Notat fra møde i VIP udviklergruppen d. 25. september 2012
Deltagere: Dorthe, Pernille, Ole, John, Line, Lars, Hans
Afbud fra Jan og Michael
Referent: Ulla
Ansvarlig /deadline
1. Opsamling fra sidste møde, pkt 2
Pernille og Dorthe vil gerne orienteres om arbejdet i
innovationseventsgruppen - også selv om de ikke er dér.
Fast dagsorden er omskrevet og også tilføjet ansvarsfordeling, se bilag.
Til næste møde i projektledergruppe: fordeling af timer til medarbejdere i
udviklergruppen.
2. Opsamling på seminar 6
”Drejebog” fra Kolding er ikke helt færdig. Ole sender noter til Rasmus

Jan, asap

Ole, asap

Stemningen fra sem 1 var vendt tilbage, og der kom et godt produkt ud af
dagen. Det er alles indtryk at grupperne har styr på tingene, og er i gang med
detailplanlægning.
Udviklergruppens adfærd ved seminarerne
Dorthe: Det er ikke optimalt at lave samskabende proces som det er nu.
På mødet blev regler for god adfærd debatteret, og der er enighed om, at
fremover skal Dorthe, Pernille og Rasmus informeres om afbud/frafald fra
udviklergruppe og deltagere.

Alle

2. Podio v. John
På mødet var der en gennemgang af mulighederne i Podio.
Også glimrende til opsamling i fht. Dokumentation.
John, Rasmus og Lars ser på opbygning af en struktur i Podio, og vil også
komme med en kort vejledning til brug af Podio.

John og Rasmus

Vigtigt at én fra ”it-gruppen” deltager ved alle seminarer.
I Gruppen med virksomheder skal der være mulighed for at filtrere på
kontaktskole. En opgave til Jan.

Jan

Innovationsevents
Udgifter til innovationsevents skal konteres under 18%, og på den enkelte
institution. Dorthe opfordrer til at de studerende har samme vilkår uanset
hvilken skole de kommer fra.
Spørgsmål vedr. udgift til transport og forplejning skal rejses ved næste
projektledermøde.
Det blev på mødet diskuteret om events kunne afvikles som moduler,
således at de studerende får et diplom/bevis på sidste eventsdag. Dette for at
fremme interessen fra de studerende.
Kommentar fra Pernille: det er vigtigt at de studerende ikke opfatter det som
en afslutning efter sidste events. Samarbejdet skal gerne fortsætte, og
udmøntes i etablering VIP’er.

Jan og Dorthe/
8. oktober

-

Først kursusbevis, efterfølgende diploma + evt. Udtalelse.

Det grafiske layout til diplom mv. tager Dorthe, Rasmus med i arbejdet i
morgen, hvor de alligevel skal tale pixibøger. – skal matche kontrakten i
pixibog.
Line, Ulrik og Ole/
Til udviklergruppens næste møde d. 1. november vil Line, Ulrik og Ole
komme med et kort oplæg omkring ideer til tiden efter events, men også finde 1. november
ud hvordan vi skal svare de studerende der spørger til ”hvornår vi er færdige i
VIP”.


Eventgruppernes detailprogram er oploadet på Podio.

 Fyngruppen har flyttet 1. event til 13+14 november.
 Ulrik skal huske at det kun er Dorthe der må kontakte offentlige
virksomheder
Definition af VIP’er skal på dagsorden ved næste møde.
Jan, Michael og Hans skal rundsende deres definition plus kontrakt til resten
af udviklergruppen - seneste 1 uge før næste møde.

Jan, Michael og
Hans / 1. november

Erfa dage/Lars
Arbejder på at få det ind over praktiknetværket via EAL
Evt.
Orientering fra Dorthe om Region Syddanmark og ansøgning om DIN model.
Forslag: udviklergruppen skal sende ansøgning til regionen om midler til at
udvikle undervisningsmateriale i DIN-modellen, materialer som kan bruges
dels i VIP men også af andre i regionen.
Enighed om at Dorthe meddeler regionen at det her vil vi gerne arbejde
videre med.
5. Næste møde
D. 1. november hos UCL, Blangstedgaardsvej, Odense.

Dorthe

