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Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Lars-Göran Hedström (HH), Urban Carlén (HiS), Lena Dafgård
(GU), Thommy Eriksson (Chalmers), Britt-Marie Sjöholm (HV), Lena E Johansson (KaU),
Anita Eklöf (HB).
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Öppnande
Gunnar öppnade mötet och hälsade välkommen.
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Sekreterare för mötet
Anita valdes till sekreterare.
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Rapporter
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Föregående möte
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna efter kommentar om få
anmälningar till Nitus-konferens från högskolesektorn. Sista anmälningsdag på
fredag.
Övriga rapporter
NU2014, fem av VKF-medlemmarna var på NU2014. Konferensen var bra och gav
även tillfälle för nätverkande som är en viktig del i konferensdeltagandet.
Karlstads universitet genomför MOOCs-kurser på svenska för svenska lärare men
marknadsför det inte som MOOC.

Workshop Högskolan Väst 26 november








Innehåll
Programmet klart. Eftermiddagens workshop i grupper. En stor lokal och 5
grupprum. Gruppledare för workshops fördelas mellan VKF-medlemmarna. Bör ha
6 ämnen som diskuteras. Alla uppmanas komma in med förslag på ämnen att
diskutera på workshopen.
Anmälningar
10 anmälningar i nuläget. Var och en får försöka se till att vi fyller de 50 platserna,
gå ut med enriktad förfrågan på egna lärosätet. Om något lärosäte har fler så kan
det ev vara möjlighet om något annat lärosäte inte förmår fylla ”sina platser”.
Teknik, lokaler mm
Ska vara klart. Mats Brenner använder AC och VKF-rummet. Han blir host för att
kunna ladda upp och förbereda. Lena E Johansson meddelar Frida Gråsjö och
Claes Asker om VKF-rummet. När anmälningstiden gått ut skickar vi ut bekräftelse
till alla som anmält sig samt hur de hittar till Högskolan Väst och lokalen.
Övrigt
Gunnar hälsar välkommen och moderarer förmiddagen samt avslutar dagen,
tillsammans med någon från planeringsgruppen modererar
workshopsredovisningen. Vad är fortsättningen på seminarieserien? VKF planerar
att ha fortsättning under våren.
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Övriga frågor
 VKFs framtid
Vad säger vi för framtiden fortsättning på seminarieserien? Gunnar kan ev tänka
sig fortsätta att vara ordf för VKF under 2015 men vi måste ta en rejäl diskussion
om VKFs fortsatta arbete. Behöver träffas fysiskt i början av 2015för att diskutera
VKFs framtid.
 Nitus-konferensen
Efter VKF-seminariedagen följer Nitus-konferensen, det är en svag
högskolerepresentation. Var och en inom VKF puffar på sitt lärosäte för Nituskonferensen.
 Högskolan i Halmstad
Jeanette Sjöberg vid Högskolan i Halmstad ser en fördel med att ingå i VKF och de
vill vara kvar. Lars- Göran kvar tills vidare som representant.
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Nästkommande möten
 Onsdagen den 26 november VKF-seminarieserie, tema digital examination vid
Högskolan Väst
 Måndagen den 15 december kl 13-15 i Adobe Connect,
https://connect.sunet.se/vkfm/

Vid anteckningarna
Anita Eklöf
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