Notat fra VIP projektledermøde d. 10. juni 2013

Mødedeltagere: Dorthe Zink Iversen, Hans Mikkelsen, Helene Pedersen, Line Zimmer, Ulrik Blom,
Torben Lindegaard Hansen og Jan Lund
Referent: Ulla Pedersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt uden bemærkninger
2. Opsamling på arrangementet i Nyborg d. 16. og 17. maj
Dag 1, En god dag - Hintz consulting styrede processen, og dagen sluttede med et resultat alle
kunne bakke op om.
Dag 2, En dag der på flere måder var kaotisk. Det var meget tilfældigt hvem der kom – enkelte
institutioner var repræsenteret med meget få deltagere, hvilket gjorde det meget vanskeligt at
gennemføre processen. Der gik for meget tid med at forklare ting, som de inviterede burde have
vidst hjemmefra. Vi nåede ikke det forventede resultat!
Jan Lund, der er et behov for at etablere formelle rammer for VIP partnerskaber. Hvad kan vi gøre,
- herunder forslag som kom frem under mødet


Kommunikation i det videre arbejde sker via Podio. Aftalt at hvert tema oprettes med
”bobler” og værktøjet ”opgaver” aktiveres. Det giver alle mulighed for at gå ind og se hvor
langt vi er og hvad der mangler.
Ansvar: Jan Lund og Faramarz Shifteh



Vigtigt at få sat ord på, hvad vi hver især har ansvar for EA’er- og UC’er

EAkolding og UCsyd mødes d. 24. juni for at for aftalt det videre samarbejde.
3. Forventningsafstemning omkring partnerskaber
Spørgsmål som ikke er afklaret,
 Hvordan vil vi gerne have dokumentationen og
 Hvordan sikrer vi os, at vi får den nødvendige dokumentation.
 Hvad forventer vi egentlig i forb.med arbejdet i VIP,
Der er lagt op til at den enkelte institution beslutter hvor mange timer der er til rådighed til det
videre arbejde.
Kravet til virksomheden er, at de skal levere timer ind. Vi indgår en kontrakt hvor virksomheden
forpligtiger sig til at deltage i et antal møder og events, og i disse timer skal indgå i VIP. Timerne
medtages til standardsats.
Ulrik efterlyser en plan for arbejdspakke 6, har lidt svært ved at se hvordan den kommer ind. På
mødet blev det aftalt at Jan, Ulrik og Hans primo august 2013 sætter sig sammen og ser på AP6,
og hvordan vi kan lave sidesteppingarrangement. Målet er minimum 2 sidesteppingarrangementer
1 efterår og 1 forår.
Helene forslår at vi mødes til erfa-udveksling fx februar 2014, når alle vip har været i gang et halvt
år, her kan vi også samle op på ideer til sidestepping.

Jan: Vi har ikke haft den store succes med sidestepping bla. fordi vi har haft svært ved at få
virksomhederne til at interesse sig for projektet og til at se sig selv i projektet, og se at deres
kompetence kan bruges på en anden made.
For overskueligheden må vi dele det op - forpligte virksomhederne til at møde op. Sidestepping
arrangementer forudsætter at vi har noget at byde på, ellers er der ingen der gider møde op.
Vi kan evt. lade Wellfaretech som er partner i projektet stå for arrangementet
4. Kommunikation
Partner i projektet KnowledgeLab vil gerne stå for at levere dokumentationen når vi er ”ude”. Det
kan være i form af en coffee table book der beskriver professionelt hvad det er, at vi har fået ud af
VIP.
Der er indgået et samarbejde med en journalist, som skal samle op på de gode historier i et VIP
nyhedsbrev. Nogle historier kan tages fra den enkelte institutions interne nyhedsbreve. Tænkt at
det skal adresseres til alle VIP-undervisere samt virksomheder.
Er der gode historier fra partnerskaber så send det til Jan Lund!
Projektledergruppen udgør redaktionsgruppen. Første deadline er d. 15. August.
5. Evt
Næste møde er fredag d. 16. august, og vil være et heldagsarrangement. Mødet afholdes hos UC
Syddanmark, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding. Undervisere som skal stå i spidsen for
partnerskaber inviteres til at deltage - frokost og resten af dagen.
Program for dagen:
kl. 9-12 møde i projektledergruppen
Frokost
Kl. 12:30 – organisering og beskrivelser, projektleder + undervisere.
KnowledgeLab inviteres også til at deltage. Ansvar Jan Lund.

