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Öppnande
Gunnar Peterson hälsade alla välkomna till detta viktiga planeringsmöte
för projektet.
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Projekthantering och praktiska frågor
Inleddes med en kort presentationsgenomgång och uppdatering.
Gunnar Peterson, Högskolan Väst. Biträdande prefekt på inst. för
Ekonomi och IT och ordförande VKF numera.
Bengt Petersson, Göteborgs Universitet. Föreståndare för enheten för
pedagogisk utveckling (PIL) som är ett fakultetsövergripande projekt
till 2012.
Hans Öberg, Högskolan i Skövde. En av 3 datapedagoger i Skövde.
Elisabeth Saalman, PIL på Göteborgs Universitet men Chalmers.
Johani Karonen, Högskolan i Skövde. IT-pedagog på 50%
Anita Eklöf, Högskolan i Borås. IKT-pedagog på Centrum för lärande
och undervisning som är ett högskoleövergripande centrum.
Lars-Göran Hedström, Högskolan i Halmstad. Jobbar 50% som IKTpedagog på sektionen för Ekonomi och Teknik.
Lena E Johansson, Karlstads Universitet. Koordinator flexibel
utbildning
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping. Ingår i högskoleövergripande råd
för flexibel utbildning. Placerad på Tekniska Högskolan som uppdrag
distansundervisning och samverkan inom detta.
Madeleine Zetterling Högskolan i Jönköping. Arbetar centralt på
lärosätet med e-lärande. Driver 5 nätkurser.
Projekthantering
Tider som utförs skall föras på blankett som Gunnar distribuerar till alla
och lämnas in en gång/månad. Det som gjorts fram till nu på första
tidrapporten. Angående reseräkningar genom respektive lärosäte eller
direkt återkommer Gunnar med besked. Utlägg för projektet skall
godkännas av Gunnar i förväg och märkas projekt 49257 i så fall samt
ställas till Högskolan Väst, VKF-projekt, Gunnar Peterson, 461 86
TROLLHÄTTAN
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Nulägesgenomgång
Genomgång av utökade utbildningsplatser till respektive lärosäte. Alla
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har fått ökning men olika mycket och oklart hur det påverkar utbud och
genomförande av flexibel utbildning på lärosätena. Skövde och Karlstad
ser ökningarna på distans. Jönköping går in i samarbetet runt Bättrekonceptet. De lärosäten som ingår i Västra Götaland på olika sätt och
omfattning involverade i särskilda insatser baserat på kris i
fordonsindustrin men uppfattningen var att detta inte till någon
betydande del påverkar nätverkets arbete.
Verksamhetsplanering H09 och V10
Teman
LC eller ej? Rekryteringen minskar men samtidigt är vissa regionala
noder och duktiga. Erfarenheten är att de som ligger direkt under
kommunstyrelserna lyckats bäst. Johanni kontakt med Westum som
intresserade utav att delta i vårt projekt. Hur fungerar LC och vidare till
Blended Learning (Elisabeth). LC:s roll i framtidens lärande (LarsGöran). Teknik intressant. Smartphones i Halmstad och iTunesU i
Göteborg. Upphovsrätt och återanvändning intressant. Bengt med i
nationellt projekt att ta hjälp ur. Knuten för elärande är upphovsrätten
(Lars-Göran). Kanske kan upphovsrätt vara tema (Bengt)
En konferens flera olika spår? Spår former för lärande (LC, blended,
nät) (Elisabeth). Viktigt med spår intressant för politiker (Hans).
Kompetens för framtiden (Gunnar)
Planeringsseminarium inför konferensen- 1) Upphovsrätt 2) Framtids
inriktning och finansiering av VKF. Konferenser via Adode Connect
(Anita). Karlstad utvärderingskonferens med HSV om flexibelt lärande
5/11 (via Adobe Connect) (Lena).
Användning av Metodhandboken? Försvinner på flesta lärosäten
(Anita). Skövde skriver bindande avtal med sina LC (Hans). Förslag
kravställa Media (Bengt), pedagogiska krav i Metodhandboken (LarsGöran). Studenter vill ha videokonferens via PC eller Adobe Connect
(Anita). Studenter med tidigare akademisk utbildning PC/nät medan
nybörjare föredrar videokonferens (Siv). Teknikwiki (LarsGöran)/Design av lärandemiljöer på lärcentra (Bengt) för
Metodhandboken?
Arbetsutkast konferens med gemensam inledning och avslutning och
dessemellan pass i 3 spår. Tema Framtidens e-lärande;-aktörer,
pedagogik och den nya lärarrollen (arbetsnamn)
Datum
Konferens 10 mars. Förslag i Göteborg på 1) Lärcentrum 2)
Wallenbergssalen, GU 3) Högskolan i Skövde. Form för konferensen
bestämdes till 10-16.
Fördelning av arbetsuppgifter
Spår LC: Ansvarig Hans (med Lena och Siv).Dialog lärcentra inom
vårt område om behov, framtida roll. Enkät som följs av telefonintervjuer baserat på svar. Enkätkontruktion i PingPong. Klart 24/9.
Lena kontrollerar Lärcentrum Göteborg om intresse och stå för lokal
Spår framtids lärare: Ansvarig Elisabeth (med Anita och Gunnar).
Titta igenom tidigare konferensbidrag och söka information. Diskussion
via PingPong.
Spår framtidens studenter: Ansvarig Lars-Göran (med Johani och
Bengt). Samma som lärare.
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Övriga frågor
Nästa möte bestämdes till tisdag 3/11 via Adobe Coonnect med start
klockan 9. Inbjudan gör av Lars-Göran Hedström från Halmstad. Även
möten via Adobe Connect 23 november 13-15 och 7 december 13-15
bestämdes
Avslutning
Mötet avslutades med att Gunnar tackade alla för en väldigt konstruktiv
och givande dag.

