Notat fra møde i Projekt VIP projektledergruppen d. 14. marts 2013
Deltagere: Hans Mikkelsen, Michael Würtz Bjørn, Dorthe Iversen, Torben Lindegaard Hansen,
Peter Thode Loft, Helene Pedersen, Line Zimmer og Jan Lund.
Helle Engelbrechtsen deltog under punktet ”Ledelsesinvolvering og organisatoriske effekter”.
Afbud fra Ulrik Blom og Annette Maagaard
Ledelsesinvolvering og organisatoriske effekter.
Helle Engelbrechtsen har som Erhvervsakademiet Lillebælts interne coach i forbindelse med
lederinvolvering i projekt VIP interviewet uddannelsescheferne.
Helle orienterede på mødet om resultatet af interviewrunden, herunder nogle få eksempler
 Alle ledere har set en effekt hos vip’ på det personlige plan.
 Lederne har savnet at nogen havde mindet dem om, at de skulle have en snak med deres
vip’ om hvad det er at de skal hjem og lave efter forløbet
 Lederne er optaget af hvordan kan vi træne vip’, lave noget som også giver en bundlinje
effekt.
Helles materiale samt videoklip med Brinkerhoff er sendt pr. mail til alle i projektledergruppen.
Jan har kontaktet til Knowledge Lab (partner i VIP) med henblik på et samarbejde om en coffetable-book, – praksisfortællinger om VIP og effekten på de forskellige niveauer.
Beslutning om processen med skabelse af Viden og Innovationspartnerskaber
En tilbagemelding på forslag fremlagt ved sidste møde d. 12. februar:
 Hans viste eksempel på hvordan EAK vil etablere VIP i samarbejde med virksomheden
Easyfood. Som ”startopstilling” lægges ud med et tværfagligt arbejde mellem Easyfood og
uddannelserne procesteknolog, ernæring og sundhed samt finans.
Aftalt på mødet at Jan og Torben gennemarbejder ”EAK modellen” - får den beskrevet med
milepæle.
Dorthe gør opmærksom på, at UC Syddanmark er i en speciel situation, de skal ”dække ind” på
akademiet såvel Esbjerg som Kolding. Dorthe ønsker at projektledergruppen forholder sig til
hvordan vi går over i den her fase, UC Syddanmark har allerede brugt mange timer i den første
fase, og har en forventning om at nu er det akademierne der tager teten.
Projektledergruppen: Kun ét partnerskab til hvert tema i regionen, så må vi i fælleskab finde ud af
hvordan vi samarbejder om det. Vi skal hver især byde ind med noget og også forslag til at
konkretisere.
Som allerede besluttet er processen - modellen fra sidste møde - den vi arbejder ud fra. Næste
step er d. 12. april, forud for dette møde skal vi hver især have diskuteret i egen institution.
Vi skal melde ind undervejs hvad vi har lyst til at arbejde med.
Afrapportering og kontrolbesøg.
EAL har d. 7. marts haft Erhvervsstyrelsen på kontrolbesøg, der var en generel tilfredshed med
projektet, dog en opmærksomhed omkring dokumentation af de studerendes aktivitet i projektet.
Jan og Ulla vil efter afrapportering af invitere alle controllere til Odense for at samle op på de ting
som kom ud af kontrolbesøget.
Næste projektleder møde er d. 12. april og afholdes i Esbjerg.

