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Minnesanteckningar VKF 2015-01-19
Närvarande: Urban Carlén (HIS), Anita Eklöf (HB), Thommy Eriksson (Chalmers), Gunnar Peterson
(HV) och Lena Dafgård (GU).
Frånvarande: Lars-Göran Hedström (HH), Lena E. Johansson (KAU) och Britt-Marie Sjöholm (HV).
Plats: Chalmers Lindholmen, hus Kuggen.
Tid: Måndag 19 januari kl. 10:00-12:00.

1. Ordförande hälsade alla välkomna.
2. Lena Dafgård valdes till sekreterare för mötet.
3. Rapporter
a. Föregående möte – Seminariet om Digital examination på HV i Trollhällan
Erfarenheter från konferensen i Trollhättan









HIS var mycket nöjda och just Digital examination är mycket aktuellt och det som
togs upp på konferensen har varit användbart
HB – Anita har hört flera som har varit mycket nöjda. HB har bestämt att följa upp
dagen. De juridiska aspekterna upplevdes som välkomna
GU – arbetar vidare med bl.a. de juridiska aspekterna
Chalmers – kort och effektivt, låga kostnader och stort utbyte. Skalan med en dag är
bra och avståndet är bra. Ämnet var mycket aktuellt, avgränsat, men är
mångfacetterat
Frågorna som diskussionsunderlag fungerade utmärkt.
HV – valet av ämne hade stor betydelse för att det blev lyckat. Gunnar har fått
mycket positiv respons på dagen.
Vi försöker få in en kort sammanfattning av gruppernas diskussioner i Trollhättan.
Anita skickar ut en förfrågan till moderatorerna.

b. VUS ska läggas ner och pengarna ska återbetalas till lärosätena.
4. Planering VKF verksamhet 2015.






Lena E. har anmält att Karlstad gärna står som värd nästa gång.
Restid: exempel: 2,5 timme från Göteborg till Karlstad
VKF har som målsättning att arrangera ett internt seminarium inom nätverket per
termin med olika teman. Ambitionen är att planera för ett år i taget. Värdskapet för
seminarierna roterar i nätverket och om arrangerande lärosätet inte kan stå för lunch
för deltagarna, får deltagarna betala lunchen själva.
Förslag på tema inför våren ”Studentaktivitet i framtidens akademiska lärmiljö”.
Förslag på datum är i första hand 16 april, i andra hand 23 eller 24 mars.
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Lena E., Urban och representant från HH bildar arbetsgrupp för vårens seminarium.
Förslag är också att Bitte, som har erfarenhet från höstens konferens, även bidrar
med sina erfarenheter. Att den som har varit ansvarig för det praktiska för en
konferens också ger stöd under nästa konferens är en bra modell. Alla tänker på
förslag på lämpliga talare etc. Anita kontaktar Lena E. och Bitte.
Ev. fokus på uppföljning av digital examination eller också ev. fortsättningen på
vårens tema. Förslag: en dag under vecka 47, 16 nov. HB kan vara värd för höstens
konferens.
Program och marknadsföring inför konferensen i Karlstad. Lena E. får ta hand om
det praktiska.

5. Övriga frågor
a. Förfrågan om ev. samarbete med SVERD, Swednet och ITHU. För att samla en
nationell ingång för frågor om flexibelt lärande på akademisk nivå. Lars Uhlin från KI
och Markus Schneider, KAU och ordf. i ITHU. Ev. också nätverket för ALC, Active
Learning Classroom. Verksamheten som VKF bedriver är viktig och behövs, men
formerna kan diskuteras. Det skulle kunna heta ITHU Väst också. Gunnar deltar i
Adobe Connectuppkopplingen för att diskutera ev. samarbete.
b. Beslutades att avvakta med hemsidan till efter diskussionen om ev. samarbete med
ITHU, SVERD och Swednet.
6. Nästkommande möte: måndagen den 2 februari kl. 14:00-16:00 på Adobe Connect. Därefter:
måndagen den 23/2 kl. 13:00-15:00 på Adobe Connect.
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