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Planeringsmöte

Plats:
E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad
Tid:
09.00-10.20
Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Hans Öberg (Högskolan i Skövde),
Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad), Bengt Petersson
(Göteborgs Universitet), Elisabeth Saalman (Chalmers/GU), Johanni
Karonen (Högskolan i Skövde), Britt-Marie Ringblom (Högskolan
Väst), Anita Eklöf (Högskolan i Borås)
1
Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna och utlagd agenda godkändes.
2
Nulägesgenomgång i de olika delprojekten
De tre olika spåren för konferensen gicks. Först Johani om framtidens
student. Fanns ganska mycket förslag på personer och infallsvinklar och
några tillkom. Sedan LC framtida roll som Hans och Johani gjorde.
Gick igenom förslag på frågor till enkät som jobbats fram och flera
synpunkter framkom. Slutligen gick Elisabeth igenom vad som gjorts
om framtida lärarrollen.
Form Enades om att revidera konferensen till:
10-11.30 Gemenamma inledningsanförande
11.00-13.30 Visning av ny teknik PIL (Cecilia tillfrågas om samma som
på visningsdag för GU i slutet av oktober)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Sessioner i de parallella spåren med inledning och
diskussioner. Bevakare i varje från VKF att fånga upp saker
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Uppsamlat under dagen och gemensam avslutning. Var står
vi idag och var (och hur) går vi vidare
3
Klargörande av arbetsuppgifter och tidsplan
Efter sista oktober skall delrapportering göras till VGR. Gunnar tar
tillsammans med ekonom Karin Marchetti, Högskolan Väst fram denna
och skickar in.
4
Praktiska frågor och projekthantering
Nästa möte 23 november mellan klockan 13-15 via Adobe Connect.
Samma rum igen med inbjudan från Lars-Göran i Halmstad. Snarast
bör alla deltagare inkomma med total timkostnad respektive lärosäte
kommer debitera projektet för respektive deltagande personer. Detta
skickas till projektekonom Karin Marchetti på adress
karin.marchetti@hv.se. Det saknas också ännu tidrapporter från flera
för tiden från 1 maj till 31 oktober. Tid för möten, resor, inläsning m.m.
Allt som rör projektet helt enkelt. Skickas till Gunnar på ifylld blankett
som finns på PinPong snarast.
5
Övriga frågor
Inga övriga frågor då vi redan klart dragit över tiden.
6
Avslutning

Mötet avslutades med att Gunnar tackade alla för ett bra och
konstruktivt möte.

