2010-06-10
Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Högskolan i Skövde

Tid:

Onsdag 9 juni kl 15:00 – torsdag 10 juni kl 14:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson HV (dag 1), Britt-Marie Ringblom HV, Siv Sjöström HJ, Lars-Göran
Hedström HH, Johani Karonen HiS, Hans Öberg HiS, Lena E Johansson KaU, Anita Eklöf
HB, Bengt Peterson GU.
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Välkomna
Anita Mattsson vicerektor hälsade välkomna till Högskolan i Skövde och presenterade
Högskolan i Skövde och framför allt den nya IT-avd och distansstödsgruppen.
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Anita valdes till sekreterare.
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Projektavslut och slutrapport
 Rapport. Gunnar skriver färdigt rapporten i nästa vecka och skickar ut. Rapporten
skall vara hos VGR senast 31 juli 2010.
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Ekonomisk uppföljning
- Budget 270 000 kr från VGR och 270 000 från lärosätena. Meningen är att
varje lärosäte skall få 30 000 om tiden är upparbetad. Vi har i nuläget
upparbetat mer än 540 000 kr. Det var sagt att varje lärosäte skulle gå in
med 120 timmar.
-

Gunnar skickar sammanställning till varje deltagare, kontrollera att stämmer
med timmar. Om ej har rapporterat in tidrapporter t o m maj, skicka in dem
senast 15/6.

-

Rapportera in ev reseräkningar t o m maj, senast 15/6.

-

Utbetalning av ersättningen till varje lärosäte sker i form av faktura eller att
lärosätet rekvirerar. Varje lärosäte väljer det sätt som ger mest ersättning
per lärosäte, så det inte dras av en massa onödiga påslag.
Efter att sammanställningen uppdaterats, efter 15/6 kan resp lärosäte
rekvirera el fakturera beloppet.

Framtida ansökningar och inriktning nätverket
 Information möte VGR.
Gunnar informerade från möte den 8/6 med VGR om kompetensplattform.
Kommunalförbund, lärosäten, fackförbund, arbetsförmedling, kommuner m fl. var
närvarande.
Ledord från mötet: YH (i första skedet), omställning efterfrågade yrkeskategorier,
praktiska yrken, kunskap, samverkan och samordning om kompetensförsörjning
och utbildning, IT-plattform, stöd nya utbildningar eller utvecklingspengar
omställning, livslångt lärande och internationalisering.
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Planering ansökan
Diskuterade olika tankar på tänkbara projekt där vi ser att vi kan få till ett vinnavinna koncept. Mer från diskussionerna finns i VKF-aktiviteten i PING PONG
Hjärnskrynkling inför ansökan
https://pingpong.hb.se/courseId/11613/content.do?id=6404435
-

Siv skriver ett worddokument med sin ”hela koncept-ansökan” och lägger in
det under Dokument i PING PONG. Hon skickar ett meddelande om när det
utlagt.



Konferens riskkapital
För att kunna anordna en konferens våren 2011 måste vi börja planera i augustiseptember men då har vi inget besked ifrån VGR. Vi måste skaffa en ekonomisk
säkerhet, riskkapital, ifall vi inte får projektmedel ifrån VGR. Kan varje lärosäte
använda projektets inarbetade kapital som riskkapital? En konferens går runt på
ca 150 000 kr. Vinsten vid årets konferens var ca 50 000 kr.



VKF-blogg
Beslutade att skapa en VKF-blogg som alla deltagare skriver på. Hans Öberg är
ansvarig, Lars-Göran Hedström vice ansvarig. Alla övriga i nätverket skall delta
med inlägg. Hans gör en utbildningsfilm i hur man bloggar. Bloggen skall vara
igång i augusti, länkas från VKF-sidan. Hans ”bloggmaster” och godkänner inlägg
utifrån för synlighet.
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Praktiska frågor distans
Britt-Marie har sammanställt de svar hon fått in från HH, HB, HiS, HV. Vissa kände att
frågorna inte var helt relevanta för deras lärosäte då det i första hand gäller LC-kurser
med telebildöverföring. Följande frågor diskuterades:
- Schemaläggning och god framförhållning diskuterades. Vilka krav kan
ställas?
- Inställda orter.
- Vision för flexibelt lärande på lärosätet.
- Önskemål och behov från LC.
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Övriga frågor
 Kursvärderingar erfarenheter
Hur jobbar övriga i nätverket med elektroniska utvärderingar i
distansutbildningar? Risk för låg svarsfrekvens. Användning av enhetliga
utvärderingar på institutioner eller lärosätet?
Förslag på att VKF skall beskriva hur det görs på resp lärosäte. Funderingar: Hur
skall informationen samlas in? Studentmedverkan? Vad för information skall
samlas in? Hur ges feed back till studenter på en avslutad kurs? Hur stor är
svarsfrekvensen? Användning av kursvärderingsresultat offentligt?
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OER-seminarium
Anita informerade om att torsdagen den 23 september kl 12:00 – 16:00 är det ett
OER-seminarium. Det är möjligt att delta i seminariet på plats vid Högskolan i
Borås och vid Högskolan i Jönköping.
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Informationsspridning
Frågan togs upp om hur vi i nätverket sprider vad som sker i regionen. Hur kan vi
ta del av varandras aktiviteter?



Organisation VKF
Frågan väcktes om hur många representanter varje lärosäte skall ha i VKF. Förslås
att frågan om representanter och ersättare tas upp vid nästa möte
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Nästkommande möte
Måndagen den 23/8 kl 13:00 – 15:00 i Adobe Connect.

7

Avslutning
Vi tackar Skövde för en väl arrangerad nätverksträff, där vi även i samband med
fikapaus fick en visning av distansstödsgruppens nya lokaler.

Vid datorn
Anita Eklöf
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