Minnesanteckningar
2009-11-23
Art:

Planeringsmöte

Plats:
E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad
Tid:
13.00-14.50
Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i
Halmstad), Elisabeth Saalman (Chalmers/GU), Johanni Karonen
(Högskolan i Skövde), Britt-Marie Ringblom (Högskolan Väst), Anita
Eklöf (Högskolan i Borås), Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping)
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Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna och utlagd agenda godkändes.
2
Nulägesgenomgång
Inledningen diskuterades. Klart med Stefan Hratsinski, Elza Dunkels
och Håkan Selg förutom Johan Lundin. Förslag på inledning LC Anna
Bolander, Lidköping
Form Förslag till revidering enligt följande:
09:30-10:00 Registrering och kaffe
10:00-10.10 Välkommen och inledning konferensen (Gunnar?)
10:10-12.00 Inledningsanföranden om 25 min vardera från Stefan
Hratsinski , Elza Dunkels, Håkan Selg och Anna Bolander
12.00-13.00 Lunch
12.00-13.30 Visning av ny teknik i lobbyn genom PIL:s försorg
13.30-14.45 Sessioner i de parallella spåren med inledning och
diskussioner. Moderator från VKF beredd med frågor och för att fånga
upp synpunkter. Spår lärare moderator Elisabeth och inledning av
Stefan, Anna Hammarén (upphovsrätt och användning av material)
m.fl, spår LC moderator Hans och inledning av Anna Bolinder m.fl.,
spår student moderator Lars-Göran och inledning av Johan Lundin
m.fl.
14.45-15.15 Fika
15.15-16.00 Återsamling i större session. Uppsamlat under dagen och
gemensam avslutning.
Namn på konferensen bestämdes efter diskussion till: Framtidens elärande – nya roller för lärare, student och lärcentra.
3
Klargörande av arbetsuppgifter och tidsplan
Gunnar förhandlar med talare om ersättning. Kontaktuppgifter om
respektive lämnas av de som bokat till Gunnar.
Bjuda in distansstudenter (alla). Britt-Marie tillfrågar Anna Bolander.
Gunnar tillfrågar Tomas Lindroth och Malin Pongolini.
Enkät nu klar (v.4) och Skövde sätter upp sida för detta via eget verktyg
efter 26/11. Utskick via adresser vi fått från Westum men också att alla
lärosäten ser till att lämna adresser på de lärcentra de jobbar med til
Johani.
E-brev med information och att inbjudan kommer ut i december.
Gunnar gör utkast som går på remissrunda till alla.
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Praktiska frågor och projekthantering
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Nästa möte 7 december mellan klockan 13-15 via Adobe Connect.
Samma rum igen med inbjudan från Lars-Göran i Halmstad. Snarast
bör de deltagare som inte ännu inkommit med total timkostnad för sin
tid i projektet göra det. Detta skickas till projektekonom Karin
Marchetti på adress karin.marchetti@hv.se. Det saknas fortfarande
tidrapporter från flertalet för tiden 1 maj till 31 oktober. Samt det som
varit efter det. Skickas till Gunnar på blankett som finns på PinPong nu.
Övriga frågor
Johani tog upp frågan om Metodhandboken och version av den. Senaste
är tyvärr maj 2006 då ej hunnits med att uppdatera. Siv tog upp frågan
om datum för konferens kunde ändras då hon ej kan föreslagen tid p.g.a
annat projekt. Tyvärr går detta inte längre utan sker 10 mars 2010.
Avslutning
Mötet avslutades med att det nu fanns en mängd saker att göras fram
tills nästa möte i början av december.

