Välkommen till VKF:s konferens

Breddat deltagande
10 mars 2016 på Högskolan i Borås
Tid: 09:45 - 15:45

Temat för konferensen är Breddat deltagande med fokus på hur vi genomför
undervisningen genom flexibelt lärande. Hur skapas lust, motivation, förutsättningar och
engagemang under utbildningen?
Ur programmet:




Heterogena grupper i distansutbildning– Skapa lust, förutsättningar och engagemang
när utbildningen väl har startat
DONNA – ett nätverk för en inkluderande spelutbildning och spelbransch
Include – strukturer för bredd i etnicitet, klass, kön, språk, subgrupper

Utförligt program på nästa sida.
Konferensen arrangeras av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF, och vänder sig
till personal vid lärosäten ingående i VKF. I VKF ingår lärosäten från Västra Götalands län,
Hallands län och Värmlands län. Deltagandet är gratis. Högskolan i Borås bjuder på fika och
lunch. Max 60 deltagare, ca nio per lärosäte.
Anmälan: http://www.hb.se/breddat-deltagande Senast 15 februari. Välkommen!
Kontakt och frågor: Ingrid Johansson, 0708981806, ingrid.johansson@hb.se
Johani Karonen 0702028825, johani.karonen@his.se
Webbsida: http://www.vkf-samverkan.se/konf2016-boras.htm

PROGRAM
Tid: 2016-03-10, registrering från kl. 09:00, Tid för konferensen 09:45 – 15:45
Plats: T378, Textile Fashion Centre, Högskolan i Borås
09:00 – 09:45

Registrering och fika

09:45 – 09:55

Välkomna! Anita Kjellström, Högskolan i Skövde, värd för VKF

09:55 – 10:15

Hur man når en bredare publik med högskolekurser och högskoleprogram.
Lärdomar av att mixa vetenskaplighet- och marknadsföringsperspektiv.
Johan Sundéen, lektor, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap,
Högskolan i Borås

10:15 – 10:35

Metoder för att balansera och jämna ut dominans. DONNA-projektet.
Katrin Dannberg, adjunkt, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan
i Skövde

10:35 – 11:15

Gruppdiskussioner. Förfriskningar

11:15 – 11:25

Återkoppling

11:25 – 11:45

Uppdragsutbildning för chefer. Skapa lust, förutsättningar och engagemang
när utbildningen väl har startat.
Agneta Kullén Engström, lektor och Margareta Fredman, högskoleadjunkt.
Högskolan i Borås

11:45 – 11:55

Studentröster ur heterogena grupper. Stillbild och telefon.

11:55 – 12:20

Gruppdiskussion

12:20 – 12:30

Återkoppling

12:30 – 13:40

Lunch, gröna matsalen

13:40 – 13.50

QI – ett nätverk för qvinnliga ingenjörer (film som presenterar nätverket)
Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde.

13:50 – 14:05

Riksrevisonens granskning av det livslånga lärandet. Filmad intervju samt
uppkopplat samtal med Annette Mellander, revisor, Riksrevisionen.

14:05 – 14:30

Nyavägar
vägarför
för flexibilitet i högre utbildning. Jerry Engström, Campus
Nya
Västervik

14:30 – 15:05

Gruppdiskussioner. Kaffe och te serveras

15:05 – 15:15

Återkoppling

15:15 – 15:35

INCLUDE – lärosätenas nätverk för kunskap om breddad rekrytering och
breddat deltagande. Lena Lindhe, Högskolan Väst

15:35 – 15:45

Vad tar vi med oss från konferensen? Vi knyter ihop trådarna. Anita
Kjellström, värd för VKF. Presentation av nästa konferens.

