Notat fra møde i Projekt VIP projektledergruppen d. 12. Februar 2013
Deltagere: Hans Mikkelsen, Michael Würtz Bjørn, Dorthe Iversen, Torben Lindegaard Hansen,
Annette Maagaard og Ulrik Blom (Mette Syse under punktet Sommerskole)
Afbud: Ulrik Blom, Jan Lund, Peter Thode Loft, Michael Rasmussen
Lederinvolvering: Hvad er behovet ved institutionerne (der foreligger forslag om at der
laves et lederseminar)
Der var bred enighed om at der ikke er behov for særskilt lederseminar.
Torben orienterede om at EAL har brugt Helle Engelbrechtsen som intern coach I forbindelse med
involvering af lederne i projektet. Helle har således været omkring alle involverede ledere for at
foretage interviews.
Jan Lund Inviterer Helle Engelbrechtsen til at fortælle om arbejdet ved næste projektledermøde.
Temaer for Viden og Innovationspartnerskaber, hvordan forankres og udvikles disse i
projektet, herunder inddragelse af VIP undervisere, udviklergruppe samt eksterne partnere.
Herunder også forslag til fremtidig organisering af aktiviteter.
Torben fremlagde EAL´s forslag til process for dannelse af Viden og Innovationspartnerskaberne.
Jan Lund udsender forslaget hurtigst, til videre drøftelse på øvrige institutioner.
De enkelte projektledere kommer med institutionernes tilbagemeldinger om deres vurdering vedr.
den fremlagte proces senest d. 6. marts til Jan Lund.
I den forbindelse var der enighed om at den nuværende udviklergruppe er ved at være færdige
med deres arbejde, og det foreslås at der arbejdes videre med flere udviklergrupper, nemlig en pr.
VIP.
Udviklergruppens arbejde evalueres efter institutionernes tilbagemeldinger omkring fremtidig
proces.
VIP temaerne blev ikke drøftet i nærmere detaljer.
Afrapportering i marts. Deadlines for controllere samt input om aktiviteter fra hver enkelt
institution.
Til brug for afrapportering om lokale aktiviteter, vil Jan Lund gerne have input fra alle skoler om
hvilke lokale aktiviteter der har været sat I værk I kraft af projektet. Det er dels om aktiviteternes
karakter og dels om antal deltagere m.m.
Jan Lund opfordres til at udarbejde skabelon til brug for den enkelte partners afrapportering.
Budget. Præcisering af hvorledes finansiering fra virksomheder, institutioner og
studerende fremgår af budgettet
Kort orientering
Evt samarbejde om sommerskole, UCL, UCSyd og EAL er I gang med at planlægge
sommerskole og kunne evt bruge ProjektVIP som ramme for aktiviteterne, Mette Syse fra
UCL deltager under dette punkt
Det blev aftalt at sommerskolen ikke er en del af det fælles VIP projekt, men at det udmærket kan
foregå som lokal aktivitet, indenfor VIP temaerne.

