VKF-möte, 2014-08-25, kl. 13.00-15.00: Adobe Connect
Närvarande: Lena Johansson, Anita Eklöf, Lena Dafgård, Lars-Göran Hedström, Gunnar Peterson och
Urban Carlén.
Mötespunkter:



Urban Carlén vals som sekreterare.
Inleder mötet med kort genomgång av föregående möte. Gunnar nämner arbetet med,
o VKF-webbplatsen,
o villkor för att publicera konferensdeltagares ppt-filer från konferensen i Göteborg
(som hölls i slutet av maj månad).
o kommande NITUS-konferens den 26 november och att en arbetsgrupp arbetar med
detta. NITUS-konferensen (2 heldags arrangemang, fr. torsdag morgon till fredag
eftermiddag). Registrering från mitten av september, det utkommer en anmälan.
Blandade medverkande i form av privata företag, Forskningsprojekt.
regionsutveckling. UHÄ och yrkehögskolan.
o ansökan om medel: Lars-Göran har kontaktat rektor Mikael Alexandersson
(Halmstad). Skrivelsen har inkommit, men har ännu inte diarieförts.
o VUS-ansökan: inlämnat ansökan om medel. Viktigt för nätverkets fortsatta arbete.



Planering av aktiviteter under hösten:
o Konferensdagen: Planering av aktiviteter och program inom temat ”(Rättsäker)
Digital examination” den 26 november.
Anita och Bitte har bokat lokal och servering, totalt matpris 230 sek. inkl. moms.
Programförslag: Registrering: 09.00-10.00, Föreläsning: 10.00-12.00, Lunch: 12.0013.00, Workshop: 13.00-14.30, Fika: 14.30-15.00, Redovisning: 15.00-16.00.
Diskussion om föreläsare. Se efter inbjudna talare i de egna leden. Förslag om de
juridiska aspekterna vid digital examination. Gunnar ställer frågan till en jurist vid HV.
Webropool kan möjligtvis användas för onlineanmälan. Förslag på anmälningsdag:
12:e november. Diskussion om konferensdeltagande och målgrupp, men att vi
försöker förädla deltagandet till dem som var deltagande i Göteborg. Förslag: 5-6
deltagare per lärosäte (7 lärosäten). Vi bör se över en tidig inbjudan så att de kan
boka datumen. Förslag om att begränsa konferensen till en workshop med mindre
antal inbjudna från varje lärosäte. Begränsa kostnader. Förslag om självkostnadspris.
Vi försöker lösa aktiviteten på egen hand, och bortser från externa föreläsare för att
begränsa kostnaderna. Gunnar ser över hur kostnaden kan begränsas.
o

Andra aktiviteter om LMS vid de olika lärosätena. Karlstad (It’s Learning) Modelkurser gentemot företag. HV (DisCo) har tagit fram en policy om digital kompetens
bland medarbetarna på högskolan. Gunnar har delat denna med nätverkets
deltagare. Workshops och liknande aktiviter för att främja en utveckling med kurser
med stöd av IT. Ex. skapa en kurs i akademisk skrivande med uppgifter.

o

Webbsida: Uppdatera webben är högst nödvändigt i mötet med regionen,
kommuner och lärosäten. Webbplatsen bör utformas med fokus på att nå ut med
information. PingPong används för internt arbete och organisering. Lena föreslår
byte till Wordpress. Nödvändigt att använda verktyg tillsammans och skapa ett delat
ansvar. Avvakta användning av sociala medier för interna och externa diskussioner.
WordPress finns tillgängligt att använda hos nuvarande leverantör/webbhotell
One.com. Arkiveringsproblematik uppstår om vad som ska sparas och inte, samt
framskrivning av nya uppdaterade texter. Förslag är att alla i gruppen tittar på
hemsidan och ger förslag på nödvändiga ändringar. Urban delar ut loggin för att
uppdatera webbsidan på egen hand för att påskynda nödvändiga justeringar. Det
kommer att krävas en ordentlig uppryckning av arbetet med hemsidan.
Påminnelse om datum: för VKF-workshop om Digital examination (under NITUSkonferens) den 26 november.

Nästa möte: Måndag den 29 sept. kl.13.00-15.00 (AC)
Sekr. Urban Carlén
Ordf. Gunnar Petersson
2014-08-25

