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Minnesanteckningar

Plats:

Pedagogen, Göteborgs Universitet

Tid:

Onsdagen 9 mars, kl 14:00 – 16:00.

Närvarande:

Anita Eklöf, Bengt Peterson, Britt-Marie Ringblom, Lena E Johansson, Siv Sjöström.

1

Öppnande
Bengt hälsade alla välkomna till Göteborg Universitet och Pedagogen.
Britt-Marie valdes till sekreterare.

2

Inför konferensen
Susanne och Bengt har lagt ner mycket arbete inför denna konferens. De informerade
om det praktiska runt konferens.

3

Tänkbara arbetsuppgifter för VKF
Bengt hade ett förslag om vi kan arbeta med utbildningars PM, kursinformation eller
vad respektive lärosäte, institution kallar utbildningars information till studenten. Att
vi undersöker per lärosäte hur vi ser på dessa, undersöker hur lärare uppfattar och
skriver dem kontra att vi träffar studenter och diskuterar med dem, vad, hur de önskar
hur de är utformade. Kan detta var en intressant uppgift för VKF?

Nästa VKF konferens?
Vi diskuterade var vi ska förlägga nästa VKF konferens. Göteborg har nu haft
detta under två år. Vi hade ett förslag om Skövde, vad säger resterande av
ledamöterna om det förslaget?
nu2012


Vi gick igenom de sidor Bengt lagt in, inför nu2012. Finns under
”planeringsområden” i pingpong. Det upplägget kommer vi att ha nytta av i
vårt arbete framöver. Vi bör snart gå igenom de teman och det innehåll vi
önskar för dagarna.



Klart är att vi är på Hotel Post i Göteborg dagarna 17-19 oktober 2012.
Förbokade är 400 hotellrum.



Papers bör kunna tas emot omkring mars 2012, tiden går fort och vi bör vara
förberedda. Det bör vara tre personer som dömare, tidigare har det varit fyra
vilket upplevdes som för många. Kan vi fråga studenter och/eller doktorander
för hjälp och stöd, kanske även som moderator? Det är många frågor vi
behöver ta ställning till.



Vad vi också diskuterade var om vi ska boka in ett studiebesök för oss VKF
ledamöter. Förslag till att besöka konferensen Online EDUCA, Berlin 2011 i
december månad. Kanske vi kan få lite inspiration och praktiska råd inför vår
nu2012-konferens.
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Bengt tog upp och diskuterade att det bör vara VKF ledamöter som är med
från respektive lärosäte i arbetet med nu2012. Vi behöver säkert fler personer
från respektive lärosäte men vi i VKF bör vara en av dem.

N
6

Nya mötestider
Anita tog upp frågan om vi kunde bestämma mötestider för en termin i taget. Det är
svårt att få ihop våra kalendrar när vi som nu bestämmer mötestider från gång till
gång. Anita lägger ut några förslag.

7

Utvärdering av konferens
Vi var överens om att vi behöver göra en utvärdering av konferensen snarast.

8

Nästa möte
Vi inväntar svar på de mötestider vi har som förlag. Jag återkommer när alla skrivit in
sina önskemål.

/Britt-Marie Ringblom
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