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     Den 9. oktober 2018 

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen (Spl 

UU), Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) 

Udvalgets lovgrundlag og konstituering 

Udvalget er nedsat i henhold til §18 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, 

jf. Lovbekendtgørelse nr. 152 af 27/02/2018. 

Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen, refererer til Bhsund’s bestyrelse. Bhsunds 

bestyrelse indstiller udvalgets konstituering til Københavns Professionshøjskole’s bestyrelse, som 

Sygeplejerskeuddannelsen, har driftsaftale med.  

Udvalget formål  

Uddannelsesudvalgets formål er, at have en løbende og systematisk videndeling om tendenser på 

det regionale og kommunale arbejdsmarked for Sygeplejerskeuddannelsens dimittender.  Viden 

fra uddannelsesudvalget, er en afgørende kilde til uddannelsens arbejde med at sikre kvalitet og 

relevans. 

Udvalgets opgaver 

• Udvalget rådgiver Bhsunds bestyrelse, rektor og uddannelsesleder af 

Sygeplejerskeuddannelsen om uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet generelt 

og lokalt.  

• Udvalget inddrages ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer, herunder 

karakteren af og samarbejde om kliniske undervisningsforløb 

• Udvalget kan herudover på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører 

uddannelsesområdet.  

• Udvalget afgiver indstilling til Københavns Professionshøjskoles rektors godkendelse af 

institutionsspecifik studieordning indenfor udvalgets område.  

Uddannelsesudvalget er rådgivende og har dermed ikke nogen formel beslutningskompetence. 

Udvalgets sammensætning 

Uddannelsesudvalget er sammensat så det dækker de kompetencer og den repræsentation, der er 

nævnt i Lov om professionshøjskoler for de videregående uddannelser. Udvalget skal tilsammen 

have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder som uddannelsen 

give adgang til. Udvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og 

regionale behov ifht uddannelsesområde: 
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• 1 medlem udpeges af Bornholms Hospital 

• 1 medlem udpeges af Region H, Bornholm Psykiatri 

• 1 medlem udpeges af Bornholms Regionskommune 

• 1 medlem udpeges af Dansk Sygeplejeråd 

• 1 medlem fra Københavns Professionshøjskole repræsenterende (evt med en 

forskningsprofil) udpeges af Københavns Professionshøjskole 

• 1 medlem repræsenterede de adgangsgivende gymnasieskoler, Campus Bornholm udpeges 

af Campus Bornholm 

• 1 medarbejderrepræsentant fra Sygeplejerskeuddannelsen, udpeges af Bornholms 

Sundheds- og Sygeplejeskole 

• 1 sygeplejestuderende udpeges af De studerendes Råd 

Tilforordnet 

• Rektor for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 

• Uddannelsesleder for Sygeplejerskeuddannelsen, Bhsund 

Udvalgets medlemmer udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted. 

 
Organisering af uddannelsesudvalgets arbejde  
 
Udvalget har en formand. Formandsposten bestrides af et eksternt medlem af udvalget. 
Sekretærfunktionen varetages af rektor eller en tilforordnet medarbejder. Sekretæren har ansvar 
for at udarbejde mødemateriale. Udvalget mødes 3 gange om året. Udvalget indkaldes og 
sekretærbetjenes af uddannelsens ledelse.  

 
Formandens rolle  

• Formanden beslutter dagsordenspunkter med afsæt i udkast fra rektor samt sørger for, at 
der min. én gang årligt er et møde, hvor udvalget kommer i dybden med et aktuelt emne 

• Formanden er formel repræsentant, kontakt- og talsperson for udvalget samt bindeled 
mellem uddannelsesudvalg og Bhsund’s ledelse 

• Formanden vælges på det første uddannelsesudvalgsmøde i valgperioden.  

• Formanden vælges for hele valgperioden (4 år).  

• Formanden deltager i det årlige møde mellem udvalgsformænd, bestyrelse og Bhsunds 
ledelse. Formålet med det årlige møde er gensidig orientering og drøftelse af et aktuelt 
tema, som Bhsunds ledelse og formandskabet sætter på dagsordenen  

 

Uddannelsesudvalgets mødevirksomhed vil indgå i et strategisk uddannelsesforum ved Bornholms 
Sundheds- og Sygeplejeskole.  

 

Forretningsordenen er tiltrådt af Bestyrelsen den 9. oktober 2018. 

Forretningsordenen fremsendes som indstilling til Københavns Professionshøjskole   


