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Dimensionering og optag 
2019/20 
 

10.25-
10.45 

Øget dimensionering på alle uddannelser: 

 Sygeplejerskeuddannelsen stigning med 10 
studerende årligt (i alt 50) 

 SSA elever: 26 elever årligt (i alt 69) 

 SSH: 8 elever årligt (i alt 29) 
 
Drøftelse af betydningen af øget optag ifht rekruttering, 
markedsføring, studiemiljø og betydningen i forhold til 
kvaliteten af og samarbejdet om den kliniske 
undervisning/praktikken. 
 
Præsentation af oplæg til temadage i efteråret om  

- klinisk undervisning på nye måder 
(Sygeplejerskeuddannelsen) 

- øget samarbejde om praktikvejledning 
(SSA/SSH) 

Sygeplejeuddannelsen – ministeriet har godkendt vores 
ansøgning på et øget optag på 10 elever årligt. 
Kvote 2 ansøgningerne til efteråret ser pt fint ud. 
BRK’s satsning med elevløn har givet bonus, mht. antal 
ansøgere og variation i aldersgruppen. 
Klinikken og praktikken får udfordringer i forhold til 
plads til eleverne med den øgede dimensionering. 
Optaget giver større hold, men ikke flere hold. 
Dimensioneringen øges på de eksisterende hold. 
Nye SSA- og SSH-hold starter i juli. 
Kunne de studerende udtale sig mht. studiemiljøet og den 
gode uddannelse. 
Der bliver arbejdet på at Sygeplejestudiet sætter små klip 
på vores nye hjemmeside, med udtalelser fra de 
studerende. 
Matthæus siger det er problematisk mht. studiemiljøet, 
selvom de har pengene, så bremser Campus deres 
planlægning – de føler de bliver prioriteret sidst frem for 
andre på matriklen. Fx mht. rengøring, brug af lokaler og 
’konflikter’ med gymnasieelever. 
Therese tilslutter sig Matthæus’ udtalelser. 
Anne Regitze skal mødes med KP igen og kigge på 
pladsmanglen – samt tage en formel kontakt til Ministeriet 
og Campus. Husfreden bliver vi nødt til at se bort fra nu, 
for at få det bedste ud af vores skole og derved ændre på 
vilkårene for vores uddannelser. 
Anne Regitze vil gerne sende noget ud før sommerferien – 
sender det rundt så Bestyrelsen kan se det. 
 
Temadag på sygeplejestudiet: 
Strategisk Uddannelsesforum planlægger en temadag, hvor 
de… – se AR slide 
Hanne: Systematisk brug af laboratorium. 
Kan man gøre noget andet på 5.semester? 
Kirstine: Kan der komme praktikpladser i almen Praksis? 



Kunne der komme et indspark på temadagen fra en 
ovrefra der har arbejdet med denne problematik. 
Niels: Synes man skal kigge på - hvad er det for nogle 
elever der kommer ud på hospitalet? 
Ressourcen på hospitalet er presset – hvordan kan skolen 
komme ud og være mere praksisnær? Kan man tænke 
anderledes? 
Der er ansat 2 nye uddannelse sygeplejersker på BoH, som 
skal være ude i klinikken og ikke være administrative. 
Forslag: At man om morgenen kigger på patientplanen og 
sammen med de studerende finder ud af, hvem er de mest 
interessante patienter i dag og så skal de studerende med 
der.  
Problematikken om pladsmangel i praktikken skal løftes 
på Ministerielt niveau. 
Ulrik: skal man tage diskussionen på regionsplan? 
Hanne: skal vi have politikere med på temadagen? Både 
lokal- og regionspolitikkere. 
Ellen: Der er en igangværende proces om hvad 
kerneopgaven er mht. uddannelsen af vores 
elever/studerende. 
Therese beskriver, at eleverne føler, at det er træls at have 
elever i praktikken – nok fordi tiden/overskuddet ikke er 
til det. 
Anne Regitze og Bonnie har møde med 
uddannelsessygeplejerskerne i morgen, hvor de vil være 
helt skarpe på hvad temadagen skal indeholde. Det skal 
være meget konkret – så det er noget der kan handles på 
og ikke bare være et pænt stykke papir. 
 
Temadag på SSA: 

 Styrke dialogen og øge samarbejdet med 
praktikken 

 Mindske frafaldet 

 Det skal udmøntes i en konkret handleplan/aftale. 



 
Therese spørger til om fuldtid/deltid kan være noget af 
problematikken. 
Trine siger at der er blevet tilbudt fuldtidsstillinger, men 
ingen har ønske det. 
Trines tanke er at fremadrettet kommer teamlederne 
tættere på driften og derved også på eleverne. 
Dorte: Mange fravælger vejlederrollen – hvad er det der 
gør at det bliver fravalgt? Der bliver arbejdet med det og 
undersøgt hvorfor. 
 

Præsentation af fysisk 
APV 
 

10.45-
11.15 

Kort præsentation af sammenfatning og handletiltag af 
fysisk APV.  
I forlængelse heraf orientering om ekstra kvadratmeter 
med dialog om videre tiltag til KP, CB og ministeriet… 

APV med fokus på medarbejderne. 
Meget gode ting med vores nye arbejdsmiljø, men også 
meget mangelfuldt, som primært er i forhold til 
pladsmangel. 
Niels: Hospitalet har tomme lokaler på Ullasvej. Tænk det 
ind i forberedelsen det næste års tid. 
Ulrik: Har BoH tænkt at lave en klinisk enhed, vi kunne 
være fælles om. 
Trine: Fundraiser til ideen. 
Handleplanen er at være i dialog med KP, CB og 
ministeriet. 
 
Mangel på pladsforholdene/kvadratmeterne tager vi dybt 
alvorligt og er noget vi agerer på i bestyrelsen.  
 

Opstart på ny driftsaftale 
med KP gældende fra 2020 

11.15-
11.45 

Forberedelse er i gang til ny driftsaftale er i gang. 
Dialog om særlige opmærksomhedsområder rektor skal 
tage med sig i de indledende faser. 

KP skal lave en driftsaftale til BHsund for 2020.  
Man kigger på biblioteket om hvordan det kan slås 
sammen med CB.  
Studiechefen - hvordan kan man samarbejde nu og i den 
nye driftsaftale. Hvor UDDATA+ bliver det 
studieadministrative system. 
Vi vil ikke være en kunde eller en forretning, men en 
samarbejdspartner med KP mht. EVU. Anne Regitze har 
en opfattelse af at KP gerne vil os. 



Niels: Skal vi tænke BoH og BHsunds undervisere 
sammen i det her og få en større volumen? 
 

Frokost Ca. 
11.45 

  

Budgetopfølgning  12.15 Budgetopfølgning udleveres og gennemgås SSH-stigningen er ikke regnet med, heller ikke STÅ’en på 
sygeplejeuddannelsen, i dette budget. 
Studievejledning øges med 1.mill over en årrække. Der er 
planer om at annoncere efter en studievejleder. En fast 
stilling og måske nogle kortere deltidsstillinger, som kan 
dække bredt, både SOSU/PAU og Sygeplejestudiet. 
På de anden siden af sommeren ser vi et nyt budget. 
 

Gensidig orientering   Hanne: 2020 Sygeplejens år internationalt – KP 
København vil gøre noget – skal vi gøre noget her på 
skolen/øen? 
Niels: Evaluerings rapport fra VIVE, er på Twitter og 
LinkedIn – må gerne deles. 
 
Næste møde 2. september 

 


