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Deltagare. Gunnar Peterson, Lars-Göran Hedström, Anita Eklöf, Lena Dafgård, Urban Carlén, Johani
Karonen, Bitte Sjöholm

1. Mötet öppnas
2. Sekreterare för mötet: Bitte
3. Rapporter
– Digital examination
Skövde. Urban berättar att Mats Brenner har haft en dragning liknande den han hade
på VKF:s dag i Trollhättan för tentamensenheten i Skövde. De diskuterar digital
examination och är på gång att införa detta. Mats Brenner har givit dem förslag på
olika system och de håller just på med att jobba fram riktlinjer och rättsfrågor för
detta. Tentaenheten har dock satt halt och inväntar resultat av Mats Brenners Sunet
Inkubator studie. Gävle är delvis anlitat av sunet för att nationellt driva studier av de
försöks som har gjorts när det gäller olika fabrikat, programvaror som vill in på
marknaden. Man börjar gå ifrån konceptet att det skall vara speciella datorsalar som
är gjorda för examinationer, sk. Akvarier, man tittar nu på att göra lösningar för egna
datorer med exempelvis låsningsbara browsers istället.
På Högskolan Väst har det digitala arbetet kommit till att tentaenheten skannar
papperstentorna till pdf:er.
Tester har utförts på GU, Handels där de tittade på studenter som hade egna datorer
som var låsta under examinationen. Vissa försök föll dock inte väl ut. Ett system höll
inte vad som lovats och avbröts i skarpt läge. GU tittar nu på nya system.
– ITHU-mötet
Johani, Lena och Anita var där. ITHU planerar för fler webinarier i höst som kommer
att handla om digital tillgänglighet, flexibla undervisningsformer, god undervisning,
framtidens lärandemiljöer och LMS. Det diskuterades även om Kaltura. 2016 planeras
det att sjösätta en modul likande adobe connect. Men det är moving target
technology, dvs de försöker bredda sin marknad med förvärv av andra företag och var
allt hamnar i slutänden återstår att se.

– För upplysning: onsdag 27/5 kl 15- 16 har ITHU ett webinar som handlar om molnjänster.

4. Verksamhetsplanen
Det finns lite kommentarer och synpunkter angående verksamhetsplanen bland annat
stycket/rubriken Bakgrund. Lite delade meningar råder om det ska förändras, tas bort eller ligga kvar.
Ett förslag är att flytta och döpa om rubriken till Historik. Vi enas dock om att behålla den som den är
och fastställer verksamhetsplanen. Johani ser till att den kommer upp på webbsidan.
5. Seminarium 1 oktober 2015, Karlstad
Lena har skickat ut flyer med program om oktoberseminariet i Karlstad. Vi är nöjda. Karlstad står
arrangemanget. Totalt ca 60 deltagare får plats, vi kan skicka 8-9 stycken från varje lärosäte som
själva får stå för transport. Deltagandet är gratis och Kau bjuder på lunch och fika. Att deltagande och
mat är kostnadsfritt framgår inte på flyern. Urban tar upp detta med Lena. Vi som kontaktpersoner
borde fördela och ta emot anmälningar för att ha kontroll på platserna. Anmälningsformuläret ligger
uppe, det borde tas bort om vi ska ha kontroll att fördela det. Det finns risk att det läggs beslag på för
många platser. Vi får stämma av med Lena hur vi skall gå tillväga, det praktiskt administrativa, så att
alla får chans att ta med sina 9 deltagare. Lokalkostnader, lunch, fika, teknikkostnader gör att vi
måste begränsa deltagarantalet till ca 60 personer. VKF har inga medel för detta utan det är lärosätet
som står för kostnaderna. En tanke från början var också att dessa seminarier skull ske i liten skala.
I pingpongnätverket ligger hos värden att ge besked om att alla får plats, som plockar ut lärosäten,
definitivt besked kommer efter en viss tid. Om vi ska göra på detta sätt bör vi tidigarelägga
anmälningsdatumet. Nu är det bara 10 dagar innan. Vi bestämde att ändra sista anmälningsdag till
14/9. Urban tar upp det med Lena.
Frågan om vi ska streama konferensen om upp. Man når en annan målgrupp när man streamar, de
som inte fick en plats och de som är nyfikna på ämnet. En variant är att man producerar
reportagefilmer och lägger ut i efterhand. Stefan Holm som arbetar på Kau nu kanske kan ta
intervjureporterrollen? Frågan passerade utan att beslut togs.
En tanke är att distribuera ut föreläsarnas artiklar till konferensdeltagarna innan. Förberedda
deltagare generar kvalitativa diskussioner som förhoppningsvis kan bli till punkter som man kan ta
med hem och använda som en resurs att jobba vidare med. Det bör dock inte vara ett krav att vara
påläst innan. Urban jobbar vidare med detta och kommer att gå ut med en förfrågan angående detta
till föredragshållarna.
6. Övriga frågor
– Kostnaden för domänen http://vkf-samverkan.se/ och hemsidan har gått igenom,
och det är den högskolepedagogiska enheten i Skövde som betalar, ca 100-200 kr per
år.
– Vi bör börja planera för nästa års verksamhet tidigt om vis ska söka medel, göra
saker ihop i större omfattning. Efter årsskiftet är inte Gunnar kvar som ordförande och
någon annan måste ta över. Vi behöver prata om frågor som: ska vi fortsätta vara en
egen enhet, ska vi gå in i ITHU, ska vi jobba i projekt, hur gör vi med finansiering mm.
– Anita har städat PING PONG, sorterat om katalogerna.
7. Nästkommande möte
E-möte 24/8 kl. 13-15. Fysisk träff i Skövde 21/9 kl. 10-15
8. Mötet avslutas

