Minnesanteckningar
2015-08-24

Nätverksmöte VKF
Plats:

E-möte via Adobe Connect

Tid:

Måndag 24 augusti 2015, kl 13.00 – 14.30

Närvarande: Kallade från ingående lärosäten och organisationer
Anita Eklöf, Högskolan i Borås
Britt-Marie Sjöholm, Högskolan Väst
Gunnar Peterson Högskolan Väst
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Lena Dafgård, Göteborgs Universitet
Lena E Johansson, Karlstads Universitet
Thommy Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola
Urban Carlén, Högskolan i Skövde
Frånvarande: Lars-Göran Hedström, Högskolan i Halmstad
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Öppnande
Ordförande Gunnar Peterson hälsade alla välkomna till mötet.
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Sekreterare för mötet
Enligt sekreterarrullen är det Johani Karonen som ska skriva
minnesanteckningar idag.
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Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningar från mötet 2015-05-18 finns utlagda i Ping Pong.
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Rapporter
På gång på lärosätena:
HB: ny termin, bra med sökande, inte mycket nytt sedan sist.
HS: Urban börjar på HV första september. Kommer att stå med ena
benet i HS och andra i HV. Platsen som representant för HS kommer att
hanteras av chefen för högskolepedagogik, Susanne Gustavsson.
CTH: Det är precis efter semestern så det är inte så mycket som har
hänt. Blended Learning (Hugo Landgren) och Högskolepedagogiska

kurser (Tom Adawi) har träffats och grupperna känner varandra men
har inte så mycket gemensamt rent formellt. Att de träffats tyder på
ökad intern kännedom och nätverkande.
GU: Lena har ny funktion som samordnare för PIL-kurserna. Kurser på
gång. ALC-rum provmöbleras och arrangeras.
KAU: Lena berättar att det varit lite tumult under våren. En sk strateg
för blended learning på 50% har anställts som heter Mats Liljegren.
Han jobbar på kompetensutvecklingsenheten. IT-pedagoger och Lena
har samlats på den enheten. IT-avdelningen har vissa ansvarsbitar kvar.
Lena har jobbat med delar som handlar om tentamen. Ingrid Mossberg
Schüllerqvist, intresserad av nätverken och värdet av dessa.
HV: Bitte hälsar Urban välkommen till Högskolan Väst. Vilken enhet blir
det? Lite oklart. Ny kollega, finns två IKT-pedagoger. Vi har fått en
vikarie som heter Caroline Andersson. Tidigare mattelärare på
gymnasiet. Planering av workshop-serie, fika och visning. Ska vara på
mobilt, iPads, datorer.
Gunnar kompletterar: IKT och mediastöd ligger på en egen enhet,
Högskolepedagogiken ligger på Inst för individ och samhälle.
Gunnar om samordning av olika organ och nätverk. Initiativ i våras om
att det finns möjligheter att samverka. Tanken var att fortsätta att ha
fysiskt möte med kontaktpersonerna. Portal, samverkansformer eller
sammanslagningar skulle kunna vara på tapeten. Inget har skett ännu.
Plan att försöka få till något under hösten.
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Seminarium i Karlstad 2015-10-01
Anmälningsstatus, idag ca 20 som anmält sig.
HH 2, HB 4, HS 2, HV 4, KAU 3, GU 2, CTH 1 osv Finns ca 40 platser.
Anmälan fram till 21 sept.
Är det några praktiska bitar som behöver lösas? Diskussionsfråga ska
skrivas av varje presentatör – behöver inte göras tillgängligt i förväg.
Presentation av papers behöver förberedas. Materialet behöver göras
tillgängligt via webbsidan så deltagarna kan läsa på lite innan.
Vilka förberedelser bör deltagarna uppmuntras till?
Att läsa de första 15 sidorna i en rapport skulle främja en diskussion.
Anita har en fundering om det som ligger på hemsidan. Målgruppen är
ju bara VKF-lärosäten. Betona eventuellt att det är ett VKF-arr för
lärosätena. Förslag: Även deltagare utifrån är välkomna i mån av plats.
Lena Dafgård och kollega satsar på att bo över på hotell från kvällen
innan. Tips från coachen: Vi kan ange Hotell som länk, Buss 1 mot
Universitetet (går var tionde minut). Skriv något i inbjudan för att
underlätta. Se till att sprida flyern. Inte så mycket mer att organisera.
Nu gäller det att ragga folk.
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Övriga frågor
Inget anmält.
En fundering kom upp spontant och det var att jobba med nätverkets
image och betona att det är ett nätverk som varit etablerat sedan
1996-7 och som står sig mot tidens tand.
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Nästa möte
21 september 2015 blir det fysiskt möte i Skövde. Kl 10-15.
Lokal i Hus E våning 0 (Nätbaserad Utbildning - studiokorridoren).
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Mötet avslutas

Sekreterare
Johani Karonen

