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Minnesanteckningar

Plats:

E-möte via Adobe Connect (Högskolan i Halmstad)

Tid:

tisdag 6 november mellan 13.00 – 15.00

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
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping
Förhinder:
Elisabeth Saalman, Chalmers Tekniska Högskola
Britt-Marie Ringblom, Högskolan Väst
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Öppnande
Ordförande Gunnar Peterson hälsa alla välkomna till mötet.
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Sekreterare för mötet
Enligt sekreterarrullen är det Siv Sjöström som ska skriva
minnesanteckningar idag.
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Rapporter

-

Föregående möten
Föregående möte: Minnesanteckningar från 17 september
utlagda i Ping Pong. Dessa läggs till handlingarna.
Ett extra möte inför NU konferensen endast angående roll-up
och flyer för konferensen 2013 hölls 24/9.
Minnesanteckningarna från dessa möten kan nu publiceras på
webben.
NU 2012
Ett särskilt uppföljningsmöte för planeringsgruppen för NU
2012 kommer att hållas den 9/11 i Göteborg. Vi gör därför ingen
separat uppföljning här. Vi kan konstatera att VKF:s roll up
fanns på plats. Även flyern fanns för spridning- ett stavfel i
denna kunde konstateras (Lenas skarpa blick) Ett bildspel från
konferensen ska sammanställas. Vi roade oss med att göra lite
snabba nedslag i bildboxen.

-

-

-

Ekonomi
Delbetalning begärd från VG på ca 170’ kr. Gunnar har inte fått
indikation på att de kommit in. Kollar upp detta.
Generalförsamling Earl all
Hölls i Östersund 121012. Gunnar deltog och presenterade
VKF:s projektförslag med intressenter. Återkommer under
särskild punkt.
Möte Westum
Samtal med Anders Brunnberg , ordförande och Linda
Blomberg, administratör? För Westum hölls i direkt anslutning
till NU -konferensen den 19/10. Representanter för VKF deltog.
Ett förutsättningslöst samtal om hur Westum och kommunernas
lärcentra kan hitta fortsatta samverkansformer med högskolor
och Universitet i den ständigt förändrade verklighet vi befinner
oss i.
Samtliga, i mötet deltagande, högskolor och universitet
förmedlade att distansöverbryggande verksamhet i form av
fristående kurser till LC och i viss mån program har reducerats
över de senaste åren vilket innebär att det traditionella
samarbetet med LC måste ses över och förändras. Högskolan i
Skövde inbjöd till mer konkreta diskussioner inom områden där
de kan bidra. Westum hade ett inplanerat styelsemöte veckan
efter vårt möte. A Brunberg skulle efter detta möte återskoppla
till VKF. Detta har ännu inte skett och Johani tar en kontakt.
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Dagsläge projekt EARLALL

-

Presentation GA, Östersund
Gunnar presenterade VKF projektet vid Generalförsamligen i
Östersund den 12 oktober.

-

FFLP
Arbetsnamnet för projektet är FFLP, Initiative on Erasmus
Future Flexible Learning Practices.

-

-

Intressenter
Intresserade att vara med förutpom VKF/VG är för nuvarande:
Toscana, Baden Würtenberg, Adapt, MiUN – Jämli, Sör
Trönderlag samt ett IT företag (Moodle) samt ev ytterligare
företag. Inga avtal är utformade/undertecknade.
Ansökan - innehåll
Uppdelning i workpackages är gjord. Man kan konstatera att det
finns många intressenter och många intresseinriktningar.
Begränsningar och /eller uppdelningar kan vara att föredra för

-

-

-

-

-

-

att det ska bli genomförbart.
Se tidigare utskickat dokument för att se alla förslag. Detta är en
bruttolista. Tänk igenom intresse inriktning. Ansvar för olika
delar måste sättas relativt tidigt.
Ansökningsarbete
För att kunna gå vidare i planering och att skriva fram en
ansökan upprättas en ny ping-pong aktivitet där alla deltagande
organisationer kan delta. Språket är engelska. Anita lägger upp
aktiviteten och efterhand de nya användarna som blir aktuella.
Denna särskiljs från VKF:s egen pingpong aktivitet.
I detta nu är målet ansökan till Erasmus med sista ansökan
130113
Ett webbinar om Erasmusprogrammet för nästa ansökningsperiod hålls 121112. Gunnar och Anders från HV deltar.
Ansökan till Erasmus skrivs i en särskild mall. Som stöd kan
även en refuserad ansökan till Erasmus från SörTröndelag och
Mittuniversitetet användas. Gunnar har tillgång till denna.
Ekonomi
VG regionen har givit klartecken till att förskjuta kvarvarande
projektmedel till 2013 för att möjliggöra arbetet fram till
ansökan och förhoppningsvis beviljande. Vi kan inte förvänta
några nya medel från VG regionen per automatik.
Ansökan till Erasmus kan omfatta upp till 400 000€ med upp till
75% finansiering på en treårsperiod.
Arbetstid kan ses som medfinansiering. De återstående 25% ska
alltså fördelas på samtliga deltagande beroende på i
omfattningen i deltagandet.
Tidpunkter
Ansökan till Erasmus med sista ansökan 130113
Besked om beviljning i juli 2013
Projektstart oktober 2013
Formalia
Endast en kan stå som ansökare. I dagsläget rimligtvis
Högskolan Väst då VKF:s ekonomi och ordförandeskap ligger
där.
En fråga som bör diskuteras är om det är Högskolan Väst som
företrädare för VKF som ska ansöka eller Högskolan Väst som
företrädare för lärosätena som ska söka.

-

Övrigt
Statistiskt har 30-35% av ansökningarna beviljats.
Stora projekt har övervägt inom Erasmus.
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VKF konferens 2013
Konferens i VKF:s regi är beslutad till 130313 och kommer att hållas i
Skövde. En flyer fanns tillgänglig och spreds på NU 2012.
Dagens diskussion rörde ffa form och fördelning i tid mellan
”huvudtalare ” och ”best practice redovisningar”.
Lena har förslag på ett pass med representanter från högskolan Dalarna
som har tagit ett helhetsgrepp inom Lärosätet rörande examination.
Lena kontaktar dem.
Högskoleverket kom upp som en aktör som borde ha synpunkter på
examination och examinationsformer. Vi avvaktar med detta tillsvidare.
Lars- Göran föreslog en mer filosofisk aspekt på examinationsfrågan.
Vad examinerar vi och varför? Vem kan utmana examinationsverksamheten vid lärosätena? Röra om i grytan…
Förutom ovanstående uppmanades till förslag i ping –pong inför nästa
möte., Förslagen bör vara inne den 16/11 för sammanställning inför den
19/11.
Primärt söker vi personer i Norden, sekundärt engelsktalande.
Huvudtalare kan tänkas anlites via ex adobe connect.
Anmälan till konferensen ska ske via Webropolsurveys.com. Länken är
inte ännu aktiverad.
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Nästa möte
Via Adobe Connect den 19 november kl 13-15.
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Avslutning
Inga övriga frågor hade anmälts och mötet avslutades.

För anteckningarna
Siv Sjöström

