningsfuldt på regnskabet,
og regner med at komme ud af 2008 med et regnskab der balancerer.

04.

Budget 2009
På baggrund af drøftelsen på budgetseminar 4. september 2008 fremlægges forslag til indsatsområder
for budget 2009. Endeligt budget sættes på dagsordenen til mødet den 8. december 2008.
BILAG:

·

Forslag til indsatsområder for 2009 vil blive fremlagt på mødet.

Bilag omkring indsatsområder for 2009 blev omdelt på mødet.
Der bliver arbejdet videre med indsatsområderne.
Det blev pointeret at skolen skal konsolidere sig.

05.

Lokalt uddannelsestillæg til national studieordning.
Uddannelsestillægget vil blive fremlagt på mødet.
BILAG:
· Lokalt uddannelsestillæg – bliver omdelt på mødet.
Tillægget blev omdelt og gennemgået.
Bestyrelsen ønsker fremover at have tid til at læse og forholde sig til bilag – specielt fordi
godkendelsen lægger i bestyrelsens hænder.
Det lokale uddannelsestillæg blev godkendt.

06.

Kliniske undervisningssteder
Drøftelse af skabelon for godkendelse af kliniske undervisningssteder og kliniske undervisningsforløb.
Skabelonen indstilles til godkendelse.
BILAG:
· Godkendelse af kliniske undervisningssteder og –forløb for perioden 2009-2012.
Bilaget blev gennemgået og drøftet. Det forventes at de kliniske undervisningssteder ”løfter
sig”, idet der nu bliver sat fokus på området.
Den nye bekendtgørelse åbner nu mulig for at studerende som en del af den kliniske
uddannelse kan indgå i vagter.
Godkendt, med fokus på antal studerende pr. klinisk vejleder.

07.

Skolens IT-politik.
Gennemgang og drøftelse af skolens it-politik
BILAG:
· IT-politik for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
IT-politikken blev drøftet og godkendt.

Skolens ledelse skal altid orienteres ved misbrug af skolen IT-politik.
Det blev anført, at ulovligheder skal politianmeldes.
08.

Placering i fremtidens uddannelsesverden.
På baggrund af mødet med Stefan Hermann den 5. september 2008 og arbejdet med dannelsen af de
administrative fællesskaber for ungdomsuddannelserne, ønskes en drøftelse af skolens muligheder
fremover.
BILAG:
· Brev til rektor Stefan Hermann
· Samarbejdsaftalen med CVU-ØreSund.
· Præsentation af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Bilagene skal også bruges til mødet med Stefan Hermann.
På baggrund af mødet med Stefan Hermann blev bl.a. talt om :
- Fremtidigt samarbejde både på Bornholm og i Region Hovedstaden
- Profilere skolen med de styrker og muligheder der kendes
- Iværksætte projekter/udvikling der bygger på Bornholms specielle forhold
Bestyrelsen har lagt en linje og der skal arbejdes videre med skolens tilknytning til en
Professionshøjskole.

09.

Administrative Fællesskaber
Redegørelse om arbejdet med de administrative fællesskaber.
BILAG:
· Nyhedsbrev SOSU Administrative Fællesskaber.
· Disposition for analysearbejdet i forbindelse med eventuel etablering af administrativt fællesskab
for Ungdomsuddannelserne på Bornholm.
Nationale administrative fællesskab:
Kirsa Ahlebæk sidder i en nedsat arbejdsgruppe omkring bygninger og service. Der er general
usikkerhed om opgaven.
Lokalt administrativt fællesskab:
Besparelsen er udmeldt til kr. 6.500,- pr. årselev.
Skolen mener at beregningerne at lavet på forkerte forudsætninger.

10.

Resultatløn for ledere.
Der ønskes en drøftelse af principper for resultatløn for øverste leder og mellemledere.
Det indstilles at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden til at indgå resultatlønskontrakt med
rektor og rektor til at indgå resultatlønskontrakt med øvrige ledere.
BILAG:
· Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner.

Indenfor det valgfrie indsatsområde besluttede bestyrelsen at der kan gives resultatløn for:
·
·

Initiativer, der styrker udviklingen af det innovativt læringsmiljø.
Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker
institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund.
Der ydes resultatsløn op til rammen.

11.

Optag på den pædagogiske grunduddannelse
Med baggrund i at der næsten ikke optages elever fra grundforløbet på den pædagogiske
grunduddannelse ønskes en drøftelse.
Der vil blive udarbejdet et brev til Højvangsseminariet ledelse om problemet.
Hvis det manglende optag af skoles grundforløbselever fortsætter, kan det betragtes som brud
på den indgåede samarbejdsaftale.

12.

Orientering om skolens drift.

Rektor orienterer om følgende punkter
a) optagelse på uddannelserne
Der er optaget fuldt besatte hold på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.
På sygeplejerskeuddannelsen har der været stor nedgang i antallet af ansøgere - det ligner resten af
landet! Vi har optaget 16 studerende i august 2008, og 4-6 vil gerne starte i februar 2009. Vi tror ikke der
kommer ansøgere nok til et ordinært hold og arbejder i stedet på optag af et helt hold studerende med
social- og sundhedsassistentuddannelsen.
b) Kursusafdelingen
Afdelingen reorganiseres igen. Kursuskonsulenten fratræder 31.12.08., og beslutningen er lige nu at de 2
tilbageblevne begge arbejder på fuld tid og deler konsulent- og undervisningsopgaver. Der er ingen
afklaring på organiseringen, men det forventes at der fremover vil være færre og større udbudssteder. Vi
er absolut et lille udbudssted.
c) dannelse af Professionshøjskolerne
Den flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden har fået ny leder. I den anledning skriver vi til
den nye rektor og beder om et møde.
d) Konsekvenser af forårets strejke for uddannelserne.
Vi har haft elever og studerende fra alle uddannelser inde på skolen, og har tilrettelagt alternativ
undervisning/selvstudium/praktiske øvelser i det omfang det har været muligt. Med god hjælp fra
praktikstederne er det lykkedes at omlægge praktikken så ingen – i hvert fald på grund af strejken – har
fået uddannelsen forlænget.
e) Autorisation til social- og sundhedsassistenter
Alle social- og sundhedsassistenter skal have udstedt autorisation. Sundhedsstyrelsen har bedt alle skoler
om at udarbejde lister over alle der er uddannet i perioden fra 1992 til nu. Vi har faktisk uddannet helt
fra 1990, i det det første hold her var et merithold. I alt er der i perioden uddannet 504 Social- og
sundhedsassistenter herfra. Sundhedsstyrelsen giver økonomisk kompensation for arbejdet.
f) Dialogforum
Undervisningsministeriet inviterede i juni bestyrelsesformændene for ungdomsuddannelserne på
Bornholm, plus repræsentanter for kommunalbestyrelsen, Bornholms Akademi, embedsmænd fra
området og Professionshøjskolerne i Region Hovedstaden til dialogmøde for at genoptage diskussionen

området og Professionshøjskolerne i Region Hovedstaden til dialogmøde for at genoptage diskussionen
om ungdomsuddannelsernes samarbejde og organisering.
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole var repræsenteret ved næstformand Gitte Andersen.
På mødet blev nedsat en gruppe bestående af afdelingschef Per Hansen, Undervisningsministeriet,
Borgmester Bjarne Kristiansen, formand for Bornholms Gymnasium Lars Goldschmidt og formand for
VUC’s bestyrelse Kirsa Ahlebæk. Lige nu afventes udspil fra ministeriet.
g) Reformen på de grundlæggende uddannelser er nu fuldt implementeret. På mødet vil blive fremlagt
en skematisk oversigt.
h)Personalesituationen
en lærer har ønsket at fratræde af familiemæssige grunde, og vi har derfor ansat en ny. Der var 16
ansøgere til stillingen – selv om det ikke var en fuldtidsstilling. Vi har endvidere sagt velkommen til den
underviser der allerede blev ansat sidste år, men som har været på barsel indtil nu. Det betyder at vi nu
har en kombineret ansættelse som underviser og bibliotekar.
i) PR-indsats. Skolen har fået udarbejdet en ny hjemmeside, der snarest implementeres, samt
reklamefilm, som en måned har været vist på samtlige afgange på Villum Clausen. Filmen bliver vist i
forbindelse med budgetseminar.
j) Sommerevent. Skolens 2. Sommerevent løber af stablen fredag den 29. August 2008. Eventen foregår
på Hammershus og er en kombination af introduktion til natur/urter og arbejde med skolens mission,
vision og mål. Der er 211 tilmeldte.
Der blev omdelt bilag på mødet vedr. punkt g) Reform på de grundlæggende uddannelser.
Bestyrelsen værdsætter denne skriftlige orientering ved hvert møde!

13.

Kommende møder
Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2008 kl. 14.30 – 17.00 efterfulgt af middag.
Der vil på mødet den 8. december 2008 blive udarbejdet en møderække for 2009.

14.

Eventuelt.
Intet til referatet.

