
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mødedeltagere:  
Selvsupplerende medlem Ulrich Thostrup,  
Anne-Lise Olsen, Region Hovedstaden,  
Sektorformand Dorthe Pedersen, Fag & Arbejde 
Administrationschef, Jens Bjerre Bergholdt, Bornholms Hospital 
Udpeget af  kommunalbestyrelsen Gunna Møller, Bornholms Regionskommune 
Ressource direktør Trine Dorow, Bornholms Regionskommune 
Kredsnæstformand Hanne Krogh, Dansk Sygeplejeråd 
Underviserrepræsentant Ellen Westh Jensen 
Underviserrepræsentant Pernille Kofoed Nielsen 
Repræsentant for de sygeplejestuderende Matthæus Cæsar Rune Baltazar Christensen 
Repræsentant for eleverne, Therese Jensen 
 
Tilforordnet: Rektor Anne Regitze Lind-Holm 
Referent: Anne Jensen 
  
 
Afbud:  
Hanne Krogh 
 

 
Campusfællesskabet 
Minervavej 1 
3700 Rønne 
TLF.36982900 
bhsund@bhsund.dk 
www.bhsund.dk 

CVR 29547807 

Referat af Bestyrelsesmøde:  
Torsdag den 24. juni 2020 kl.11.30-14.00  
Minervavej 1, 1. sal lokale 1.190 
 
 

Dato 25. juni 2020 
J. nr.  
Fil  

mailto:bhsund@bhsund.dk
http://www.bhsund.dk/


 
 
 
 

Emne Tid Hvad skal vi udrede Beslutning 

Godkendelse af  dagsorden 
 

Opfølgning og 
underskrivning af  møde 
nr. 54, 2019 
Nr. 55 og 56 2020 
 
Underskrivning af  
årsrapport  

11.30 
11.40  

Præsentation af  dagsorden for dagens møde samt 
underskrift på div dok 

 
Præsentation af  nyt medlem Pernille Kofoed 
Nielsen, som indtræder i bestyrelsen i stedet for 
Kirstine Rosendal. 
Dagsorden godkendt 
Referater og årsregnskab underskrevet. 

 

Status og dialog – Corona, 
nedlukning og genåbning 
samt optag og frafald 

11.40 
-12.00 

Kort info om nedlukning og genåbning ifbm 
Coronasituationen med dialog om de konsekvenser og 
betydninger vi ser som uddannelsesinstitution og som 
klinik/praktik med den uddannelsesforpligtelse der er. 
 

Anne Regitze orienterer om nedlukning. Det har været en 
stor omvæltning for alle, studerende, elever og personale. 
EUD er genåbnet med afstandsregler, der er ikke åbnet op 
for de studerende. Forhold omkring frafald og trivsel 
kendes ikke endnu. Der har været større dumpeprocent på 
farmakologi eksamen. Der er undervisningspligt for alle 
hold uanset nedlukning. AUB-bidrag tilbagebetales delvis 
til kommuner og regioner. Trine Dorow roser skolen i 
forhold til villighed og hurtighed i forhold til at lave kurser 
om opkvalificering. Der ligger et budgetforslag i BRK til 
løn under GF2. 
Der er søgt om højere dimensionering på 
sygeplejerskeuddannelsen. Skolen har sagt nej til flere 
studerende, BRK tager gerne imod flere studerende hvis 
det bliver aktuelt. BOH ønsker ved en Corona bølge 2 en 
forventningsafstemning i forhold til klinik/praktik for de 
studerende og elever. Den skal laves meget snart da der 
forventes stor risiko for smittespredning på Bornholm i 
forbindelse med turistsæson. Svært for de studerende at 
forstå hvordan de opnår deres læringsmål, når de ikke er i 
klinik de steder de oprindelig skulle være. Der bliver flyttet 



alt for mange til samme sengeafsnit, så der ikke er så 
meget at lave. Der er flere SOSU-elever som ikke har 
bestået deres praktik, fordi de ikke har opfyldt målene. 
Mange elever i SOSU har haft store udfordringer pga. 
manglende it-kundskaber. På sygeplejerskeuddannelsen 
har digital undervisning fungeret godt. Stor undring/uro 
over hvorfor sygeplejerskestuderende ikke skulle i klinik 
når SOSU skulle i praktik. Én meters regel er på vej ud pr. 
1. aug. Der bliver en prioritering af tilstedeværelse i 
undervisning. Der vil stadig blive digital undervisning. 
Stigning i overflytning i sygeplejerskeuddannelsen.  
Optaget på EUD ser flot ud. Fyldte hold. 
 

Budgetopfølgning  
maj 2020 
 
Bilag:  
Budgetopfølgning 31052020 
 
 

12.00-
12.10 

Gennemgang af budgetopfølgning med reference til 
budget 2020 og de ændringer, der synes at være i 
forlængelse af Coronasituationen  

Vi har mistet en del indkomst pga. Corona – manglende 
AMU-undervisning  
Vi har fået bevilget mange kompetencemidler. Hvad der er 
søgt, er bevilget. 
Omkostninger er i bero indtil den fremtidige situation 
kendes.   

Status  
Bhsund som en del af  
Campusfællesskabet, 
herunder samarbejde KP 
 
Huslejekontrakt og 
huslejemæssige forhold 
 
 

12.10-
12.25 

Generel orientering og drøftelse af Bhsund som en del 
af Campusfællesskabet. 
 
 
 
Orientering om og drøftelse af afholdte møde med 
Undervisningsministeriet og Uddannelses- og 
forskningsministeriet sammen med Københavns 
Professionshøjskole vedrørende huslejekontrakt, 
kontraktforløb med Campus Bornholm mm  
 
Forslag om et ’Campusfællesskabs råd’ drøftes. 

KP og BHSUND har været i dialog med campus hen over 
efterår 19/forår 20 omkring lejekontrakt, service og 
mangel på samme. 
Har været i Undervisningsministeriet i maj til en 
gennemgang af lejekontrakt og fællesomkostninger. Der er 
ønsker om at der nedsættes et råd, så vi bliver en del af 
beslutninger i stedet for at vi først får information når 
beslutningerne er truffet. Oplæg til rådets vilkår 
gennemgås. Oplægget skal ændres så det tydeligt fremgår 
at vi skal være en del af beslutninger når der sker 
væsentlige ændringer i forhold til lejekontrakten. 
Anne Regitze orienterer om ændringer i ledelsesform i 
KP. Der skal afholdes møder med dekaner i KP omkring 
det fremtidige samarbejde om vores bofællesskab og 
uddannelsessamarbejde.  



Der skal laves undersøgelser om uddannelseskvalitet på 
Sygeplejerskeuddannelsen i efteråret. 
Der bliver mange forskellige ledere at skulle samarbejde 
med. Det kan blive et problem, at der ikke er en daglig 
leder til stede på KP. Måske vil KP forsøge at få os til at 
løse nogle opgaver for KP, når vi nu ”alligevel er til stede 
fysisk”. 

Én indgang – Uddannelse 
Bornholm 
 
Bilag: Samarbejdsaftale  
 
Bilag som baggrund: BRK 
uddannelsesstrategi 

12.25-
12.40 

Orientering om ny tværgående organisering Bhsund 
indgår i sammen med Campus Bornholm, Cph 
Business, Københavns Professionshøjskole og BRK 
 
’ Én indgang – Uddannelse Bornholm’ 

Anne Regitze orienterer. ”Én indgang – uddannelse 
Bornholm” omhandler udelukkende AMU og øvrige 
kurser. 
Der er organiseret en styregruppe til samarbejdet. Anne 
Regitze sidder i styregruppen. 
Der skal ligeledes laves undergrupper med 
uddannelsesleder. 
Der laves en fælles hjemmeside med link til alle 
uddannelser på Bornholm.  
Økonomi: indtil videre er der kun tale om vores 
arbejdskraft. Der er puljemidler som finansierer den 
økonomiske del i arbejdet. BRK er forgænger for gruppen. 

Frokost 12.40-
13.10 

  

Strategi 2020-2023 
 
Bilag: Strategi 2020-23 

13.10-
13.40 

Bestyrelsens endelige godkendelse af   
Bhsund’s Strategi 2020-2023  

Endelig strategi af 17. juni 2020 godkendt med rettelser. 
I stedet for ”blændende undervisning” ønskes indsat 
”målrettet undervisning af høj kvalitet” 

Resultatløn 2020 
 

13.40-
13.50 

Gennemgang og godkendelse af resultatløn 2020  
 

Vægtning af økonomi skal hæves. Der rettes i kontrakten 
og herefter er den godkendt af bestyrelsen. 

Status og gensidig 
orientering 
 

13.50-
14 

- Ansættelse ny uddannelsesleder SOSU/PAU 
Maiken Ager Zeuthen pr 1002 2020 

- Temadage 2020 
- Indskrivning på RUC af Lektor Kirstine 

Rosendal i Phd forløb + 
forskningssamarbejdsaftaler 

 

Anne Regitze orienterer om ansættelse af Maiken Zeuthen 
som uddannelsesleder for SOSU/PAU -stort plus at hun 
har stort kendskab til EUD-uddannelserne.  
Anne Regitze orienterer om Kirstine Rosendals 
indskrivning på RUC – hun har kunnet starte sin PHD 
trods Corona. Der er bevilget 100.000 i fondsmidler. 



Temadage 2020 – fælles temadage for begge uddannelser 
og hvad er målgruppe og emne?  
Forslag: 
Kommende sundhedsreformer, organisation og ledelse, 
politiske system. Eventuelt fra politik til praksis. 
Samarbejde og udfordringer i krisesituationer 
Sundhedsberedskabsplaner i sammenhæng med 
samarbejde og udfordringer i krisesituationer, og fra 
politik til praksis. 
 
 

 
 
 


