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19 mars
Kl 11.30-13.00
Registrering och lunch på Karlstads universitet
Kl 13.00-13.15
Välkommen till Karlstad
Ordföranden i VKF Lars-Erik Engstrand öppnar konferensen.
Kl 13.15-14.30
Programutbildningar i samverkan med Lärcenta
Allt fler utbildningar väljer att utveckla webblösningar, föreläsningar via iPod, streaming via datorn mm. Behövs den
lokala fysiska studiegruppen trots dessa nya virtuella rum?
Vad har studiegruppen för fördelar och kvalitéer. Erfarenheter utifrån olika programutbildningar som samarbetar
med Lärcentrum och använder lokala studiegrupper.
		
– Hör om erfarenheter från vårdutbildningar och IT
utbildningar från Högskolan Väst,
– Lärarutbildning på Karlstads universitet
– Lärcentraperspektiv på långa programutbildningar
med lokala studiegrupper
– Diskussion
Medverkande bl a: Lennart Jansson utbildnings och 		
forskningssamordnare Karlstads universitet, universitetsadjunkt Inger Jonsson samt avdelningsledare/universitetsadjunkt Gunnar Peterson, Högskolan Väst
Kl 14.30-15.00
Bättre samverkan mellan Högskola
– lärcentra – lokalt näringsliv
”Inspirationsdagen” – hur bygger man hållbara nätverk
och hur blir lärcentra en motor i kommunens yrkesliv?

För att utveckla samverkan Högskola-Lärcentra driver
Högskolan i Halmstad en kortkurs i ”Konsten att ta kontakt med och behålla kontakten med företag”. Högskolan får idéer till nya kurser, nya uppdrag. För företagen i
kommunerna innebär det möjlighet till utveckling och
växande. Lärcentrum blir motorn i samarbetet.
Ditte Sörensen och Börje Årnedal, Högskolan i Halmstad
Kl 15.00-15.30 Kaffe
Kl 15.30-16.00
NSHU – Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning
– Rapport om läget på myndigheten, hur arbetar den
nya myndigheten – satsningar!
– Hur är läget med de nya projektmedlen – ansökningsprocessen.
Kl 16.00-17.00
Diskussion med Lärcentrapersonal och
Högskolor/universitet
– Hur samverkar vi i Västsverige
– Projektansökan till NSHU
Kl 19.00-ca 22.00
Kvällsaktivitet och middag på stan!

20 mars
Kl 09.00-09.30
Kompletterande utbildning för legitimerade
sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES
Uppdragsutbildning på distans
Målet är att utbildningen skall leda till en svensk sjuksköterskeexamen som ligger till grund för svensk

legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Studierna bedrivs som IT-stödd distansutbildning där kommunikation sker via en
lärplattform (Luvit) kompletterat med obligatoriska kursträffar vid Högskolan i Borås och lärcentra via telebild.
Studirektor Lisbeth Carlsson, Högskolan i Borås
Kl 09.30-10.00
Varför bygger/startar vi nya Lärcentrum?
Trots kärva ekonomiska tider satsar kommunerna på
uppbyggnad av Lärcentrum. Hur ser man på utbildning och samarbete med högskolor/universitet utifrån
ett kommunperspektiv. Högskolecentrum Bohuslän, i
Uddevalla, berättar om utveckling och strategier kring
uppbyggnaden av högskolecentrum. I Sunne satsar man
på ett Lärcentrum mitt i byn i nya biblioteket och ser vikten av högskoleutbildade medborgare i Sunne.
Chef/projektledare Anders Brunberg, Högskolecentrum Bohuslän
Projektledare Marion Bergensjö LärCenter Sunne.
Kl 10.00-10.30 Kaffe
10.30-11.00
Lärcentra som strategiska noder
Lärcentras nuvarande och framtida roll – 6 kommuner
i Jönköpings län i samverkan
Bitr projektledare Yvonne Lindbom, Högskolan Höglandet
Projektledare Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping
Kl 11.00-12.00
Sammanfattning och utvärdering
Representanter från Lärcentra och högskolor
Kl 12.00-13.00
Lunch och hemfärd

VKF är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet
(VUS). I samarbetet ingår nio lärosäten i Västra Götalands
län, Hallands län, Värmlands län, Jönköpings län som
samarbetar med lärcentra i dessa län.
VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor.
Ett prioriterat område är utveckla samarbetet mellan
lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i
denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning
oavsett bostadsort. www.vus.se

Karlstad

Anmälan
Hämta anmälningsformulär på:
www.vkf-samverkan.se
Alternativt kontakta:
Christina Karlsson
Ingenjörshögskolan Jönköping
Tel 036-10 15 34. E-post christina.karlsson@jth.se

Karlstads universitet

Kostnader:
Deltagaravgiften för hela konferensen
(2 dagar) 600:-, (1 dag) 400:- exklusive moms.
Kaffe och lunch samt middag med kvällsaktivitet
ingår.

Flexibel utbildning

Deltagaravgiften faktureras efter konferensen, ange
fakturaadress vid anmälan. Dokumentation från
konferensen distribueras via webben.

Skara
Trollhättan
Skövde
Borås
Göteborg
Jönköping

Vägbeskrivning till
Karlstads universitet/boende:
Du hittar kartor och vägbeskrivningar på
www.kau.se klicka på Hitta hit. Boendealternativ
finner du på www.karlstad.se klicka på
Turism & konferens.
Mer information:
Information om konferensen finner du också på
www.kau.se klicka på Kalendariet och välj, VKF
konferens 19-20 mars 2007.
Bekräftelse:
Bekräftelse och program skickas via mail senast
tre veckor efter anmälan.

Välkommen med din anmälan!
Halmstad

VKF inbjuder till
vårkonferens på

Konferensen genomförs i samarbete med
Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande
och Karlstads universitet.

- samverkan mellan Lärcentra och
Lärosäten i Västsverige

19-20 mars 2007

S

amarbetet mellan Högskolor/Universitet
och Lärcentra är ett prioriterat område för
Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande - VKF. Vi inbjuder därför till konferens
måndag 19/3 till tisdag 20/3, 2007 på Karlstads
universitet.
Syftet med konferensen är att utveckla samarbetsformer och bidra till kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan Lärcentra och inom Högskolor/Universitet VKF regionen.
Konferensen vänder sig i första hand till personal vid lärcentra, vuxenutbildning och i högskolor/universitet Västsverige.

