Notat fra møde i VIP udviklergruppen den 25. januar 2012
Deltagere: Hans, Mark, Ulrik, Trine, Dorthe, Mette, Jan og Ulla
Referent: Ulla
Dagsordenspunkt

Deadline/aktionstager

1. Præsentation af deltagere i udviklergruppen
 Hans Mikkelsen, IBC Kolding
 Mark Asboe, EA Vest
 Ulrik Blom, Idea-House EA Vest
 Trine Fredskild, UC Syd, Sønderborg
 Dorthe Iversen, UC Syd, Kolding
 Mette Richter, UCL, Odense
 Kent Smidstrup, EAL, Odense
 Rasmus Balder Larsen, EAL, Odense
(deltog ikke på mødet d. 25/1)

hmi@ibc.dk
maa@easv.dk
ubl@easv.dk
tufr@ucsyd.dk
dciv@ucsyd.dk
jamr@ucl.dk
kesm@eal.dk
rbla@eal.dk

Projektleder: Jan Lund, EAL, Odense
Projektkoordinator: Ulla Pedersen, EAL, Odense

jlu@eal.dk
ujo@eal.dk

2. Formalia
Projektadministrationen er organiseret med en hovedansvarlig fra
støttemodtager og en controllergruppe bestående af en medarbejder fra hver
partnerinstitution. Hver partnerinstitution har ansvaret for at indsamle og
registrere timer og relevant dokumentation på egen skole.
Projektet har sin egen hjemmeside med nyheder, events, referater, skemaer
til timeregistrering m.m. www.projekt1.ots.dk .
3. Præsentation af projektets mål
Viden og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, det
offentlige og uddannelsesinstitutioner så disse kan bidrage til udvikling af nye
produkter og services.
Partnerskabstanken skulle gerne udkrystallisere sig i særlige vigtige
fokusområder som vi institutioner forpligter os på at lave clusters som
udviklingsforløb med en levetid på 2-3 år.
4. Forventningsafklaring
Den rolle som underviseren skal klædes på til at have er facilitatorrollen.
Vigtigt at vi har samme udgangspunkt. Første seminar i april handler derfor
om at forstå projektet - at ”føle hinanden på tænderne”.
Til inspiration rundsender Dorthe rapporten fra projektet ”En sund
virksomhed”.

Snarest / Dorthe

Planlagte forløb for undervisere – her deltager udviklergruppen også!
 Forår 2012, april-maj-juni, 2+2+1 dage (i alt 37 timer)
 Efterår 2012, aug-sep-okt, 2+2+1 dage (i alt 37 timer)
 Forår 2013, workshops på 2+2+1 dage (i alt 41 timer)
Ovenstående forløb og workshops er egenfinansiering.
5. Mål og midler for kompetenceforløb
Alle deltagere afslutter udviklingsforløbet med at have en drejebog med
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cases fra forløbet, drejebogen skal også indeholde præsentationsmateriale.
Præsentation af PPPP, bilag 1.
Helle Engelbrechtsen som konsulent og inspirator; læs mere på
http://www.helleengelbrechtsen.dk/
6. Rekruttering
Har ingen noter til dette punkt!
7. Planlægning
Jan tager sig af de første 2 dage,
Hans og Dorthe iscenesætter dagene i april,
Mark og Hans dagene i august.

Jan
Hans og Dorthe
Mark og Hans

8. Evt.
Udviklergruppens næste møde er d. 7 februar kl. 12-15 hos EA Vest.
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