Notat fra møde i Projekt VIP udviklergruppen d. 14. marts 2013
Deltagere: Hans Mikkelsen, Henrik Baadsgaard, Pernille Jakobsen, Rasmus Balder, Dorthe
Iversen, Helene Pedersen, Line Zimmer, Lars Duelund, John Schou, Ole Højgaard og Jan Lund.
Afbud fra Ulrik Blom og Mark Asboe

1. Godkendelse af dagsorden, ok
2. Godkendelse af referat, ok
3. Seminar v/Rasmus, Pernille, Dorthe
 Virksomhedsbesøg i forbindelse med seminar 5
Vigtigt vedr. dag 1 seminar 5, Ulrik skal være opmærksom på logistikken I fht. den mail HMI har
sendt til ham.
Seminargruppen har styr på både seminar 5 og 6.
Invitation til seminar 5, 6 og 7 samt detailprogram til seminar 5 er sendt til udviklergruppen.
4. IT v/John
De ”forsvundne” dokumenter fra VIP hjemmesiden er dukket op igen og linket fra Podio virker igen.
Hvis Podio skal anvendes som dokumentation af studerendes aktivitet, skal vi have undersøgt
hvordan vi vil kan gemme eller tage backup af Podio.
Med udgangspunkt i strukturen fra events i spor 1, kan vi måske med få ændringer få den enkelte
studerende til at dokumentere aktivitet i event fx dogme billede, en personlig refleksion.
5. Innovationsevents v/Line, Ole, Ulrik
Sammenholder vi de 3 events med de 3 “områder” og holdt op mod drejebogen er der mange
fælles træk.
Program svarer til den overordnede ramme for underviserne på dag 2 seminar 5.
Drejebogen er tilpasset ændringerne på seminarerne i spor 2. Drejebogen er gemt under sem. 5.
Vi sætter rammen ved hjælp af drejebogen. Resten skal de selv udfylde
6. Virksomhedsinddragelse og de 10 VIP’er v/Jan, Michael, Hans, Dorthe
Aftalt i projektledergruppen i dag at Jan og Torben udarbejder en beskrivelse med milepæle for
dette arbejde. Forventes at vi inden sommerferie som minimum har en ide om hvem der skal med
her.
Udviklergruppen skal forholde sig til de 9 temaer igen, inden det går til beslutning i
projektledergruppen.
Foreløbig tilkendegivelse af interessefelt,
 Udendørs læring og aktivitet. Deltager: UCL, UC syd
 Ernæring og Sundhed. Deltager EAK, UC syd, EAL
 Platform og integration: Deltager
Jan sender spørgeskema rundt til gruppen!
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7. Udviklergruppens fremtidige opgaver +
8. Orientering om udvikler- og leder seminar d. 16. og 17. maj 2013
Gruppen ophører men genopstår i en anden konstellation.
Projektleder- og udviklergruppen inviteres til et afsluttende arrangement d. 16 +17 maj.
Dag 1 (aften) er der fest for at markere at projektet er på vej ind i en ny fase.
Dag 2 vil der være evaluering af vip’ kompetenceforløbene. Helle Engelbrechtsen er inviteret til at
hjælpe med evalueringen.
Det er også på dag 2 at nye medlemmer af udviklergruppen inviteres, dvs. d. 17. maj starter vi op
på noget nyt.
Jan er ansvarlig for planlægning af dette arrangement!
Pernille forstiller sig at ”den gamle udviklergruppe” fremadrettet har en VIP som de skal motivere
og initiere.
9. Evt
Spørgsmål til forplejning ved events - samme vilkår som sidst? Ja, men også stadig en mulighed at
få at få egen afdeling til at sponsorere et beløb.
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