Ullasvej 6
3700 Rønne
TLF.36982900
Fax 36982909
bhsund@bhsund.dk
www.bhsund.dk
CVR 29547807

Medlemmerne i
studierådet for
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Dato 22. april 2009
J. nr. 03220
Fil 090331u

Mødereferat
Udvalg:

Studierådet for sygeplejerskeuddannelsen.

Møde nr. 7:

Torsdag den 19. Marts 2009, kl. 09.00 – 11.00

Sted:

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Hanne Sletterøds kontor

Deltagere:

Hanne Sletterød
Bonnie Gudbergsen
Birgitte Pihl
Lis Gees
Karin Svit Riis
Lajla Vang
Ingrid Bentsen
Kirsa Ahlebæk

Afbud:

Hanne Holm Petersen, Randy Korp og Lizzie Jørgensen.

Referat:

Se næste side.

Med venlig hilsen

Lis Gees
Sygeplejelærer

Referat fra:
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1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Hanne Sletterød, Referent: Lis Gees

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

3. Studierådets sammensætning
Studierådets sammensætning drøftes. På grund af organisationsændringer, bør vi også ændre
på studierådets sammensætning, for at sikre en bred repræsentation. Jette Riis spørges derfor
om at indtræde som suppleant for Hanne Holm Petersen, og en anden suppleant for Birgitte
Pihl meldes ind til skolen.

4. Rekruttering og fastholdelse

Tiltag til fastholdelse og rekruttering drøftes. Det er vigtigt, at der i meddelelser fra skolen
skelnes mellem om en studerende er ophørt i uddannelsen, eller om hun er overflyttet, men
fortsætter uddannelsen et andet sted.
Der er 17 ansøgere på kvote 2, alle med os som 1. prioritet, en stigning fra sidste år. Vi håber
også på mange ansøgere i kvote 1, fordi vi gerne skulle fylde både et efterårs- og et forårshold i
denne ansøgningsrunde.
Vi taler om vigtigheden af at ”blive set”, og muligheden for i højere grad bruge teknologi, f.eks.
sms til lige at huske de studerende på, at vi kerer os om dem.
Skolen arbejder på en effektiv metode til at føre statistik over frafaldet, herunder specielt hvorfor
en del falder fra.
På hospitalet drøftes muligheden med lønnet praktik for gymnasieelever.
På skolen arbejder Laila Busted pt. med et kandidatspeciale om fastholdelse, som vi også
håber på at kunne få inspiration fra fremover.
Det besluttes at nedsætte en ad hoc gruppe ift. rekruttering og fastholdelse bestående af Hanne
Sletterød, Birgitte Pihl og Bonnie Gudbergsen.

5. Akkreditetering
Hanne Sletterød orienterede om planen for Evalueringscenterets (EVA) akkreditering af
sygeplejeuddannelsen. Der er tale om en kvalitetssikringsproces . Vi har ganske kort tid til at

besvare spørgsmålene, og senere kommer EVA på besøg på skolen for at interviewe. Man kan
læse mere om undersøgelserne på www.eva.dk

6. Campus
Hanne Sletterød orienterede om planerne om en fusion af fire uddannelsesinstitutioner på
Bornholm, samt muligvis de forlagte uddannelser på Snorrebakken. Hun redegjorde for
tankerne om et fælles Campus, og de arbejdsgrupper, der er nedsat.

7. Mødedatoer og evt. temaer for efterår 2009 og forår 2010.

Det fastsættes ikke ny mødedato, men Hanne Sletterød sender hurtigst muligt en ny dato ud,
mødetidspunktet bliver kl. 8 – 10. Til næste møde udsendes forslag til møderække og evt.
temaer for resten af 2009.

8. Orientering

Der var en kort orienteringsrunde fra deltagerne.

9. Punkter til næste møde
Punkter til næste møde: De faste punkter + Opfølgning på 1) Akkreditering, 2)
Fusion/Campus, 3) Ad hoc gruppen om rekruttering og frafald, 4) Mødedatoer og evt. temaer
for resten af 2009.

10. Evt.
Intet til referat.

