Notat fra møde i VIP udviklergruppen d. 1. november 2012
Deltagere: Dorthe, Pernille, Ole, John, Mark, Line, Hans, Jan og Michael
Afbud fra Lars, Rasmus og Ulrik
Referent: Ulla
Ansvarlig /deadline
1. Godkendelse af dagsorden.
OK
2. Godkendelse af referat fra 25/9.
Ingen bemærkninger til referatet
3. Seminarer v. Pernille, Dorthe
 Sidste seminar i forløb 1
Evaluering: På baggrund af de 2 besvarelser vi indtil dato har modtaget:
 Det fremgår af kommentarerne at forventningsafstemning i fht.
deltagerne ikke er opfyldt.
Vi skal have flere tilbagemeldinger på evalueringen. Udviklergruppen vil snarest
sende mail til egne undervisere og et link til evalueringen
http://www.projektvip.dk/sporgeskema/


Næste seminar – gennemgang og drøftelse af forløb 2:
Program for seminar 1 og en overordnet plan for alle seminarer er at finde på
Podio. Ansvar Dorthe.









DIN modellen er lagt ned over seminarrækkens indhold.
Seminar 1, 3, 4 og 5 afholdes på Comwell, Middelfart.
Startpakke til alle deltagere spor 2. Er udleveret til udviklergruppe
der sørger for videre fordeling. Ansvar alle.
Mindst 1 fra hver institution/udviklergruppe deltager på hvert
seminar.
Seminar 2. Lokalt skal vi hver især finde partnere til feltarbejdet.
”Fyngruppens” materiale fra spor 1 videreudvikles. Seminargruppen
kommer med ideer til et koncept der er ens for alle ”grupper” Ansvar
Rasmus, Pernille og Dorthe

Fyraftensmøder/inspirationsevents
Forslag: Undervisere fra spor 1 og 2 mødes, evt. også invitere eksterne
partnere. Ansvar: Dorthe og Pernille vil komme med et oplæg til inspiration.



Pixibøger
Ny version er udkommet, optrykt i begrænset oplag og fordelt til
udviklergruppen dd. Pixibøgerne er tilgængelige som Pdf-filer på
hjemmesiden http://www.projektvip.dk/toolboks/



PR og kommunikation
 Seminarer generelt dokumenteres via interviews. Det arbejde
forestår Knowledges Lab. Jan tager kontakt mhp en aftale med
Knowledge Lab.
 Marks Corner: Mark sørger for videooptagelse under interviews.
 Dorthe: efterspørger en journalist der kan skrive små historier fra
seminarer. Jan undersøger mulighederne.
 Lokale pressemeddelelser. Ansvar Jan
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4. IT v. John
John efterlyser EA Kolding’s liste med deltagere til spor 2 (navn + email).

Ole og Hans

5. Innovationsevents v/Line, Ole, Ulrik (Mark)


Fyn
I fuld gang med planlægningen. De offentlige- og private virksomheder
inviteres til begge dage på event 2 og 3.
Tiden efter events: der afholdes 2 workshop - første gang februar 2013.
Underviserne står selv for disse workshop.



Kolding
Michael: Første event i Kolding er afholdt. Desværre tyndt bemandet fra
udviklergruppen – Ole som den eneste! Håber at se flere ved efterfølgende
events.
Ole: Første event er forløbet godt. Logostikken var uproblematisk.
Spørgsmål til udviklergruppe
1) hvad gør vi med studerende der er fraværende.
Konklusion: I første omgang løses det ved at studerende der ikke er til stede
briefes af gruppen og er med næste gang.
2) Studerende der går før tid eller ”gemmer sig og undlader” at deltage.
Konklusion: Det løses lokalt, evt tage en snak med underviserne om
hvordan de studerende udvælges.
Generelt – ”Koldinggruppen” er meget klemt, vi bør efter events evaluere på
forløbet i Koldinggruppen, - evt. overveje om der skal ændres på den
geografiske opdeling under events i spor 2.



Esbjerg
Opgaverne er fordelt godt, og logistikken er også på plads.

6. Erfadage v/Lars
Lars har meldt afbud til mødet. Punktet udgår af dagsorden.
7. Inspirationsevents + projektet efter de to forløb v/Jan
Partnerskabets arbejde er at drive disse events – skabe en ny kultur som fortsætter
på uddannelserne.
Samarbejdet med virksomhederne fortsætter forhåbentligt også efter at projektet er
ophørt. Efter Spor 1 forventer vi at have 10 vip’er.
Fremadrettet vil VIP underviserne indgå i VIP’er i tilknytning til de ordinære
aktiviteter/hold/forløb.
Beskrivelse til Milestoneplan: Der er behov for en uddybende forklaring til planen, det
arbejde vil Pernille og Jan tage sig af.

Pernille og Jan

8. De 10 VIPér v/Jan, Michael, Hans, Dorthe
- Definition af VIP’er v/Jan, Hans og Michael
Hans: en præsentation af udkast til Partnerskabsaftale. Dokument er udarbejdet
mhp. indgangen til en aftale om konkret vip. Bilag 1.
Dokumentet kan hentes via Podio/udviklergruppen. Udviklergruppen er
velkommen til at sende deres kommentar til aftalen til Hans. Teksten tilrettes
efterfølgende så der så vidt muligt er taget højde for alt.

Hans

9. Kort briefing v. Dorthe om samarbejde om nyt samarbejde
- Se bilag 2.
Dorthe: ansøgningsfristen er d. 3. december. Ideen med at indgå i dette
samarbejde er dels at etablere og udbygge samarbejdet mellem virksomhed og
underviser. Men også at det er underviserne, og ikke de studerende der tager ud
- mhp at det skal have en afsmitning på de studerende efterfølgende.
Venter på svar fra regionen. Skal på dagsorden til næste møde i
projektledergruppen. Ansvar Jan
10. Næste møde
Den 28. november, og hos EAL, Sverigesgade 5, 3. 5000 Odense C

Dorthe

Jan

