Notat fra VIP projektledermøde d. 4. August 2014
Mødedeltagere: Dorthe Zink Iversen, Hans Mikkelsen, Helene Pedersen,
Torben Hansen, Ulrik Blom, Jan Lund
Afbud fra Michael Bjørn og Line Zimmer
Referent: Jan Lund
Dagsorden
1. Evt. ny status på partnerskaber
Der skal laves en gradueret oversight over partnerskaberne, og det er vigtigt at alle partnerskaber
og deres aktiviteter dokumenteres, idet vi skal have aktiviteten dokumenteret.
Graduering I følgende grader:
• Under opstart
• Pause
• Udvikling
• Igangværende
I skemaet registreres alle kvantitative mål for VIP, herunder virksomheder, projekter, praktiker
Jan laver udkast til skema og sender ud d.d. hvorefter projektledere sender ud til VIP ansvarlige
Alle sørger for tilbagemelding til Jan Inden 1. September
2. Gensidig orientering om tiltag i efteråret
EASV og UC-syd
- Innovationscamp med tutee vedr. produkter til skole og uddannelse. 2 dages arrangement
- Virtuel fys. Med Studerende UC-syd sættes på skinner
EAK og UC-syd
- VIP hygiejne holder partnerskabsmøde vedr. Implementering d. 12. august

3.

UCL og EAL
- Velfærd i byggeriet fortsætter med opbygning og der startes nyt forløb mellem
bygningskonstruktør og ergoterapeut. Fokus på at få flere partnere fra regionen med
- Inteligente hjælpemidler fortsætter med forskellige events med studerende fra It teknolog og
Pba I produktudvikling. Partnerskabet bliver etableret
- Gamification: Der planlægges partnerskabsmøde d. 28. August
Ansøgning til VIP 2.0 (Innovationsværksteder)
Torben gennemgik tankerne om InnovationsVærksteder, og fortalte at ansøgningen ikke vil blive
indsendt før ansøgningsrunden i November.
Tanken er at evt. Eksisterende partnerskaber kan danne grobund for Innovationslaboratorier, some r
mere forpligtende for virksomhederne.
Torben laver skabelon for beskrivelse af laboratorierne, hurtigst.
Indhold:
- Virksomheder

- Formål og vision
- Udbytte og målsætning

-

tema
studerende
uddannelser
organisering

Til næste møde forbereder alle partnere et oplæg om et realistisk innovationslaboratorium

4.

Afrapportering september 2014. Deadlines og bidrag
Jan udsender skabelon for bidrag fra partnerne, såfremt det ikke skønnes at være nok med output
fra punkt 1.
Deadline for økonomien er som sædvanligt 5. September

5.

Arrangementet d. 10september
Invitationer er udsendt på alle institutioner. Tilmeldinger opgøres ved næste møde.
29. Oktober
Ulrik og Hans mødes for at lave oplægget.
evt.

6.
7.

Næste møde
2. September hos UCL

