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KOMMISORIUM FOR EFTER- OG VIDERUDDANNELSESUDVALGET 
VED 

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE 
 

Udvalget er nedsat af bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. 
 
Opgaver:  
 
Udvalget er rådgivende for institutionens rektor/bestyrelsen og refererer til disse. Det er 
bestyrelsens ambition at udvalget er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i 
udviklingen af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles efter- og 
videreuddannelsesaktiviteter inden for det formål og de godkendelser skolen har.   
 
Udvalget rådgiver bestyrelse, rektor og skolens efter- og videreuddannelsesafdeling om 
udvikling af aktiviteter og udbud af efter- og videreuddannelsernes indhold og kvalitet samt 
sammenhængen  mellem udbud og lokalområdets uddannelsesbehov.  
 
Medlemmer og funktionsperiode:   
 
Udvalget består af 8 medlemmer. Udvalget nedsættes af bestyrelsen for Bornholms 
Sundheds- og Sygeplejeskole efter indstilling af de respektive fora (se nedenfor). 
Medlemmerne udpeges for en 4 - årig periode der følger kommunalvalgsperioden. 
Genvalg/genudpegning kan finde sted.  
 
Udvalget sammensættes således:  
 
3 medlemmer indstilles af Fag og Arbejde 
 
1 medlem indstilles af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 
 
2 medlemmer der repræsenterer Bornholms Hospital indstilles af lederen for Efter- og 
Videreuddannelsesafdelingen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
  
2 medlemmer der repræsenterer Bornholms Regionskommune indstilles af lederen for 
Efter- og Videreuddannelsesafdelingen ved Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
 
Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.  
 



Lederen af Efter- og Videreuddannelsesafdelingen og en underviser er tilforordnet 
møderne.  Derudover kan rektor, dennes stedfortræder eller andre nøglepersoner på 
institutionen deltage i møderne efter behov.  
 
Udvalget kan invitere gæster til møderne. 
 
 
Mødevirksomhed:  
 
Der afholdes 2 faste møde om året. Derudover kan der afholdes møder efter behov.             
Formanden for udvalget udarbejder dagsorden og udsender mødeindkaldelse i 
samarbejde med afdelingslederen.                                                                                                                                             
Alle udvalgets medlemmer kan få punkter sat på dagsordenen.                                                                 
Møder indkaldes med minimum 14 dages varsel. Dagsorden udsendes senest 5 
arbejdsdage før mødet.                                                                                                                                                           
Beslutninger træffes så vidt mulig i enighed. Ved uenighed er formandens stemme 
udslagsgivende. I tilfælde af uenighed kan mindretalsbeslutninger føres til referat samt evt. 
medtages i udvalgets indstillinger.                                                                                                                                                      
Der tages referat fra møderne.  Referater offentliggøres på skolens hjemmeside.  
 
Forretningsorden 
 
Udvalget udarbejder selv sin forretningsorden 
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 21. marts 2011  
 
 
 

 
 


