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Närvarande: Gunnar Peterson ordf (Högskolan Väst), Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad),
Lena E Johansson (Karlstads Universitet), Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping), Johani
Karonen (Högskolan i Skövde), Britt-Marie Ringbom (Högskolan Väst).
Förhinder:

Anita Eklöf (Högskolan i Borås), Bengt Petterson (Göteborgs Universitet), Elisabeth
Saalman (Chalmers).

1. Online Educa Berlin.
När det gäller eventuell studieresa till Online Educa Berlin undersöker Gunnar om vi kan omfördela
medel. Vi har fram till idag använt ca hälften av de medel som finns. Om det inte är möjligt så kan vi
kanske ansöka hos VUS om att få använda en del av de 420 000 som finns i Halmstad. Vi avvaktar ev
bokning till Online Educa till nästa vecka. Bra om Gunnar vet om han skall föreslå ett förmöte i Berlin
för Earl all projektet.
2. Earl all
På fredag träffar Gunnar, Göran Fock chef för Enheten kunskap och kompetens på VG regionen och
regionrådet Alex Bergström för att lägga upp strategier inför Generalförsamlingsmötet. Det kan
utvecklas till ett Partnerskap mellan VKF och VG regionen. Gunnar signalerar att det verkar finnas ett
stort intresse för dessa frågor. Bl a har man hört av sig från Edinburgh. Gunnar återkopplar efter
mötet om ev aktiviteter i samband med Online Educa Berlin. Förutom det initiativ som VG regionen
tar så kommer det även att läggas fram ett initiativ om Studie- och yrkesvägledning på alla nivåer i
Florence.
3. Nitus konferensen Karlstad 9-10 november 2011.
Vad skall vi bidra med på konferensen? Skall vi prata om initiativet inom Earl all? Gunnar kan tänka
sig att berätta mer om detta Europeiska samarbete (om det nu blir något).
Kan vi vara mer tydliga mot lärcentra. På vår hemsida står det följande: Ett prioriterat område är att
utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att få medborgarna i denna del
av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.
Trender och förändringar på Lärosätena. Andelen videokonferensutbildningarna går ner. Efterfrågan
har minskat. Studenten väljer mest webbaserat – för liten kritisk massa. Flexibelt lärande – massa
olika former, IKT i utbildningarna.
OBS! VKF träffas på em den 8 november och Nitus konferensen kommer att pågå 9-10 nov. Dag 2
den 10 nov kommer att handla om Lärcentrautveckling i samverkan med Näringslivet och
programledare Julia Rosenqvist + Jerry Engström kommer att leda det hela. Anmälningslänk kommer
Minnesanteckningar förda av Lena E Johansson, Karlstads universitet

när programmet är klart. Mkt prel Flyer finns på denna länk http://www.kau.se/bibliotek/anvandaikt-verktyg/larcentrafragor eller i Ping pong.

4. Arbete i förhållande till projektplanen. Om vi genomför de aktiviteter som vi har planerat så
uppfyller vi våra åtagande mer än väl i förhållande till VG regionen.
Nytt VKF möte 17 oktober 2011 13-15 ändrad tid 6 oktober 2011 kl 13.00-15.00
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