2015-04-20
Art:

Minnesanteckningar

Plats:

Adobe Connect

Tid:

Måndag 20 april kl 13:00 – 15:00.

Närvarande:

Gunnar Petersson (HV), Lena Johansson (Kau), Britt-Marie Sjöholm (HV), Johani
Karonen (HiS), Urban Carlén (HiS del av möte), Lena Dafgård (GU), Thommy
Eriksson (Chalmers), Anita Eklöf (HB).
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Öppnande
Gunnar Peterson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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Sekreterare för mötet
Anita valdes till sekreterare.
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Rapporter


Föregående möte
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. Finns på webben.



Bordet runt alla lärosäten om aktuella frågor
KaU - Omorganisation inom Lärstödet som går över i andra konstellationer, ITavdelningen och Kompetensutvecklingsenheten. Lena kommer att tillhöra
Kompetensutvecklingsenheten. Det har tillsatt en strateg som ska jobba med
frågor om flexibelt lärande.
HiS - Rektor har inrättat ett Råd för excellent lärmiljö bestående av sex
personer. Kultur, kvalitet och infrastruktur ska rådet jobba med. Mats Brenner
har varit på HiS för deras arbete med digital examination. Frågan engagerar
många på HiS. Anita Kjellström jobbar med en utredning om flexibelt lärande på
HIS.
HB – Omorganisationen håller på att sätta sig. Prioriterat fokusområde på HB är
Högskolepedagogisk utveckling med inriktning mot flexibelt lärande.
HV – Även här omorganisation. IMS-IKT och mediestöd består av två IKTpedagoger och två medietekniker. Jobbar med workshops för att möta behoven
på lärosätet.
GU - Jobbar vidare med pedagogisk akademi och pedagogiska program som
startar till hösten. Pedagogiska portföljer ansökningsomgång som stänger i
dagarna. "Legala modulen" ska handla om ansvaret som en lärare har enligt
Högskolelagen, håller på att ta fram material. Litteraturtips:
http://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/ av Tony Bates
Chalmers – Har två MOOCar på gång om grafen och hållbar utveckling. Har
även uttalat att de jobbar med flipped classroom. Det har bildats ett nätverk
med LMS-supporters som ska hjälpa till med LMS-arbetet, en testverksamhet
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Samordning olika nätverk flexibelt lärande (ITHU, Sverd, VKF m.fl)
En nationell ingång för flexibelt lärande, har inte hänt så mycket sedan sist.
Fysiskt möte är planerat men ej datumsatt, troligen först till hösten. Frågor som
dykt upp: Vilka nätverk finns? Vilka ska vara med?

Planering kommande aktivitet Karlstad
Arbetsgruppen (Lena, Urban och Bitte) rapporterade om planerat upplägg.
Upplägget diskuterades. Temat är Studentcentrerat lärande - fysiska och virtuella
lärmiljöer. Hur stämmer seminariets titel med innehållet - den röda tråden? Ev byta
till Studenten i centrum - fysiska och virtuella lärmiljöer. Kan ett gemensamt
dokument i Google docs eller Padlet vara ett sätt att redovisa gruppdiskussionerna?
Ett tips för kommandeseminarier är att ha en genomarbetad och enhetlig
presentation om pedagogisk tanke och syfte med seminariet. Detta används av alla
när den skickas ut för förfrågan om att medverka som föreläsare på seminariet. Hur
ska vi förhålla oss till alla lärosätens och VKF:s logotype? Alla medverkande
lärosäten bör framgå på flyern. Johani e-postar över loggorna till arbetsgruppen för
flyern.
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Utkast verksamhetsplan 2015
Gunnar vill ha synpunkter på utkastet till Verksamhetsplan inför nästa möte. Vad ska
ytterligare läggas till, vad ska tas bort, vad ska förändras i texten? Var och en skickar
sina synpunkter senast 8 maj till Gunnar samt kopior till övriga.
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Övriga frågor
 Ordförandeskapet VKF
Gunnar kan inte fortsätta som ordf. under 2016, helst ny ordförande redan
under hösten. Ordförandehistorik: Högskolan Väst föregicks av Högskolan i
Jönköping och dess för innan Högskolan i Borås. Ordförandeskapet måste rotera
om nätverket ska fortsätta. Gunnar ska försöka hålla ihop det under sin
återstående tid. Kan vi ha kortare ordförandeintervaller? Var och en behöver ta
med sig frågan hem till sitt lärosäte och undersöka möjligheterna. Behöver inte
vara samma person som är ordförande som är lärosätets VKF-representant
(men kan vara). Alla måste börja fundera på det redan nu så frågan kan lösas
inför hösten.


Webb och domän
Webben ligger på Högskolan i Skövde, en kostnad på några hundra kronor per
år. Behöver se över hur vi ska förhålla oss till webben. Behöver vi ett annat
verktyg? Urban har lyft frågan men tyvärr måste han avvika innan frågan togs
upp, frågan sparas till nästa möte
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Nästkommande möte
Måndagen den 18 maj mellan kl. 13.00-15.00 i Adobe Connect,
https://connect.sunet.se/vkfm/
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Avslutning
Mötet avslutades.
Vid anteckningarna
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