Dit mod.
Andres liv.
Tør du?

Faglighed,
nærhed og tryghed
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en
mindre uddannelsesinstitution beliggende i Rønne og er unik på den måde, at vi udbyder både
erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelse inden for det sundhedsfaglige og pædagogfaglige område. Her kan du uddanne dig til
sygeplejerske, social- og sundhedshjælper eller
assistent samt pædagogisk assistent. Hos os kan
du forvente en tryg, lærerig og afvekslende skoledag, og en praktik, hvor du kommer helt tæt på
den virkelighed, du uddanner dig til.

Plads til at lære og plads til at være
På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
kender vi hinanden og de praktiksteder som vi
samarbejder med – det betyder at du i høj grad
vil have indflydelse på din egen praktik og derved få mulighed for at præge din faglige retning.
Undervisningen foregår på mindre hold, og der er
rig mulighed for at indgå i et socialt fællesskab på
skolen.

Vælger du at tage din uddannelse på Bornholm,
vælger du en livsstil som ø-bo. På Bornholm kan
du finde ro til at være, plads til at skabe, og tid til
det, der betyder mest for dig. Med de korte afstande bliver mulighederne for at opleve Bornholm
lettilgængelige. Hvad enten du vil klatre rundt på
klipperne, køre mountainbike gennem skoven eller
tage en tur i havkajakken. Med øens overskuelige
størrelse kan du på 15-20 minutter være ved vandet eller i skoven.
Du kan finde billige kollegier eller ungdomsboliger
tæt på campus, og med lave boligudgifter får du
plads i dit budget til at nyde livet – også selv om
du er på SU.

Vi glæder os til at byde dig velkommen
på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

VISION:

At uddanne fagprofessionelle med
efterspurgte og fremsynede kvalifikationer
og kompetencer.
Vores største vision og drivkraft er vores kerneopgave:
– at uddanne til et velfærdssamfund, som i den grad har
brug for fagligt dygtige og kompetente fagprofessionelle.

Sygeplejerske
Som sygeplejestuderende og som sygeplejerske
kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation. Under studiet skal du derfor udvikle
evnen til at indleve dig i patientens livssituation,
være parat til at træffe selvstændige beslutninger
og handle akut.
Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både
teoretisk og klinisk undervisning. Det giver dig en
teoretisk og praktisk indsigt i sygeplejefaget, så
du kan skabe et samspil mellem sygeplejerskens
kliniske færdigheder baseret på sygeplejefaglig
viden og menneskelig forståelse.

Gennem uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at:
•	Udføre, formidle og lede sygepleje.
•	Arbejde såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende,
rehabiliterende og lindrende.
•	Vurdere, begrunde og udvikle sygeplejen i forhold til patienten.
•	Samarbejde med mennesker, der både ligner
og er forskellige fra en selv.
•	Fornye sygeplejen ved at anvende forskning
eller deltage i udviklingsarbejde.
•	Fortsætte på videreuddannelse.
Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt,
hvor du går i dybden med en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.

Uddannelsens opbygning
1. semester

2. semester

Observation og vurdering af patient og borgers
sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
Teori

Klinik 4 uger

Teori

Klinisk beslutningstagen i stabile og
komplekse pleje- og behandlingsforløb
Klinik 8 uger

Teori

3. semester

4. semester

Situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer

Klinisk lederskab af patient- og
borgerforløb

Teori

Klinik 8 uger

Teori

Klinik 10 uger

5. semester

6. semester

Sygepleje i akutte og kritiske pleje- og behandlingsforløb i
samspil med borgere, patienter og pårørende
Tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhænge

Selvstændig sygeplejepraksis

Teori

Klinik 6 uger

Teori

7. semester
Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen
Teori

Bachelorprojekt

Klinik

Social- og sundhedsuddannelserne
Som social- og sundsassistent eller social- og sundhjælper møder du mange forskellige mennesker,
der alle i varierende grad har brug for pleje, hjælp,
omsorg og vejledning. Derfor er det vigtigt, at du
som person har forståelse og interesse for andre
mennesker.
I det daglige arbejde støtter og motiverer du den
enkelte borger til at hjælpe sig selv mest muligt.

Social- og sundhedsassistent
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til social- og sundhedsassistent skifter
imellem skole- og praktikperioder, og den samlede
uddannelse varer 2 år og 10 måneder + grundforløb.

På den måde er du med til at fremme livskvaliteten
hos ældre, handicappede og syge. Du hjælper med
daglige gøremål, yder omsorg og er det kendte ansigt i både gode og svære tider.
Du bliver bindeleddet mellem sygehus og borgeren,
og du skal lede og koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv.

Grundforløb I

20 uger

Grundforløb II

20 uger

Hovedforløb

2 år og 10 måneder

Hvad kan du blive?
Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent vil du typisk få arbejde i hjemmeplejen, på et plejecenter, et sygehus eller i psykiatrien. Du har også mulighed for at læse videre til f.eks. sygeplejerske,
jordemoder, socialrådgiver eller ergo- og fysioterapeut via kvote 2 eventuelt med supplerende fag.

Social- og sundhedshjælper
Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til social- og sundhedshjælper skifter
imellem skole- og praktikperioder, og den samlede
uddannelse varer 1 år og 2 måneder + grundforløb.

Grundforløb I

20 uger

Grundforløb II

20 uger

Hovedforløb

1 år og 2 måneder

Hvad kan du blive?
Med en social- og sundhedshjælperuddannelse har du mulighed for at arbejde i både det private og den
offentlige sektor. Det vil typisk være ansat i hjemmeplejen, på plejecentre, bosteder eller i aktivitetscentre. Du kan også uddanne dig videre til social- og sundhedsassistent.

Bornholms
Regionskommune
– et attraktivt
uddannelsessted
56 92 00 00
www.brk.dk

Pædagogisk assistent
Uddannelsen til pædagogisk assistent er for dig,
der har lyst til en aktiv hverdag, hvor leg og ansvar
går hånd i hånd. Du skal kunne engagere dig i andre mennesker og tage aktiv del i deres personlige
trivsel og udvikling, uanset alder.
Som pædagogisk assistent skal du planlægge og
gennemføre meningsfulde og udviklende akti-

Grundforløb I

20 uger

Grundforløb II

20 uger

Hovedforløb

2 år og 2 måneder

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen til pædagogisk assistent skifter imellem skole- og praktikperioder, og den samlede uddannelse varer 2 år og 2 måneder + grundforløb.

Hvad kan du blive?
Som pædagogisk assistent kan du arbejde med
mange forskellige målgrupper og dermed også
mange forskellige steder som fx daginstitutioner,
bosteder, plejecentre og i familiepleje. Du kan
også læse videre til pædagog eller socialrådgiver
eventuelt med supplerende fag.

viteter for de mennesker, du arbejder med. Det
vil typisk være børn og unge- eller voksne med
særlige behov. Du skal kunne yde omsorg og være
nærværende og samtidig planlægge og udføre
aktiviteter med fokus på udvikling og god trivsel.
Uanset, hvem du arbejder med, stiller arbejdet
som pædagogisk assistent store krav til din faglige
viden og til dig som person.

AMU - efteruddannelse
Vi er i dialog med vore kunder for at imødekomme lige netop det kompetencegivende forløb,
som virksomheden har behov for, derved styrkes
transfer mellem teori og praksis. Vi indgår gerne i
et samarbejde om oprettelse af AMU-forløb, så de
passer til kundens behov og interesseområder.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole har AMU
kurser indenfor:
•	Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi.
•	Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsnet.
• Det pædagogiske område.

Der udvikles hvert år nye AMU-kurser indenfor
social- og sundhedsområdet.

Brobygningforløb
Kan du forestille dig at hjælpe mennesker?
Det kunne være børn, unge eller ældre; både raske
og syge mennesker eller mennesker med handicap. Hjælpen ydes i folks eget hjem, på forskellige
aktivitetscentre eller diverse institutioner såsom
børnehaver, rehabiliteringshjem, plejecentre eller
hospitaler.

 u vil på disse forløb få kendskab til uddannelsesD
miljøet på skolen og til indholdet i de to indgange
til SOSU og PAU.

Vi tilbyder:

Har du lyst til at prøve et brobygningsforløb hos
os, skal du snakke med UU-vejlederen, der er
tilknyttet din skole, så du kan blive tilmeldt.

•	Introduktionsforløb til 8. klasse.
• Brobygningsforløb til elever i 9. og 10. klasse.

 u kan komme til at tale med elever, der allerede
D
går på uddannelserne, og du kan opleve både teoretisk undervisning og tage del i praktiske øvelser.

Kend dine
rettigheder
Op til 20 % rabat
på studiebøger

www.foa.dk

Samarbejdspartnere
På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
indgår vi i en række strategiske partnerskaber.
Eksempelvis:

Bornholms Hospital & BRK - Bornholms
Regionskommune
Vi arbejder tæt sammen med Bornholms Hospital
og BRK, som aftager mange af vores elever og
studerende. BRK har desuden en bosætningskonsulent tilknyttet, som kan hjælpe med at finde
bolig og netværk på øen.

Videnscenter for Velfærdsteknologi
Videnscenter for Velfærdsteknologi har til formål
at forberede elever inden for sundhed, omsorg og
pædagogik på fremtidens arbejdsmarked, hvor
velfærdsteknologi får en stadig større rolle. Videnscenteret indsamler og udvikler viden inden
for tre fokusområder: velfærdsteknologi, simulation og innovativ læring.

PSU - Partnerskabet om Sammenhængende Uddannelser
I PSU arbejder vi sammen om at udvikle kvaliteten
af vores velfærdsuddannelser. Den helt overordnede målsætning er styrket kvalitet og rekruttering, og krumtappen i arbejdet er fælles praktikevaluering og kvalitetsdata, som muliggør et langt
tættere samarbejde.

Foto: Phillip Davali

Bliv medlem
af et stærkt
fællesskab
www.dsr.dk/sls/bliv-medlem
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