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Minnesanteckningar

Plats:

Högskolan Väst, Trollhättan

Tid:

Måndag 5 mars kl10.30-15.00

Närvarande:

Gunnar Peterson, Britt-Marie Ringblom, Lars-Göran Hedström, Lena E
Johansson, Johani Karonen, Anita Eklöf och Siv Sjöström.

Förhinder:

Bengt Petterson, Elisabeth Sahlman
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet
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Sekreterare för mötet
Siv valdes för dagens möte.
För att i framtiden få en jämn fördelning av sekreterarskapet så
skapades en turordning. Gunnar undantas då han har ordförandeskapet
och därmed högre arbetsbörda inom nätverket.
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Turordning med start idag: Siv, Anita, Bengt, Britt-Marie, Elisabeth,
Johani, Lars-Göran, Lena.
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Rapporter
Föregående möte
Anteckningarna gicks igenom och lades till handlingarna
Slutredovisning VG projekt 2011
Slutredovisningen korrigerad utifrån uppgifter som kom in efter förra
mötet och sedan inskickad till VG regionen. Ingen respons har ännu
kommit från dem.
Utfallet för respektive lärosäte har skickats ut. Gunnar meddelar när vi
kan rekvirera.
Övrigt - Gunnar rapporterar från konferensdag (24/2) angående
kompetensförsörjning som VG regionen bjöd in till. Han inbjöds i
egenskap av kontaktperson för VKF.
Exempel ur innehållet
- kompetensplattformarna och läget för dessa.
-Kent Johansson , Eu parlamentariker menade att Sverige kommer att
uppmärksammas mer för sina rika naturtillgångar som skog och malm.
En utmaning utbildnings- och rekryteringsmässigt. Redan idag finns
kompetensbrist i norra Sverige pga det uppsving man ser i
gruvnäringen.

Utbildning och matchning behov-utbud centralt. Europa har stor
mångfald. Sverige släpar efter i flexibilitet och försöker stöpa alla i en
form.
Utmaning i att personer med utländsk härkomst är överrepresenterade i
drop out statistik.
EQF kan öka möjligheten till flexibilitet.
-Cecilia Hallengren HR, AstraZeneca.
Kunskap är gränslös och det leder till att jobben kommer dit rätt
kompetens finns. Det är en pedagogisk utmaning att få hit (Göteborg?,
Sverige?) spetskompetensen.
Efter inledande talare hölls seminarier inom området.
Nedslag bland sådant som redovisades.(har ingen uppgift om källan
eller context)
-Attraktiv miljö viktigt för att locka kompetens- VG (läs Göteborg) är
attraktivt.
-Positivt med stor andel utlandsfödda – låg andel från området utanför
EU.
-Negativt att av de som är utanför arbetsmarknaden är 40%
utlandsfödda
-Utflyttningen till andra regioner är liten.
Ett exempel på högre utbildning som har stor andel betalande studenter
(16 av 27) beskrevs. Utbildningen bedrevs av Högskolan i Skövde.
Diskussion om rekrytering ledde till att man på VG regionen har för
avsikt att inrätta stipendium för sökande utanför EU för att bidra till
studiekostnader.
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Dagsläge projekt EALALL
VKF har beviljats medel enligt den projektplan som lämnats.
Huvuddragen innebär att VKF deltar i planerande och genomförande av
NU2012 samt undersöker möjligheterna och intresset för att starta ett
projekt inom ramen för EARLALL.
Hittills är intresset från övriga tänkbara parter inom EARLALL ganska
litet. Representanter från VG regionen deltar i generalförsamlingens
(EALALL) möte den 7 mars och kommer där att presentera initiativet
så långt som det nu fortskridit.
Inom VKF anser vi det väsentligt att andra parter inom högre utbildning
är intresserade av att delta och skriva fram projektet- inte enbart
regioner.

VKF anser sig inte ha möjlighet att skriva fram ett projekt på egen hand
för andra sedan att ta ställning till. Redan här bör ett samarbete ske för
största möjliga engagemang.
VKF avvaktar under mars månad för möjlig respons efter
generalförsamlingens möte. Om inte nya intressenter finns får vi ta
ställning till om direktkontakt ska tas med kluster/lärosäten som är
intressanta i sammanhanget.
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Deltagande VKF på NU2012
Då EARLALL initiativet i dagsläget känns mycket osäkert så är det
troligt att NU 2012 blir den stora aktiviteten för VKF under året.
Förutom att VKF genom sitt deltagande i planeringsgrupp påverkar
innehåll och inriktning bör VKF visa upp sig under konferensen.
Gunnar skriver en text för ett runda bordssamtal för VKF:s räkning att
skicka in för bedömning. Alla bidrar sedan till det fortsatta arbetet och
eventuella genomförandet på konferensen.
Marknadsförings/informations material tas fram.
Johani och Lars-Göran moderniserar loggan och gör ett förslag till flyer
som kan spridas på konferensen.
Britt-Marie tar fram kostnads och utförande förslag på en roll-up. Den
bör ha ett utförande som kan fungera även i andra sammanhang.
Hemsidan uppdateras efterhand och bör vara nyuppdaterad inför
konferensen.
VG regionens krav på synlighet måste beaktas. VKF får räkna med att
stå för ett antal deltagare från VG regionen. Förslagsvis de tre som vi
har fortlöpande kontakt med. Gunnar tar upp frågan med Therese på
VG vid lämpligt tillfälle.
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Praktiskt och administrativt
Tidrapporterna bör skickas fortlöpande för bättre kontroll på
kostnaderna.
Januari och februari bör skickas snarast. Märk dem med VKF3 och
skicka till Ann-Britt Bergenklev. Årets åtagande är 140 /h lärosäte.
Under tidigare projekt har ersättningen varierat mellan lärosätena dels
pg a olika månadslön för deltagarna men även beroende på olika sätt att
räkna fram timkostnaderna på. Detta bör göras på samma sätt.
Kostnader utöver tid ska godkännas av Gunnar. Uppge konto 49266.

Övriga frågor
Frågan om VKF våren 2013 väcktes. Alla närvarande positiva till att
arrangera någon typ av fysiskt möte för en liknande målgrupp som

tidigare. Formen för en sådan bör dock diskuteras.
Vi uppmärksammades på att i denna stund har vi inte något stöd från
VG för 2013 och kan antagligen inte heller förvänta oss det.
Så stor del som möjligt av planeringsarbetet bör därför göras under
2012.
För att komma igång så tog vi vissa preliminära steg.
Datum: alternativ 13,14,20 eller 21 mars 2013
Plats: Skövde alt Borås
Tema: Examination, Flexibel examination.
Johani tar upp kontakten med Westum för att efterhöra intresset om att
samverka alternativt lägga sitt möte i anslutning till konferensen.
Alla försöker skanna av andra nu kända aktiviteter som kan konkurrera.
Inte bara just dessa datum utan totalt.
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Nästkommande möte
Följande mötesdatum är satta för 2012.
Adobe möten
17 april,
14 juni,
7 september,
29 oktober,
19 november
17 december. Samtliga kl 13-15.
20 augusti
Heldag i Halmstad.Lars-Göran har lovat badväder;-)
Start och sluttid inte spikade.
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Avslutning
Gunnar tackade alla och avslutade mötet.

För anteckningarna
Siv Sjöström

