Notat fra møde i VIP udviklergruppen den 9. maj 2012
Deltagere: Line, Lars, Ulrik, Dorthe, Ole, Mark og Jan
Referent: Ulla
Deadline/aktionstager
1. Siden sidst
1.1
Tilsagnsskrivelsen incl. bilag er underskrevet og sendt retur til Erhvervs og
Byggestyrelsen d. 8. maj 2012. Uploades til web.
Obs! Skærpet krav til virksomhedsdeltagelse, i forbindelse med
tilsagnsskrivelse er vi bedt om at indsende en strategi for rekruttering af
virksomheder der har en omsætning på under 10 % stammende fra
Velfærdsteknologi området (kopi er vedlagt referatet).
Vækstforum Syddanmark afgør hvilke virksomheder vi har med i projektet.
Jan har taget kontakt til Jane Guldbrand-Hansen.
Dorthe efterlyser folder til virksomheder og det offentlige. Lignende den til
undervisere. Jan ser på materiale til næste uge.

Jan / uge 20

Jan vil på næste udviklermøde præsentere podio med henblik på at etablere
LMS til VIP. Line vil præsentere google apps . LMS er tema på næste
udviklermøde.

Jan og Line / inden
næste møde

1.2
Kort evaluering af seminar 1
- EA kolding: Deltagere var glædeligt overrasket.
- EA Sydvest; har fået en positiv tilkendegivelse
- UCL: flere positive tilkendegivelser
- EAL flere positive tilkendegivelser – også fra chefer
- UC Syddanmark: En meget negativ tilbagemelding, trods det at han
selv havde ønsket at være med i projektet. Han er nu ude af projektet.
Forslag: nyhedsbrev til VIP deltagere for at fastholde gejsten. Skal være
tilgængelig på web og Facebookgruppe. Dorthe og Pernille har allerede
sendt til ud i egen organisation. Dorthe sender eksempel til udviklergruppe.
2. Seminar 2
Ole udarbejder spørgeguide. Jan aftaler med Helle Engelbrechtsen at hun
skal sende eksempler til inspiration til spørgeguide.

Dorthe
Jan

3. Kolding, Esbjerg, Fyn
3.1
Kolding er klar. Virksomhederne er på plads
Esbjerg er på plads.
Fyn har valgt en anden ”model, vi besøger 5 forskellige institutioner.
Virksomhederne er inviteret til dag 2.
PR er vigtigt for projektet, ex informationsmøder lokalt, artikler i lokalaviser.
Journalist Susanne Bøgh Mortensen arbejder på artikel til lokale aviser vedr.
seminar 2.

EAL / uge 21

3.2
Resultatmål for seminaret (Hvad tager vi med til seminar 3)
Mødes i udviklergruppen umiddelbart efter seminar 2, en præsentation af

1

output med henblik på opsamling til idekatalog. Udveksle hvad det er for
innovationsmuligheder der er set under seminar 2.
4. Seminar 3
Hvor: Jan og Pernille finder et egnet sted. Området bliver Middelfart
Hvem: Helle Engelbrechtsen inviteres til at facilitere seminar 3. Jan kontakter
Helle
5. Tilpasning af seminarmodel (Marks model)
Dorthe sender rettelser til Mark. En opdateret version sendes til
udviklergruppe + Ulla

Jan

Dorthe

OBS.
d. 8. august: lokalt
d. 29+30 august: internat for alle. Overskriften er fra ide til produkt . Der
arbejdes i 3 mindre “grupper”. Til dette seminar inviteres
uddannelseschefer/studiekoordinator/praktikkoordinator.
6. Rekruttering af studerende.
Udviklergruppe har til ansvar at finde ud af hvordan vi kan skrue en
rekrutteringsmodel sammen. Til mødet i juni vil UC’erne og EA’erne hver for
sig udarbejde et forslag.
Gælder kun studerende fra EA’er: studerende medregnes som
medfinansiering og til standardsats.
Jan sender diminimis og kontrakt til Dorthe.

Jan / asap

7. Datoer for efteråret
Jan har sendt nye datoer for resten af 2012 samt forår 2013. Hjemmesiden
opdateres så den stemmer overens.

Ulla

Fremadrettet: Invitation til udviklermøde sendes ud som
kalenderindkaldelser.
8. evt.
Dorthe ønsker at PR kommer på dagsorden til udviklermøde.

Jan/Ulla

Messe i Velfærdsteknologi i Odense i juni, Jan regner med at købe en stand
med det formål at rekruttere til projektet.
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