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Måndag 17 december, kl. 13.00 - 15.00

Närvarande: Lars-Göran Hedström, HH, Anita, HB, Lena E Johansson, KaU,
Johani , HiS, Urban Carlén, HS, Siv Sjöström, HJ, Bengt Pettersson,
GU, del av möte, Gunnar Peterson, HV, Britt-Marie Ringblom, HV
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Öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
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Sekreterare för mötet
Britt-Marie Ringblom valdes till sekreterare.
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Rapporter
NU2012. Bengt har lämnat över till arbetsgrupp i Umeå. Katharina
Winka ska bli föreståndare inom kort. Bengt sänder ut en
sammanfattning till var och en. Inte så mycket mer att tillägga Bengt
har lämnat över och tycker det känns bra. Vid frågan om PIL ska vara
kvar, har Bengt inte hört något annan än att de ska vara kvar tills vidare.
Föregående möte
Inga kommentarer, läggs till handlingarna.
Övrigt
Johani har fått en förfrågan om att var med i kommande projekt. Gunnar
svarar att har de inte varit med i arbetet ser han ingen möjlighet att ta in
fler parter i nuläget.
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Förändringar inom partners VKF-nätverket
Det finns en osäkerhet om hur vi kommer att arbeta i framtiden, många
besparingar, omorganisationer är på gång i våra olika lärosäten. Något
vi vet idag? Hur blir det med VKF i framtiden? Lars-Göran, ingen
förändring för Halmstad. Anita, har räknat med att vara med i nätverket
VKF, men inte så positivt till nya projekt. Enligt Anitas chef ska de
ligga lågt i projektet. Lena, det är oinskränkt till 2014 då en större
besparing börjar inga förändringar i dagsläget. Bengt, omorganisation,
utbildningsnämnden styr nu PIL. I den nya visionen 2020 står det inte
mycket om distans och tid för projektet är ovisst men han tror att det
finns tid för VKF. Johani, omorganistation som innebär att de sex i
nuvarande grupp löses upp, tre till IT-avdelning, tre försvinner. Inom
kort kommer Johani att arbeta med systemutvecklingsarbete. Urban
kommer att överta Johanis plats i VKF, han kommer att ingå i det
Pedagogiskt arbetscentrum som nu bildats. Johani lämnar över till

Urban och tackar för sig. Urban, Skövde står inför stora förändringar
och nya förslag om vad gruppen ska/vill göra. Viktigt att arbetet fortgår
med VKF. Urban är positiv och ställer sig till förfogande i det fortsatta
arbetet. Siv, hennes funktion kommer att upphöra och en stor
omorganisation kommer att göras på högskolan Jönköpings.
Förhoppningsvis kommer någon annan person att ta över medlemskapet
i VKF. Siv med ca. 20 personer är uppsagda. Gunnar, det flexibla
lärandet kommer att lyftas fram på Högskolan Väst. Det gäller IKTpedagogik och flexibilitet när det gäller all undervisning på högskolan.
Det kommer att göras en mängd olika utvecklings arbete framöver när
det gäller pedagogik, teknik för lärare i lärandet. Högskolan är också
drabbad av nerdragningar, arbetet kommer att förändras. Lena håller
med om att det ser liknande ut för Karlstads Universitet också.
Gunnar tackar för informationen från de olika lärosäten och detta är
något vi bör ha med oss i vårt fortsatta arbete inom VKF.
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Projekt FFLP
Gunnar beklagar att han varit otydlig, när det gäller projektet, det är
viktigt att vi i detalj specificerar vad vi vill med projektet. Varje
delprojekt och detaljer för dessa. Information finns i pingpong, Gunnar
har skrivit på en inledning som finns där.
Deadline är 28 februari, Gunnar kommer att lägga mycket tid framöver
för att skriva, synpunkter och kommentarer önskas. Pengar finns för
första kvartalet 2013, sedan finns inget från VKF då får varje lärosäte
finansiera. Chalmers har tackat nej till att medverka i projektet. Lena,
projektet är kanske övermäktigt det är svårt att få tid och engagemang
nu när vi har omorganisationer och framtiden är oviss. Lena är inte
emot men har svårt med tiden. Anita, det är svårt när chefen inte är helt
positiv till projektet men de ser ändå att arbetet i VKF ska fortgå.
Gunnar hoppas att arbetet i VKF kommer att fortgå. Det är ett intensivt
arbete framöver men han tycker ändå att vi ska försöka få ihop en
projektansökan.
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VKF konferens 2013, 13 mars, Skövde
Urban tar över arbete med konferensen och sätter sig in i arbetet
tillsammans med sin chef. Första inbjudan gick ut på NU2012
konferensen. Programmet och anmälan är inte klart ännu för att lägga ut
på nätet.
Gunnar har talat med två externa talare, nej från Håkan Hult, ja från
Leif Karlsson, Kristianstad, han talar om examination på konferensen.
Charlotte Lindgren, Dalarna, lektor i Franska och talar om målanpassad
och säker examination. Gunnar önskar någon mer med inriktning
omkring distans och flexibel utbildning. Livia Nordström från
Högskolan Väst har tackat ja till att medverk. Lars-Göran söker Dan
Ariely vid Duke University, han kan tala om fusk.

Lena undrar om vi ska flytta konferensen då det är osäkert i Skövde?
Urban hör med sin chef och återkommer till VKF. Lokalbokning och
mat är klart och Skövde är förberett för denna konferens säger Johani.
VKF.s hemsida, vem ansvarar för den i framtiden? Urban återkommer.
Johani uppdaterar programmet och länkar till ett anmälningsformulär på
webbsidan. Anita har en föreläsare på Högskolan i Borås, Tobias
Ruhtenberg, han kan föreläsa om handledning via nätet, eller
litteraturseminarie via AdobeConnect, även videopaper. Johani och
Urban diskuterar vidare om konferensens innehåll och återkommer.
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Övriga frågor
Lars-Göran meddelar att ny adress till AC kommer inom kort.
Anita ställde frågan om Susanne från Skövde behöver tillgång till
pingpong? Urban återkommer.
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Kommande möten
Måndagen den 7 jan. kl. 15.00-16.00, AC
Måndagen den 4 februari kl. 13.00-15.00, AC
Måndagen den 4 mars kl. 13.00-15.00, AC
Konferens den 13 mars i Skövde
Uppföljning måndagen den 8 april kl. 13.00-15.00
Måndagen den 6 maj kl. 13.00-15.00
Måndagen den 10 juni kl. 13.00-15.00

Avslutning
Alla tackar för 2012 och vi önskar särskilt Johani och Siv allt gott i
fortsättningen!
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