
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mødedeltagere:  
Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup,  
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden,  
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde 
Udpeget af  kommunalbestyrelsen Gunna Møller, Bornholms Regionskommune 
Repræsentant for de sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen 
Repræsentant for eleverne, Therese Jensen 
 
Tilforordnet: Rektor Anne Regitze Lind-Holm 
Referent: Anne Jensen 
  
Gæster: Revisor Ivan Qvist deltager under punkt 3 og økonomimedarbejder Anne Jensen deltager under punkt 3 og 4 
 
Afbud: Underviser Ellen Westh Jensen, medarbejderrepræsentant, Ressource direktør Trine Dorow, Bornholms Regionskommune 
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd. Administrationschef, Jens Bjerre Bergholdt, Bornholms Hospital 
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Emne Hvad skal vi udrede Beslutning 

Godkendelse af  dagsorden 
 

 

Præsentation dagsorden for dagens møde  
 

Præsentation af   
 
Årsrapport og 
godkendelse af  
årsregnskabet  
 
Præsentation ved revisor 
Ivan Qvist 
 
Bilag:  
Årsrapport 2019, 
Revisionsprotokolat 2019 
(Bestyrelsestjekliste ?) 
 

Gennemgang af årsrapport ved revisor Ivan 
Quist med bestyrelsens mundtlige 
godkendelse som føres til referat.  
Referat skal ligeledes godkendes via mail 
senest den 20/4. 
 
Underskrift vil finde sted til næste ordinære 
bestyrelsesmøde den 4. juni 2020.  

Årsrapporten blev gennemgået ved revisor Ivan Quist. 
Årsrapporten blev på mødet godkendt mundtligt af mødedeltagerne.  
Alle bestyrelsesmedlemmer bedes godkende årsrapporten på 
mail til anne.regitze.lind-holm@bhsund.dk og cc til 
anne.jensen@bhsund.dk  
Ulrich informerer om bestyrelsestjeklisten som udfyldes og 
underskrives uden bemærkninger. 
Skolens bygningsforhold og huslejeniveau drøftes – Anne Regitze har 
møde i Ministeriet sammen med KP omkring vores lejemål. Her vil 
hun også forsøge at få drøftelse omkring lejeloft og huslejeniveau.  

Orientering og status i 
Coronasituationen 

 Situationen ifht elever/stud i 
praktik/klinisk undervisning 

 Al undervisning omlagt til 
fjernundervisning 

 Økonomi 

 Medarbejdere 

Det har været en stor og vigtig opgave, at få digital undervisning i 
gang. Al planlagt undervisning er stort set videreført som virtuelle 
undervisningsforløb.  Stor ros til undervisere og elever/studerende, 
for tålmodighed, kreativitet og engagement.  
Læring og uddannelse på distance, kan meget let blive ensomt. 
Ledelsen prøver så godt som muligt, at understøtte relation til alle 
studerende/elever. Også her yder undervisere og uddannelsesledere 
en stor indsats.  
Samtidig er der konstante ændringer i lovgivning og retningslinjer, 
som vi skal følge og forvalte på bedste vis.  
Sygeplejerskeuddannelsen/Matthæus orienterer om SLS´s skrivelse til 
skolen og til kliniske uddannelsesansvarlige BoH, hvori de påpeger 
deres bekymringer i forbindelse med deres kliniske uddannelsesforløb 
i forbindelse med Coronasituationen. De studerende mangler mere 

mailto:anne.regitze.lind-holm@bhsund.dk
mailto:anne.jensen@bhsund.dk


klar kommunikation fra skole/klinik om krav til de studerendes 
studieaktivitet mv i forløb, som ikke matcher fuldstændig 
semesterbeskrivelsen. Der er en konstruktiv dialog med studerende i 
gang, herunder proces med klarere retningslinjer.   
SOSU/Therese tilslutter sig ønsket om bedre kommunikation 
omkring situationen, særligt ifht praktikforløb. 
Ledelsen er i så tæt kontakt med BoH og BRK om praktikforløb, om 
de forløb der er afbrudt, om genoptagelse af forløb mm. Therese 
opfordres til at henvise de elevhenvendelser hun får, til 
uddannelsesleder for SOSU. 
 
For al klinisk undervisning og praktikforløb arbejder ledelsen på, at 
konsekvenserne bliver så få som muligt ifht frafald og forlængelse af 
uddannelserne. 
 
FOA/Dorthe spørger til eventuelle forlængelse af uddannelsesaftaler 
– og om det påvirker optag på de kommende hold. Det kan der ikke 
svares på. Elever er ansat i BRK og det er BRK der langt henad vejen 
er afgørende for forlængelse mm. Vi er i dialog med BRK. 
 
Der er et forslag til, at der arbejdes med et bestyrelsestema i 2020 om 
det er at være studerende/elev  i uddannelsesforløb i klinik/praktik 
og hvordan forvalter de kliniske undervisningssteder og praktikken 
uddannelsesforpligtigelse. Særligt i kritiske situationer som ’Corona’, 
men også i ’fredstid’. 
 
Bestyrelsen takker hele skolen for godt arbejde med at håndtere 
denne specielle situation. 

Næste bestyrelsesmøde 
den 4. juni 

 Håber vi alle ses til et helt møde med tilstedeværelse. 

 
 
 
 


