VKF-möte 2014-06-13, Adobe connect, Tid: 08.30-10.00
Närvarande:
Urban Carlén, Högskolan i Skövde, Lena Dafgård, Göteborgs universitet, Anita Eklöf, Högskolan Borås
Lena E. Johansson, Karlstads universitet, Gunnar Peterson, (Ordförande) Högskolan Väst, Lars-Göran
Hedström, Högskolan Halmstad, Thommy Eriksson, IT universitet/Chalmers, Bitte Sjöholm, Högskolan
Väst.
Dagens punkter:
1. Ordförande för mötet Gunnar Peterson, anteckningar för mötet Lena E Johansson
2. Föregående möte
Genomgång av förra mötets protokoll
3. Samla ihop pp presentationer från deltagarna på det egna lärosätet och skicka detta + epostadresser till Gunnar HV. Fråga om bilderna kan laddas upp på hemsidan eller enbart
spridas till deltagarna. Be presentatörerna kontroller deltagarnamn mm på presentationerna.
4. Diskussion om fortsatta aktiviteter och teman för hösten 2014.
Hur skall vi jobba vidare med temat examination, lärplattformar och digitala klassrum under
hösten? En önskan om att fördjupa och begränsa innehållet, landade i en ram om Rättssäker
examination, plagiering, fusk och arkivering.
Förslag om webbinar och fysiskt möte på Högskolan Väst.
Beslut om ett fysiskt möte på Högskolan Väst den 26 november. Vi bjuder in de deltagare
som deltog på GU + ev några fler.
En arbetsgrupp jobbar vidare med innehåller: Anita Ekelöf Borås, Lena Dafgård (Sonja
Beluba) GU och Bitte Sjöholm HV.
Förslag till rubrik och innehåll på septembermötet.
5. Lars-Göran försöker få kontakt med rektor Mikael Alexandersson om de innestående VUS
medel som skall finnas på Högskolan i Halmstad.
Lars-Göran, Gunnar och Lena E skriver ihop en ansökan om att få ta del av dessa medel för
VKFs aktiviteter.
6. Hemsidan. Urban och Lena E tittar på vad som kan göras med innehåll och ev flytt.
Länktips från Lena D.
http://tdh.se/bok/webbpublicering-med-wordpress/
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/skapa-en-webbplats-med-wordpress/
7. Höstens mötestider!
28 augusti 13-15 Adobe connect
29 september 13-15 Adobe connect
27 oktober 13-15 Adobe connect
26 november fysiskt möte i Trollhättan
15 december 13-15 Adobe connect
Trevlig sommar, vid pennan Lena E Johansson

