Notat fra møde i VIP udviklergruppen den 15. marts 2012
Deltagere: Hans, Rasmus, Dorthe, Pernille, Mette, Line, Jan og Ulla
Referent: Ulla
Deadline/aktionstager
• Siden Sidst
Logo forslag fra Esbjerg/Helene. Enighed om at det er godt, men med ønske om
en mindre ”justering” af P’. Jan kontakter Helene.
Tilbud fra antropologerne.com :
Tilbud 1: oplæg + workshop (2 timer) 35.000
Tilbud 2: + manual i pdf efterfølgende 45.000
Tilbud 3: + manual I pdf og testworkshop m. projektgruppe 69.800
(Priser er ex moms)
Antropologerne.com leverer ”Fra ide til prototype og afsluttet med en
fernisering” tidsforbrug ca. 2 timer.
Beslutning; køber tilbud 2 til seminar 1.
Antropologerne giver os værktøj til at udvikle vores egen metode.
InnovationLab kan bruges som sparringspartner til at samle op.
Jan undersøger
• Seminar 1 (finpudsning)
- Helle E. faciliterer seminarets program - får det til at hænge sammen. Jan og
Rasmus mødes med Helle d. 21. marts.
- Regionspolitikeren er endnu ikke på plads. Jan arbejder på sagen.
- Mark tilbydes ny rolle skal være den teoretiske antropolog i VIP.

Jan

- Deltagerliste fra hver institution skal sendes til jan senest fredag 23. Marts.
Formål med dag 1 og 2:
Dag 1, forholde sig til egen usikkerhed
Dag 2, at kunne skabe nye fællesskaber
• Næste seminar 15+16. maj
Sted lokalt på 3 lokationer – fyn, sydøst og sydvest,
- en 2 dages workshop med virksomhederne
Formål med dag 1 og 2
1) I en samskabende proces at identificere innovationsmuligheder
2) Etablere en VIP (simulere hvordan en VIP’ kan se ud)
Herunder en struktur på hvordan vi deler os ind geografisk (i en
træningssituation som ikke behøver at påvirke hvordan vi etablerer vip’er
fremover )
1. Esbjerg UCsyd og EASV
2. Kolding EA Kolding + Fredericia UC syddanmark
Sønderborg UC syd+ Åbenraa UC syd
3. Odense EAL og UCL
Aftalt at EAL og UCL vejle har mulighed for at deltager sammen med Kolding.
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• Hvad er en VIP (Udvikling af et koncept)
Efter diskussion i gruppen var der enighed om:
VIP = tværfaglig forpligtende partnerskaber til samskabende problemløsning
gennem innovative vidensdeling
VIP underviser: skal skabe og integrere tværfaglige samskabende partnerskaber til
afdækning af innovationsmuligheder til brug - som praktik og undervisning
generelt.
VIP virksomheder: har – eller kan få potentiale I eller interesse for at gå med ind
og diskutere velfærdsteknologi. Interesseret i og åbne for at indgå I
tværprofesionelle samarbejder om udvikling af innovationsmuligheder indenfor
velfærdsteknologi.
• Lederinvolvering
Punktet udsættes til efter Vingstedcenteret. Her indkaldes til lederseminar med
organisatorisk forankring.
Deltagere: Styregruppe, projektledergruppe og udviklergruppe.
• Kickoff
Redefinerer kickofftanken og holder det decentralt – betyder flere kickoffmøder.
Rasmus og Jan ser på pixibog.

Jan

Jan og Rasmus

Næste møde er d. 29. marts kl. 9 – 13 (i Kolding), Jan indkalder.
Punkter til dagsorden:
- Detailplanlægning af seminar 2
- Bruttoliste over deltagere/virksomheder
• Evt.
Til orientering: Mette bliver måske nødt til at trække sig fra VIP af
arbejdsmæssige grunde, Michael Bjørn vender tilbage mht. erstatning for Mette.
Mette håber at fortsætte i VIP via BISI.
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