Notat fra møde i VIP udviklergruppen d. 28. november 2012
Deltagere: Ulrik, Pernille, Line, Lars, Rasmus, Michael og Jan
Afbud fra Hans, John, Ole, Mark, Dorthe
Referent: Ulla
Ansvarlig /deadline
1. Godkendelse af dagsorden
ok.
2. Godkendelse af referat
”Jan og Pernille mangler stadig “milepæle”. Arbejder på at nå det inden jul.

Jan og Pernille

3. Seminarer v/Rasmus, Pernille, Dorthe
3.1 Opfølgning på seminar 1
Mange positive tilbagemeldinger fra underviserne.
Et ønske fra flere om lidt mere ”luft” i programmet.
3.2 Næste seminar, lokale planer
Program til seminar 2 delt ud på mødet, kan også hentes fra web og Podio.
Dag 1 foregår primært ude i den offentlige virksomhed.
Dag 2 på uddannelsesinstitutionen og/eller et andet sted som senere meldes
ud i grupperne.
3.3 og 3.4 Virksomhedsinddragelse (hvordan og hvornår)
Udviklergruppen har ikke tænkt de private virksomheder ind i programmet for
seminar 2.
Jan synes at det er problematisk at vi ikke har formået at få virksomhederne
tænkt ind i første runde.
Det blev på mødet aftalt at der skal iværksættes uddannelsestiltag lokalt.
Mellem seminar 3 og 4 inviteres private virksomheder ind, så vi kan vise hvad
det er hvad vi arbejder med i projektet, og for at klæde på/hjælpe med
værktøjer til at de kan se sig selv i projekt VIP.
Samme tiltag og program for de offentlige virksomheder.
Herefter arrangeres en dag med matchmaking mellem det private, offentlige
og underviserne.
Jan og Michael udarbejder et overordnet forslag til, hvordan det her kan
Jan og Michael
hænge sammen.
Deadline 10/12.
Udgangspunktet er 1 eller 2 kursusdage mellem seminar 3 og 4. Felt
observation mellem de 2 kursusdage således at vi kan tage finansiering med.
1 dating dag mellem seminar 5 og 6.
Skal være klar senest 10. december med dato og forsalg til indhold.
Målgruppen er nuværende partner og dem som ”banker på døren” og dem
som vi er som målgruppe for et samarbejde.
4. IT v. John
Punktet udgår, John har meldt afbud grundet sygdom.
5. Innovationsevents v/Line, Ole, Ulrik
De første events er afviklet og gået rigtig godt i Odense og Esbjerg.
Underviserne var på og meget engagerede. Kolding havde visse udfordringer
omkring organisering af forløbet.
Enighed om at vi mangler ”flyvehøjde” på de temaer som de studerende
nåede frem til.
projektledermøde.
6. Erfadage v/Lars
Punktet udgik af mødets dagsorden.

7. Virksomhedsinddragelse
Se under pkt. 3.3 og 3.4
8. De 10 VIPer v/Jan, Michael, Hans og Dorthe
Jan har lagt et eksempel på kontrakt op på Podio – vil gerne at vi får sat ord
på kontekst og forpligtigelser. Når arbejdet er afsluttet laves en template. Jan
har bedt udviklergruppen om at begynde at tænke på temaer.
9. Evt.
- Diplomer til studerende som deltager på events. Lars arbejder videre med
den skabelon som vi allerede har, og sender udkast til godkendelse hos Jan.

Hans og Jan.

Lars. Snart

- Diplomer til undervisere: Samme som ovenfor.
- Sammenkomst primo 2013 for udviklergruppen for at fejret arbejdet. John
og Hans er udpeget til at udgøre festudvalget 

John og Hans

- Forbedring af ”Udvikler workspace” på Podio. Et samarbejde mellem
Rasmus og John.
Rasmus har opgaven at beskrive behov og give det videre til John.
John skal tage initiativ til at indkalde Rasmus.

Rasmus og John

Næste møde i udviklergruppen
Mandag d. 21. januar 2013 kl. 9:30 - 14, hos UC Syddanmark. Pernille
og/eller Dorthe sender dagsorden og nærmere info om mødested.

