VKF-möte 23 mars 2015, Adobe Connect, Tid: 13.00-14.20
Närvarande:
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Lena Dafgård, Göteborgs universitet
Lena Johansson, Karlstads universitet
Anita Eklöf, Högskolan Borås
Lars-Göran Hedström, Högskolan Halmstad (viss tid)
Urban Carlén, Högskolan i Skövde
Dagens punkter:
1. Öppnande:
a. Anita Eklöf agerar ordförande för mötet i Gunnars frånvaro.
b. Sekreterare för möte: Urban Carlén
2. Vi diskuterar föregående protokoll. Thommy har levererat ett utkast
3. Rapporter:
a. Möte om Lärplattformar i Stockholm med syfte att diskutera
Lärosätesgemensam upphandling av lärplattform. Borås, Chalmers och GU
deltog.
b. Johani rapporterar från ITHU:s ”Medianätverket” (Stockholms Dramatiska
Högskola) som träffas 1ggn/termin. Vid konferensen deltog 8-9 lärosäten.
Presentation av studio och arbeten.
c. Lena Dafgård har deltagit i workshop med Mark Decker om Active Learning
Classroom på Chalmers. Lena rapporterar om arbetet med ALC på Göteborgs
Universitet där ett s.k. ALC-rum kommer att skapas på
Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Bedriva grupparbeten i utformade rum
för kollaborativt lärande. Blädderblock, skärmar och liknande verktyg för att
visualisera gemensamt innehåll och dela arbetsytor för att öka flexibiliteten för
lärande och samarbete i rummet och i användning av skilda
undervisningsmetoder: http://www.rumforlarande.se/
d. ITHU webbinar – Digitala examinationsformer:
https://connect.sunet.se/p9dggjvlajw/
http://flexspan.blogspot.se/2015/02/projekt-om-digital-tentamen.html
4. VKF-konferens i Karlstad 1 oktober, kl.09.45-15.30. Gruppdiskussion i anslutning till
föreläsning. Fyra stycken presentatörer. Förslag på grupp ta emot frågor digitalt.
Gruppdiskussioner. Konkreta och fokus på att dra nytta av varandra kunnande.
a. Lars-Göran kunde inte förmedla föredragshållare till VKF-konferensen vilket
var synd med tanke på deras kompetens i området.
b. Vilka lärare från VKF-nätverkets lärosäten kan delta med kunskaper och
erfarenheter om studentcentrerat och studentdrivet lärande? Urban skriver fram
en tematisk text om konferensinnehåll som kan användas som förfrågan om

presentatörer. Lena D. föreslår Tomas Grysell som konferenstalare och
kontaktar honom.
c. Förslag på utvärderingsmetod: Hur kan vi möta konferensdeltagarnas
värdering av konferensdagen.
d. Urban kontaktar Jessica L. ang. innehållslig presentationstext. Lena och Pia
skriver fram en innehållstext.
e. Johani föreslår en lösning om att ge utrymme till deltagarna själva att utforma
innehållet för konferensen. Förslag om att skapa en resolution som en
5. Övriga frågor:
a. Verksamhetsplanen som Gunnar skulle tänka på
b. VKF-webben är uppdaterad meddelar Johani. Fortsatt diskussion om
utformning och utveckling av webbsidan. Läsa webbsida på mobila enheter
dvs. responsiv hemsida.
c. Diskussion om sammanslagning med ITHU. Vi väger för- och nackdelar med
en sådan organisatorisk lösning.
6. Nästa möte: 20 april, kl.13.00-15.00 i Adobe Connect
7. Följande möte: 18 maj, kl.13.00-15.00

