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Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Fredag 14 januari kl 10:00 – 12:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson, Britt-Marie Ringblom, Lars-Göran Hedström, Johani Karonen,
Bengt Peterson, Lena E Johansson, Anita Eklöf.
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Beslutades att ha rullande
sekreterarskap, ordförande undantagen. Anita valdes till sekreterare.
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Rapporter
Föregående möte
Minnesanteckningar lades till handlingarna.
VG-regionen
Gunnar har jobbat hårt med ansökan som före jul skickades in till Västra
Götalandsregionen.
Övriga
Lars-Göran rekommenderar läsning av den nyutkomna HSVs rapporten
Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor.
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-

Lena rapporterar att e- delegationen har kommit med rapport om
användning av sociala medier.

-

NU2012 – Bengt har inte fått in så många svar på inbjudan om medverkan i
att arrangera NU2012. Bengt skall i nästa vecka träffa Fredrik Oldsjö
(ansvarig för NU2010). Ev frågor om planering av NU så skicka dem till
Bengt. Upphandling av konferenslokal pågår. Oklara frågor hittills:
sponsorer, webbsida, konferensbidrag. Behöver skapa bra organisation för
bedömargrupp för papers. Bengt kontrollerar vilka som är kontaktpersoner
från respektive lärosäte och ger via Doodle förslag på tider för
planeringsmöte i slutet på februari eller början av mars.

Konferensen 2011
Utskick
Diskuterades om vi skall ha med VGRs logga på utskick av inbjudan eftersom vi
ännu inte fått besked om medel. Gunnar har skickat förfrågan till Marja-Leena
Lampinen, men inte fått något svar, om när vi kan få besked. Gunnar skickar en ny
förfrågan. Slutgiltigt konferensprogram skall ligga klart senast 31 januari. Finns
möjlighet, om det behövs, att göra små justeringar i programmet fram till v 4,
skicka ev ändringar till Bengt. Enkel inbjudan skickar Johani ut till LC-adresser,
Lena till ITHU-listan, övriga VKF-are skickar enkel inbjudan till sina kontakter om
de inte redan gjort det. När programmet klart skickar var och en ut till sina
kontaktlistor igen.
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Övrigt
Diskuterade programmet och dess praktikaliteter.
Parallella spår. VKF-ledamöterna skall medverka aktivt under seminarierna och
fördela sig på de olika spåren.
Fördelning:
- A. The Ecology of Distributed education, Frank Rennie o Alastair Creelman.
Gunnar, Johani.
- B. Nära på distans, Johan Lundin o Lars Svensson. Lars- Göran, Anita.
- C. Lärande och förändring, Anna Söderberg o Agneta Bergviken Rensfeldt.
Lena, Britt-Marie.
Övriga fyller på senare.
Bevakningsansvar för VKF-epost: Bengt och Lars-Göran.
Onsdagen den 9 mars träffas vi på PIL till lunch för packning och praktiskt arbete
inför konferensen, samt övrig VKF-planering.
Datorkonton för konferensens deltagare behöver skapas ett antal som beredskap
för de som efterfrågar. Bengt ber Susanne ordna datorkonton.
Enkät för utvärdering av konferensen behöver förberedas.
Workshop 11 mars
Diskuterade ev fortsättning på konferensen under fredagen men bestämde oss för
endags-konferens. På fredagen den 11 mars på förmiddagen arrangeras ett
seminarium/workshop med Frank Rennie för lärare på lärosäten inom VKF. Går ut
med en separat inbjudan och anmälan med maximerat antal deltagare. Förslag på
att skapa en Facebook-grupp med Frank Rennie. Bengt hör med Frank om han
ställer upp på det, samt om program för workshopen.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor
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Nästkommande möten
Tisdagen den 1 februari kl 14-16 i Adobe Connect
Torsdagen den 17 februari kl 10-12 i Adobe Connect
Onsdagen den 9 mars kl 12 med lunch, möte börjar kl 13 på PIL, GU.

Vid datorn
Anita Eklöf
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