VKF-möte
Måndagen den 10 mars 2014, kl.13.00-15.00 i Adobe Connect

Närvarande:
Lena Dafgård (GU); Sonja Bjelobaba (GU); Maria Sunnerstam (GU); Thommy Eriksson
(Chalmers); Anita Eklöf (Borås); Lars-Göran Hedström (Halmstad); Gunnar Peterson (Väst);
Lena E. Johansson (Karlstad) och Urban Carlén (Skövde).
Öppnandet av mötet:
Sekreterare vald:

ordf. Gunnar Peterson (Väst)
Urban Carlén (Skövde)

Mötespunkter:
 Rapporter:
o Föregående protokoll: Gunnar inleder mötet med att ge en kort förklaring om
arbetet i det nya VKF-nätverket och hur framtida arbete kan ske under detta
året. Ambulerande ordförande mellan de olika lärosätena. Gunnar gör klart att
han lämnar ordförandeskapet i slutet av detta året, vilket är klart sedan tidigare
protokoll, och att nytt ordförandeskap måste lösas under det kommande året.
o Övriga rapporter: Inga rapporter
 Projekt och samarbeten gällande LMS: GUs initiativ genom Maria Sunnerstam.
o Förslag på klocktid den 26 maj: 10.00-15.00
o Aktivitet: att visa LMS utifrån respektive lärosätes lärplattform genom att peka
på aktuella verktyg/funktioner i sin undervisning, och diskutera vilka som bör
utvecklas i framtiden, ge förslag på lämpliga didaktiska lösningar för ett gott
pedagogiskt upplägg och smarta administrativa lösningar, problematisera
studentperspektivet, allmänna frågor och erfarenhetsutbyten mellan lärosätena
är viktigt och att en lämplig fråga bör ringas in den tematik som dagen ska ha.
Hur kan vi agera tillsammans för val och utformning av framtidens
lärplattform? Förekommer behov av anpassning inför ev. byte av lärplattform?
Utifrån vilka kriterier? Hur organiserar lärare flexibla kurser? Hur genomföra
obligatoriska moment så som examinationer i Lärplattformen? Hur bedrivs
handledarrollen i LMS? Hur fungerar lärplattformar och molntjänster
tillsammans? Hur skapas kommunikation i användning av lärplattformen?
o Det framkom förslag från Lena Dafgård att viss samordning mellan de
lärosäten som använder PingPong kan vara lämpligt.
o Förberedelser från respektive lärosäte som håller ett föredrag. Tidsomfattning
bör diskuteras vidare.
o Det kom förslag om att använda PingPong för diskussion om VKF-dagen
framöver, men att e-postlistan var ett större önskemål. Beslut om att genomföra
diskussionen genom en e-postlista.

o Maria S sammanställer instruktioner om förutsättningar och upplägg för mötet
i maj efter mailrundan och ser till att det finns tillgängligt som underlag för alla
inför dagen i Göteborg




EARLALL: Ny förfrågan om ny ansökan med en ökad precisering i temat är på gång.
Tema om Lärplattformar och tankar om hur lärare ger design och använder LMS i
utbildning. Utvecklingsfokus som baseras på erfarenheter och på ett bättre sätt, med
ett nytänk, om exempelvis molntjänster. Instruktioner för ansökan är klar, men att
själva blanketten inte är färdig. 30 april är deadline för ansökningar. Gunnar får
stöd från sina kollegor på Högskolan Väst och att vi andra ges möjligheter att docka in
projekt inom ramen för ansökan. Samarbetspartners: Barcelona, Adapt
(forskningsinstitut i norra Italien), MediaTocuh 2000 (Modle utvecklare) samt lärosäte
i Rom (LIUSS). Gunnar berättar fortskridande om projektansökan vid kommande
möten.
Övriga frågor:
o Anita om att VKF-webben kan behövas uppdateras. Information bör justeras
inom den nya ordningen, men kan falla på att VKF innehar inga projektmedel
längre. Förslag om nytt fokus för VKF-nätverket. Gunnar och Anita
förespråker verksamhetsplan och budget. Huvudpunkt vid nästa VKF-möte.
Gunnar tar fram förslag och mailar ut.

Nästa VKF-möte: Anita (Borås) skickar en Doodle-förfrågan om mötestider i vecka 15.
Mötet avslutades: kl.14.15
Urban Carlén, 2014-03-10

