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Planeringsmöte

Plats:
E-möte via Adobe Connect, Högskolan i Halmstad
Tid:
13.00-14.45
Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i
Halmstad), Lena E Johansson (Karlstads Universitet), Elisabeth
Saalman (Göteborgs Universitet och Chalmers), Johani Karonen
(Högskolan i Skövde), Hans Öberg (Högskolan i Skövde), Britt-Marie
Ringblom (Högskolan Väst), Anita Eklöf (Högskolan i Borås), Siv
Sjöström (Högskolan i Jönköping), Bengt Petterson (Göteborgs
Universitet)
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Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna och agendan godkändes med
tillägget LC inför framtiden på lärosätena under Övriga frågor
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Konferensen
Hittills 98 anmälda varav c:a 45 från LC. Johani gör påminnelsemail
och alla försöker bjuda in studenter då fåtal anmälda. Bekräftelsemail
med mer detaljerat program. Johani/Lena fixar utskick och Lars-Göran
gör programmet. Bygger på tidigare med tillägg av kort text från
respektive keynote. Lena kontaktar Elza D, Elisabeth Stefan H, Siv
David R, Hans Anna H och Gunnar Håkan S. Viktigt om att kolla av
godkännande av filmning och även få presentation före konferensen
förutom texten till detaljprogrammet. Texter in till L-G senast 26/2
Liten grupp bestående av Gunnar, Johani och Susanne Pedersen (PIL)
för praktiskt och hantering konferensen. Bengt kollar upp filmteam och
kostnad och återkommer till Gunnar.
Då ringa intresse för utställare slopas detta och enbart bort för Stefan H,
David R och möjligen Connect utanför.
Gunnar kollar av igen deltagande från VGR då ej svar från dem ännu.
Utvärderingsformulär baserat på tidigare mailas ut av Johani efter
konferensen
Mall för dokumentation av spårdiskussioner tas fram och samordnas av
spårledarna.
Talarpriser fixas av Gunnar. Förslag ätbart och knyta an till regionen.
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Kommande verksamhet
Ej möjligt ESF ur VGR:s utlysande nu. KASK möjlighet? Johani
kontrollerar men kräver deltagande från lärosäten i Norge och Danmark
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Administration
Tidrapporter måste skickas in Karin Marchetti (karin.marchetti@hv.se)
Kommande möten (e-möten via Adobe Connect från Halmstad):
2/3 Kl. 13-15
30/3 Kl. 13-15
27/4 Kl.10-16. Fysiskt i Borås (för att summera projekt och framtiden) .
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Övrigt
-LC inför framtiden på lärosätena diskuterades. Borås har bara Bättre
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kurser via LC. Annars allt nät. Skövde 3 program LC och ett nät. Väst
positiva till LC och flertal program på detta sätt men upplever
diffrentiering mellan bra och mindre bra. Studenter efterfrågar mer nät
och viktigt att LC ger mervärde om finnas kvar. Halmstad besvikna på
att LC gör för lite. Jönköping Skillnad i LC med flera som satsar och
bra medan andra dör ut. Karlstad enbart 2 kurser utom
Lärarprogrammet. Hur det blir i framtiden beror på
lärarutbildningsproppen och olika framtida examina. Videokonferens
mycket administration.
Avslutning
Gunnar tackade alla för ett bra möte och avslutade det

