1(3)
Minnesanteckningar VKF 2011-08-22
Art:
Plats:
Tid:

Webb möte
Adobe connect http://hh.adobeconnect.com/vkf
Måndag kl 13-15, 2011-08-22

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), Johani Karonen (Högskolan i Skövde).
Förhinder:

Britt-Marie Ringbom (Högskolan Väst),
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Öppnande Gunnar hälsar välkommen
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Sekreterare för mötet, Siv Sjöström Högskolan i Jönköping
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Föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna utan
synpunkter
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VG-regionen – Gunnar rapporterar från kontakt han haft med VG- regionen
under sommaren angående Earl-all. Skrivelsen han sammanställt har
skickats till VG regionen och använts som underIag för deras inspel
angående den punkten på EarlAll. Gunnar redogör också för att antalet
deltagare på konferensen/ nätverksmötet kommer att vara färre än man
först beräknat.
VG regionen vill att VFK (Gunnar) gör en kort skrivning på max en sida om
hur VKF /VG regionen vill arbeta i nätverket med E-learning under v 35. I
skrivningen bör finnas förslag på åtgärder och förslag. Om tid finns
”remissrunda” bland övriga lärosäten för synpunkter. Gunnar deltar på Earl
all som föredragande och VG:s sakkunnige inom E-learning. VG:s
bevekelsegrund för detta är att man vill ta en ledande position inom
nätverket vad gäller E-lärande – en fråga som tydligen flera gånger varit på
dagordningen men runnit ut i sanden då ingen drivit frågan.
Diskussion om vad som kan tänkas ingå i ”projektet” fördes. ex



5

Just in time tänkande för högre utbildning, hinder och möjligheter,
Hur kan vi vara mer flexibla
hur vill lärare arbeta, flexibelt- varför eller varför inte?

Johani rapporterar från Westumkontakten. De avböjer samverkan om
konferens/möte då de vill fokusera på ”egna” frågor.
Gunnar har blivit kontaktad av Hans Andersson i Trollhättan angående
Interregprojekt som Westum drivar. Förfrågan om att delta vid konferens
med Westum nu i oktober 2011. De vill även ha lämpliga namn som kan
delta. Gunnar tar åter kontakten och ger förslag utifrån tema/område.
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Lena kollar engagemanget mot Nitus i nov. Vad förväntas av VKF?. Det är
en öppen konferens. Programmet är ännu inte klart. En programpunkt som
kan erbjudas är att Gunnar utifrån Earl All och tänkt projekt – beroende
vad som kommer ut därifrån beskriver VKF och tänkta planer.
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Lena kollar upp kostnader för EDUCA i Berlin och om det kan utgöra den
lärande- och nätverksresa som planerats inom VKF projektet under 2011
då Earl all visade sig inte vara möjligt.
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Nästkommande möte 8 september – senare ändrat till 19 september kl 1315 i Adobe connect.
Avslutning

För anteckningarna
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping

