Minnesanteckningar
Plats:

Hotell Scandic City, Karlstad

Tid:

Tisdagen den 8 november, kl. 17.00

Närvarande: Anita Eklöf (HB), Britt-Marie Ringblom (HV), Gunnar Peterson (HV), Lena E Johansson (KAU),
Siv Sjöström (HJ).
Frånvarande:Bengt Petersson (GU), Elisabet Saalman (CTH), Johani Karonen (HS), Lars-Göran Hedström
(HH),

Öppnande
Mötet öppnades och sekreterare för mötet valdes Britt-Marie Ringblom, HV

Budget
Budgeten går inte ihop för året. Anledningen är konferensen vi hade i Göteborg där vi räknade med 120
deltagare och det kom 86 betalande personer. Resan till Berlin, EARLALL, kommer att gå på något mer än vi
beräknat, med resor, konferenskostnad och transporter till och från flyg och hotell. Lärosäten kommer inte
att få åter den summan som vi från början diskuterat, den kommer att reduceras. Mera exakta siffror får vi
efter EARLALL resan, vid årets slut.

Ansökan VG regionen
Gunnar Peterson har sänt in ansökan till VG regionen för VKF och 2012. I ansökan var det en ökning av tid
för respektive lärosäte, totalt 140 tim./lärosäte för 2012. Therese kontaktade Gunnar och hade två frågor
som Gunnar besvarade och han kände att vi troligtvis får våra pengar, vi hoppas.

EARLALL
Troligtvis blir det inget möte med personer från Katalonien i Berlin, onsdagen innan EARLALL konferensen.
Gunnar får svar idag torsdag. Vi kommer då att lägga vårt möte för diskussioner vid ett senare tillfälle,
troligtvis i Göteborg eller Bryssel. Gunnar återkommer när han vet mer. Blir mötet inte av i Berlin kommer
Gunnar inte att åka med då han är upptagen med annat.
Vi andra åker och kompetensutvecklar oss, nyttigt information vi kan ha med oss inför NU2012.

Innehåll i samarbete med EARLALL-projektet
Vi punktade ner några intressanta ämnen och områden vi önskar arbeta vidare med i projektet. Vi funderar
vidare och om vi hinner tittar närmare om vi kan få dessa till några färre områden som vi sedan kan
presentera och ha som utgångspunkt i vidare diskussioner i projektet.


Nätbaserat lärande på och utanför campus. Hur går det att blanda campus- och distansstudenter på
ett och samma utbildningsprogram? (Blended learning)



Skapande av öppna lärresurser, hur stimulerar man lärare att vara öppna med sitt material?



Att samarbeta i lärarlag för excellenta lärmiljöer



Grogrund för innovativ pedagogik – vad påverkar acceptansen för icke traditionella lärares
kreativitet?



Hur skapa engagemang bland lärare att jobba med ny teknik och pedagogik?



Hur skall studieguider och kursPM utformas och användas för stöttning i studierna? Särskilt fokus
studenter på flexibelt upplagda utbildningar



Sharing knowledge and best practice of ICT and methods for e-learning/flexible learning between
interested universities and regions?



How Open Educational Resources (OER) can be used



How social media can support flexible learning



How we can use e-learning and flexible learning for integration and internationalisation in higher
education (and society as a whole)



How flexible learning best can support regional development



Pedagogiska former inom flexibelt lärande



Erfarenhetsutbyte om olika former av virtuella mötesarenor



Webbinarier



Mobilt lärande

Nästa möte: Vi ses via AC måndagen den 21 november, kl. 13.00.
Önskar er en trevlig helg
/Britt-Marie Ringblom

