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Webb möte
Adobe connect http://hh.adobeconnect.com/vkf
Måndag kl 13-15, 2011-05-23

Närvarande: Gunnar Peterson (Högskolan Väst), Britt-Marie Ringbom (Högskolan
Väst) Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad), Lena E
Johansson (Karlstads Universitet), Anita Eklöf (Högskolan i Borås),
Siv Sjöström (Högskolan i Jönköping), Bengt Petterson (Göteborgs
Universitet), Elisabeth Saalman (Chalmers).
Frånvarande: Johani Karonen (Högskolan i Skövde)
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Öppnande Gunnar hälsar välkommen
Sekreterare för mötet Lena E Johansson Karlstad
Rapporter
- Föregående möte – Inga synpunkter på protokollet förutom att
det framkommer att uppgiften att inventera möjliga föreläsare på
nätet inte har bearbetats. Siv återkopplar angående öppna
föreläsningar positivt från Jönköping. Hemläxan ligger kvar och
kommer att tas upp igen längre fram.
Vi påminner om detta inom nätverket. Punkten kvarstår annars
rinner det ut i sanden.

-

-

-

-

VG-regionen - I slutet på mötet sist i Trollhättan så hade vi en
telefonkontakt med Jennie B Olsson, Region Västra Götaland. Vi
träffas på torsdag 26/5 2011 efter NU2012-mötet kl 15.00-17.00
på Pedagogen se bifogad inbjudan. Då kommer även Therese
Lundberg ev även Gustaf för att diskutera kompetensplattformar.
De vill även ha med Westum (Jens och Anders ev någon mer).
Avseende Internationell utblick så är VG regionen intresserade av
att vi engagerar oss i ett projekt ”Earl all” – promoting lifelong in
Europé http://www.earlall.eu där ett möte i generalförsamlingen
äger rum i Toscana den 28 september 2011, mer om detta på
torsdag.
Bengt P informerade om ett möte angående federerad
autentisering – att mötas på en digital plattform i VG regionen.
Finns förmodligen intresse från fler Lärosäten, Halmstad, Borås t
ex. Bengt skriver ihop några rader, ett förslag. Bra.
Mer info från Bengt. Bengt blev inbjuden att vara med i Sunets
strategi grupp. Inriktningen på arbetet har tre olika spår Tre
grupper 1) utbildning, 2) forskning 3) generella nätverkstjänster.
Se bifogad pdf
Bra att lägga upp videomaterial någon stans. Hantering av
videoformat transkodering – programmet gör om det.
Juridikfrågor. På ITHU finns också en arbetsgrupp som diskuterar
samma frågor - serverfunktion och liknande. Molnet - det
elektroniska molnet. Mobila nät för samarbete mellan olika
organisationer.
Övrigt - Halmstad Lars Göran rapporterade. Pengarna som VUS
hade finns i Halmstad 424 .000 :– klar möjlighet om vi behöver
medel.
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Hur gick det ekonomiskt med VKF konferensen. Alla har inte
rapporterat tider.
4

Samverkan Westum och projektet . Johani är kontaktperson. Johani håller
kontakt med Jens inför konferensen i mars 2012.
Lena kollar engagemanget mot Nitus i nov.
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Gränsdragning VKF – NU2012
- Eventuella möjligheter att dela med oss till andra deltagare av VG
regionens finansiering avvisades av projektet. Hur får vi till stånd
bättre integration mellan IKT och pedagogik. Man kanske kunde
ha ett sådant spår hur kan IKT och pedagogik samverka – förslag
på key note speaker. Elisabeth – många pedagoger med i Sthlm.
Pedagogerna svek inte i Sthlm. Vi borde verka för ett tydligt elärandespår antingen lärosätesvis eller organisationsvis. Ett spår
för VKF – det regionala över högskolegränser hur samarbetar man
över högskolegränser. Konflikt mellan traditionell pedagogik och
IKT. Stöd för respektive lärsosätesspår. Gunnar bra förslag –
tydliggöra ett eget spår. Rätt och riktigt mot ev finasiärer. Ett
spår!!
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Övriga frågor
- Tidrapportera innan sommaren. Gunnar skickar ut underlag.
Nästkommande möte
- 13 juni i Adobe connect
Avslutning
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Vid pennan
Lena E Johansson, Karlstads universitet

Bilaga 1

KALLELSE
Kompetensplattform Västra Götaland

- Välkommen till arbetsmöte och kompetensdialog den
26 maj
Tid: 26/5, 15:00
Plats: Pedagogen, Hus A, Våning 1
Agenda för dagen



Jenny Olsson, processledare för arbetet med kompetensplattformen informerar om
senaste nytt gällande Kompetensplattform Västra Götaland.
Therese Lundberg, regionutvecklingssekretariatet på Västra Götalandsregionen om
planerad lärresa till Italien



Dialog om hur man identifierar och följer upp kompetensbehov, vart vänder man sig?
Varför? Vilken uppföljning finns? Syftet med dialogen är undersöka nätverk och
vägar för att finna relevant information.



Övrigt



Nästa möte

Välkomna!
Jenny Olsson, processledare för Kompetensplattform Västra Götaland

