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Art:

Minnesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect (Högskolan i Halmstad)

Tid:

Måndag 17 september mellan 13.00 – 14.30

Närvarande: Kallade från ingående lärosäten och organisationer
Anita Eklöf, Högskolan i Borås
Lars-Göran Hedström, Högskolan i Halland
Lena E Johansson, Karlstads Universitet
Gunnar Peterson Högskolan Väst
Bengt Petersson, Göteborgs Universitet
Britt-Marie Ringblom, Högskolan Väst
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Frånvarande: Elisabeth Saalman, Chalmers Tekniska Högskola
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Öppnande
Ordförande Gunnar Peterson hälsa alla välkomna till mötet.
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Sekreterare för mötet
Enligt sekreterarrullen är det Johani Karonen som ska skriva
minnesanteckningar idag.
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Rapporter
- Föregående möte: Minnesanteckningar utlagda i Ping Pong.
-
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Ekonomi
Delbetalning begärd från VG
Övrigt
Samtal om en öppen kurs som man kan deltaga i som kallas
MobiMOOC. Handlar om m-learning (mobilt lärande) och
innehåll ett moment där man får göra ett projekt på det egna
lärosätet. I Skövde är man intresserad av att titta närmare på i
vilken grad mobilitet har hunnit in i kursplanerna och
studieguiderna. Det ledde till diskussion om kursguider som
kan vara ett område för samarbete.

Dagsläge projekt EARLALL
- Stödprogram
- Möjligt att söka stöd från ett LPP program för ICT och
communication. 28 september kommer man att presentera
detaljerna för programmet.

-

Presentation GA, Östersund
VG vill att vi kör en dragning av det som har hänt hittills
Möte 12 oktober, Ösd
Intresserade att vara med: Toscana, Baden Würtenberg, Adapt,
MiUN – Jämli, VG/VKF
Ska under mötet genomföra en planering och uppdelning i
workpackages.
Planering arbetet fram till ansökan
Gunnar skickar ut förslag innan det går vidare till en ansökan.
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VKF deltagande på NU2012
- Rollup
- Läget: alla loggor inskickade och har skickats vidare till
kommunikationsavdelningen på HV. QR-kod ska tas fram av
LG och Johani. Befintligt stativ används för att hålla ner
kostnaden.
- Webbsida
- Sidospår om att flasha årets projekt på webbsidan.
- Lägesrapport (briefing) om projektet – internationalisering.
Något om konferensen 2013. Om att målgruppen nu är
universitetslärare och inte så mycket samverkan.
- Diskussion om valet av ämne till konferensen 2013:
examination.
- Rundabordssamtalet
- Gunnar gör en kort presentation och inleder. Hur många
kommer och deltar i diskussionen på runda bords? Pass 3
torsdag fm? (Anita och Johani upptagna med att vara
rumsvärdar) Oklart om VG kommer att deltaga i vårt runda
bordssamtal.
- Bemanning av vår monter? Vi kör utan schema, men har
montern som vår återsamlingspunkt.
- Blir VG sura om de inte får göra något inspel i NU2012? Nej, de
vill inte ha någon monter och inte göra något speciellt inspel.
- Är VG anmälda? Nej de är sannolikt inte anmälda. De har
önskemål om 4-5 deltagare.
- Flyer ska vi ha till NU2012. LG tar bollen.
-

6

Övriga frågor
Vårens konferens mars 2013
14 mars var lokalen som var bäst lämpad tyvärr bokad, men möjligt 13
YH-konferensen ligger 13-14 mars.
Examination i framtidens högskola – erfarenhetsutbyte, goda exempel
från flexibelt lärande, kontinuerlig examination etc.
Onsdag 13 mars beslutas.
Minnesanteckningar från förra mötet anger vad som gäller.
Medvetet val att ha en vid titel för att intressera en bred målgrupp och
att inkludera snarare än exkludera.
Flyer – LGH vill ha några foton från lokalerna av JK.

När går vi vidare med innehållet? Vi bör börja lite mer allvarligt med
planeringen i början av november. Möte 29/10.
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Nästkommande möte
Möte om rollup och flyer inför NU2012. Bör ligga senast två veckor
innan. Mån 24/9 på NU2012 mötet.
24/9 kl 13-14 Utkast till rollup och flyern måste finnas innan.
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Avslutning
Mötet avslutades kl 14.30

