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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna.
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Sekreterare för mötet
Bengt Petersson är sekreterare.
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Rapporter
Minnesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.
Anita Eklöf beskriver kortfattat erfarenheter från Eden-konferensen i
Portugal. Den tog upp livslångt lärande, generationsklyftor vad gäller
IT-kunnande och sätt att stödja lärares digitala kunskap. Anita avser att
göra en skriftlig sammanfattning senare.
Johani har haft kontakt med WESTUM angående ev. samarrangemang
av konferens våren 2013. Frågan hade diskuterats på ett strategimöte i
WESTUM:s styrelse. De hade beslutat att ”köra själva” utan VKF.
Däremot är de fortsatt intresserade av att hålla kontakt med VKF och
föreslog därför ett möte med följande sammansättning: 2 personer från
VG-regionen, 2 personer från WESTUM samt 2 personer från VKF.
Mötet skulle syfta till vad man kan göra tillsammans. Tidpunkten
föreslogs preliminärt till oktober.
En diskussion följde efter redogörelsen från Johani. Skulle mötet t.ex.
tidsmässigt kunna arrangeras i anslutning till NU2012-konferensen?
Vilka personer skulle tänkas komma från VG? Kanske var Linda
Johansson lämplig? Hon hade arbetat på VG tidigare. Eller är det
WESTUM som tar kontakten med VG? Vem bjuder in, vilka ska bjudas
till mötet och varför?
Diskussionen utmynnade i att ett idédokument behöver utarbetas inför
mötet. Ett sådant bör ta behandla tanken med mötet, vad det är vi kan
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tänkas göra gemensamt. Det behövs också en preliminär agenda. VKF
består av flera lärosäten med olika förutsättningar, behov och intressen.
Hur ser egentligen WESTUM på samverkan med respektive lärosäte
och med VKF. Förutsättningarna förändras. Antalet LC-baserade
utbildningar minskar. Många kommuner börjar med YH-utbildning.
En diskussion följde om den aktuella utvecklingen och hur gränssnittet
gentemot lärcentra successivt förändras. Finns frågor vi bör
uppmärksamma som kan vara intressanta att samverka kring i regionen?
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Anita menade att kontakten med lärcentra har minskat. En fråga
som kunde vara intressant att diskutera: Hur ser de på det nya
högskolelandskapet?
Bengt tog upp infrastrukturfrågan och hur samverkan kan
underlättas med stöd av federationer.
Lena berättade att KaU utvecklar samverkan i anslutning till
ämneslärarutbildning. Det blir en annan typ av kurser än tidigare
när videokonferensteknik nyttjas i mindre grad. Lena beskrev
också initiativet med en 2-dagars konferens tillsammans med
lärarutbildningen i Telemark, Norge. Ett spår under konferensen
skulle ta upp studiecentra i Norge och lärcentra i Sverige.
Studiecentra i Norge får finansiering från staten i Norge.
Gunnar påtalade att de ingående lärosäten inte har samma
agendor. Det är svårt att finna något som är aktuellt för hela
VKF. Det borde vara samma för WESTUM som har många
kommuner. Ska vi ändå försöka hitta minsta gemensamma
nämnare eller ska några få delta i ett visst initiativ från VKF:s
sida? Vad bör tas upp i ett sådant möte med VG-WESTUMVKF?
Siv menade att det vore bra med ett möte med WESTUM innan
man går vidare med VG. Men WESTUM kanske redan har
kommit en bit i dialogen med VG? De måste ju ha någon tanke
med detta när de föreslår ett trepartsmöte, menade Siv.
Gunnar fann att frågan om kompetensplattformar berör samtliga
involverade. Olika län har uppdraget från nationell nivå. VG
brukar hävda att de är bra på att göra matchningen mellan behov
och utbud.
Gunnar konstaterade att Johani får fortsätta diskussionen med
Linda på WESTUM. Det behöver nedtecknas något konkret vad
ett sådant trepartsmöte ska innehålla och vad det bör leda till.

Projekt 2012
På förra mötet beslutades att vi skulle kunna stämma av med sådana
som har sakkunskap om EU-projekt på respektive lärosätet. Finns t.ex.
lämpliga EU-projekt för VKF i framtiden? Vilka erfarenheter man har
av sådana EU-projekt?
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Johani hade talat med Anita Andler, forskningssekreterare.
Tillväxtverket skulle kunna vara finansiär. Högskolan i Skövde har
erfarenhet att söka pengar därifrån. De kan ge råd hur man ska skriva en
ansökan. Det kommer att behövas både ekonomiadministration och
projektledning. Det går att använda administratörer i Skövde. Men i så
fall måste det vara en tät kontakt med administrationen innan VKF
sänder in en EU-ansökan.
Anita hade haft samtal med en EU-koordinator på Högskolan i Borås.
Högskolan arbetar i huvudsak med forskningsnivå. Man arbetar aktivt
på att försöka få in mer externa forskningsmedel. ”Erasmus for all” är
ett nytt program som är inriktat mot samarbete mellan
utbildningsanordnare i Europa. Programperioden är år 2014 fram till år
2020. Programmet har inriktning mot innovation och god praxis. Det
vore fördelaktigt om VG var koordinator för ett sådant projekt. Man
skulle kunna söka för en tidsperiod mellan 2-5 år.
Gunnar påtalade att det är ett hinder för VKF att söka nästa år. Nu finns
medel, men saknar resurser när ansökan ska skrivas.
Siv hade haft kontakt med Mikael Gustavsson. I Jönköping
koncentrerar man sig på forskningsansökningar. Man var inte inläst på
de nya möjligheterna som kommande EU-program kunde erbjuda.
Lena menade att det saknades ork och kapacitet att skriva fram något
med stöd av samverkanskontor i Karlstad.
Gunnar väckte frågan om det verkligen var rätt konstellation av
intressenter i EARLALL. Det måste vara ett samlande innehåll –
projekt – för att kunna arbeta vidare med det spåret. Det är alltför
diffust idag. Och det är nu endast ett halvår kvar på programperioden.
Anita underströk att VKF:s medlemmar måste enas om en idé innan
man lägger ned arbete på att söka pengar. Nu har vi hamnat i en slags
omvänd ordning, menade Anita.
Gunnar resonerade att vi har ”webinar”-idén, men att den behöver
konkretiseras. Dessutom kommer höstens NU2012-konferens att ta
kraft. Gunnar berättade att funderade över att involvera en kollega från
Högskolan Väst i EARLALL och frågade hur vi såg på det?
Johani menade att det är bra med friskt blod och nya tankar.
Lena undrade vad det skulle kunna tänkas kosta och om de resurserna
fanns tillgängliga?
Gunnar svarade att VKF inte har använt resebudgeten som är ganska
stor under år 2012. För den engagerade personen skulle det kunna
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handla om ca 50 timmar. Ingen kontakt var emellertid ännu tagen med
kollegan ifråga.
Anita ansåg att det var bra om någon kunde lägga samlad tid på
EARLALL och arbeta samlat med detta. NU-konferensen tar en hel del
och kräver uppmärksamhet ända fram till november. Sedan måste vi
även påbörja planering inför vårens VKF-konferens.
Anita frågade om Gunnar hade haft kontakt med VG? Ja, det hade
förekommit mejlkontakt, men Therese håller på att ”fasa ut” beroende
på föräldraledighet konstaterade Gunnar. Det kommer inte att sättas in
någon ersättare. Therese kommer istället tillbaka ganska snart och
arbetar sedan någon dag i veckan.
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Övriga frågor
Brittmarie tog upp behovet att träffas för att arbeta med VKFkonferensen som ska genomföras våren 2013. Ett fysiskt möte behövs
för att komma igång med detta.
Frågan om rundsbordssamtalet på NU2012 dryftades. Är det aktuellt
eller inte med tanke på det problem som finns, undrade Anita? Gunnar
ansåg att det fortfarande aktuellt att berätta om projektidén. Det blev
visserligen inte som vi tänkt, men vi kanske kan få tips och råd från
andra. Anita påtog sig att bekräfta medverkan och påminde om att var
och en måste anmäla sig till konferensen. Gunnar meddelade att
konferensavgiften kommer att bekostas av VKF. Det finns en total
budget på 100 tkr för medverkan och deltagande i NU2012konferensen. Den summan ska även täcka kostnader för resor till
planeringsmöten i Göteborg. Summan räcker dock inte för att täcka
logikostnader under konferensen.
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Nästkommande möte
Det blir ett fysiskt VKF-möte den 20 augusti på Högskolan i Halmstad
hos Lars-Göran. Och sedan är det ett möte i Göteborg den 24 augusti
som är ”kick-off” inför NU2012.
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Avslutning
Gunnar avslutade mötet.

Vid datorn
Bengt Petersson, GU
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