Minnesanteckningar VKF 2010-10-22
Art:

Fysiskt möte/seminarium

Plats:

Pedagogen, PIL, Göteborg

Tid:

Fredag 2010-10-22

Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad),
Lena E Johansson (Karlstads Universitet), Anita Eklöf (Högskolan i Borås), Siv Sjöström
(Högskolan i Jönköping), Bengt Petterson (Göteborgs Universitet), Elisabeth Saalman
(Chalmers), Susanne Pedersen (Göteborgs universitet)
Frånvarande: Hans Öberg (Högskolan i Skövde)
1. Ansökan
den 9 nov skall VG regionen ha ett nytt möte om kompetensplattformar. Gunnar kommer
att delta på detta möte.
Idéer vad som innefattas i ansökan:
Hur kan Lärcentra förbättra sin verksamhet . mäklare, motor och mötesplats
Kan vi erbjuda: Öppna föreläsningar – serier
Lärcentra – strategiska noder (exempel från Småland), två trender större kommuner med
egna YH utbildningar, föreläsningar mm positiv spiral, mindre Lärcentra med allt mindre
verksamhet.
Ett spår – diskussion med lärcentra….
Små kommuner har slutat – verksamheten upphört. Hur är det i Norberg – exempel.
Kanske är det så att det blir färre och större Lärcentra.
Talking-head, inte bra!
Vill vi stödja Lärcentra, vilka utbildningar fungerar. Kan vi göra en studie, vad fungerar och
varför. Kan vi söka pengar för en studie på Lärcentra. Vad är bra pedagogik? Vad fungerar?
Vad vi vill göra som nätverk? Vad är uppdraget?
Internationell utblick – VG regionen, Sverige, Europa. Hur ser trenderna ut?
Vilka målgrupper är det som skall studera? Kan vi skräddarsy utbildning? …..
Flexibel utbildning som verktyg för framtidens utbildning.
Multimediala studieguider, information till studenter, Lärcentra mm. Kursplaner, guider mm,
studieguiden.
Definition: vad menas med studieguide, är den kursspecifik, eller mer generell. Kan vi göra
en mall eftersom det är lärosätesspecifikt.
2. Konferensen: Högre utbildning & regional samverkan
Tid: 2011-03-10
Plats: Pedagogen, Göteborg.

Program
09.30 fika.
Inledning 10.15
Gunnar Pettersson HV och Bengt Peterson GU
Start 10.15
Frank Rennie, Professor of Sustainable Rural Development, Lews Castle College UHI
Anna Söderberg CELA projektledare för CELA, Collaborative E-Learning Arena. Ronneby
kommun och BTH har startat projektet.

Lars Svensson, docent, leder en forskargrupp som studerar lärande i arbetslivet och
integrering av högre studier och arbete.
12.30-13.15 lunch
13.15-16.00
Johan Lundin spårinledare
Alastair Creelman spårinledare
Återsamling?? Återrapportering via blogg.?
Anmälningsavgift: 750:- i räknar med ca 100 deltagare.
Marknadsföringskanaler:
 Förra årets deltagare
 Learningnet
 Hemsidan
 Olika nätverk Lärcentra
 ITHU
 Egna hemsidor
 Arbetsförmedlingen

3. Ansökan
Gunnar färdigställer ett förslag till ansökan. Ge respons på ansökan som finns på Ping-pong.
Mätbara mål? Kan vi förtydliga detta?
Förankra på respektive lärosäte: Beslut om deltagande från respektive lärosäte, totalt 150
tim/år egeninsats 75 tim x 2, för 2011-t o m 2012. Varje lärosäte disponerar påsen pengar.
(en dag varannan vecka). Behövs det ett intyg/beslut från varje lärosäte?
Ansökan finns på Ping-pong. Vi skickar in ansökan till VG regionen efter nästa möte den 25
nov.
4. Hemsidan behöver uppdateras. Kan Hans bistå, fler kan göra detta men vi behöver
inloggningsuppgifter. Bengt åtar sig att uppdatera information om konferensen.
Vid pennan
Lena E Johansson, Karlstads universitet

