Notat fra VIP projektledermøde d. 1. oktober 2013
Mødedeltagere: Dorthe Zink Iversen, Hans Mikkelsen, Helene Pedersen, Line Zimmer og
Jan Lund
Afbud fra Michael Bjørn og Torben L. Hansen
Referent: Ulla Pedersen

Godkendelse af referat fra sidste møde
Pkt. 9, Reminder til alle: navnelister med kontaktinfo på de medarbejdere og studerende som skal i
interview/KnowledgeLab skal sendes til Jan ASAP.
Status på etablering af partnerskaber
Jan og Line har haft møde med alle VIP ansvarlige. Enighed om at det var nyttigt at samle alle
ansvarlige. Fremadrettet vil denne type møde finde sted 1 x måned.
 Gamification:
1) Gruppen arbejder med ide i fht børn der er indlagt, og de forskellige handlinger der foretages
når man er indlagt.
SDU ønskes som partner fordi de ligger inde med teknologi som vi kan bruge, jlu tager
kontakt/dialog med SDU.
2) Miriam som har firmaet Experiental Training Equipment (partner i VIP) arbejder med
specialiseret træningsudstyr, ønsker et samarbejde omkring vejledning i brug af udstyr ved hjælp
af gamification.
 Batlleapp:
Samarbejde med virksomheden Woerk. Woerk ønsker at blive partner. Projektet handler om spil til
eksamenstræning.
 Social inclusion:
Arbejdet er godt i gang. Styrkes yderligere ved at der kobles endnu en (ucl)medarbejder på.
Innovation sker ved at bruge noget af det de har til normalområdet ind i specialområdet. Der
arbejdes på nye partnervirksomheder. Program frem til sommer 2014 er klar.
 Velfærdsbolig 2.0 er ændret til Velfærd i byggeriet:
Arbejder med eentileen arkitekterne, snakker om velfærdsbyggeri til eksport.
Arbejder med bæredygtighed i bred forstand.
 Nye innovative læringsmiljøer:
1) Samarbejde med børnehave i Odense. Gruppen overvejer et forløb lignende VIP event og med
fokus på gode læringsrum.
Har endnu ikke nogen privat virksomhed defineret ind i dette tema.
2)Samarbejde med Odense skoler om inddragelse af teknologi i undervisningsmiljøer.

Ulrik, EASV har studerende med i VIP som har deres egen mikrovirksomhed (de indgår som
virksomhed/partner).
1) I gang med etablering af et samarbejde med online lektiehjælp.
2) Telemedicinsk platform
Partnerskaber er på plads og arbejdet godt i gang.
OBS. Mail fra Helene sendt mail til projektledergruppen d. 26/9 med artikel om EASV deltagelse i
VIP-projektet telemedicinsk platform er tænkt som internt dokument, ikke en pressemeddelelse!
 Virtuel træning:
Gruppen har forkastet første ide, og vil nytænke en løsning til temaet.
 Velfærdsteknologisk bolig.
Store startvanskeligheder i gruppen. Prøver at ændre fokusområde fra udviklingshæmmet til
ældre, og anvende ipad som midlet.
Endnu ikke en virksomhed indover.

Hans EAK, generelt går det godt, ser en positiv udvikling.
 Ernæring og sundhed:
1) Easyfood kommer til at køre i 3 niveauer. Teamet bruger det de har lært på VIP uddannelsen.
2) Bestnet: Starter fredag igen med at udarbejde ny projektplan.
 Hygiejniske materialer
Gruppen ”har skudt sig selv ned”, forventer ikke at de kommer i gang igen.
Budget, støtteprocent og deltagerudgifter konto 1110 – 1130
Fælles forpligtigelse og hæftelse for medfinansiering. Budgetark tilrettes således at der er
 synlighed med hver partners forpligtelse/solidaritet
 rette udbetaling af støtte (procent) til partnerne
 adskillelse af partnernes ”egne” deltagere, virksomheder og andre deltagere
Der er ikke nogle ændringer i den enkelte institutions forpligtigelser, men ovenstående betyder at
det er nu er synlige for alle.
Fremadrettet skal der afrapporteres i 2 regnskabsskemaer, dvs. udover eget regnskabsskema skal
der også udarbejdes et regnskabsskema for medfinansiering (virksomheder off. og private).
Efter hver afrapportering udbetales til alle en støtteprocent på 44%. Evt. +/- opgøres ved projektets
afsluttende regnskab.
Vigtigt! Der er ikke forskel på det antal støttekroner som den enkelte institution modtager, men den
beregnede støtteprocent pr partner er naturligvis rykket idet den eksterne medfinansiering jo er
blevet fordelt.
EAL følger op med oversigter over partnernes bidrag, støtteprocenter, udbetalinger mv. Er der
udbetalt for meget i støtte til partner, reguleres dette med næste udbetaling.

Midtvejsevaluering
Rapport fra Cowi, gult = brugt meget få midler i fht vores resultater. Der anbefales en forlængelse
af projektet (er ansøgt men ikke godkendt).
Generelt meget godt tilfreds med rapporten og dens anbefalinger.
Dorthe mener at KnowledgeLab skal stille skarpt på de anbefalinger Cowi kommer med i deres
rapport.
Opfølgning på mål
Ikke noget til punktet denne gang.

Kommunikation
Ikke noget til punktet denne gang.
Evt.
Vedr. Build a ground gruppen:
Dorthe har fået en henvendelse fra en børnehave i Kolding som gerne vil mødes med gruppen
mhp et samarbejde – passer fint ind i gruppens ønske om samarbejdspartner.
Gruppen mangler selv at vide noget mere omkring deres udtryk.
Vi står i et dilemma - vil gerne hjælpe gruppen samtidig med at de indgår i projektet som
virksomhed.

