VKF
N
ÄLA
M
N
A
AST
SEN RS!
1 MA

Välkommen till vårens

VKF-konferens

Tema: Flexibel utbildning för regional utveckling
TID: 10 mars 2011 kl 09.30–16.00
PLATS: Göteborgs universitet, Pedagogen, Västra Hamngatan 25

PROGRAM

POSTERS/MINGEL

09:30–10:00 Registrering

Deltagare har möjlighet att sätta upp posters
utanför möteslokalerna. Arrangören ska kontaktas
i förväg, senast 7 mars.

10:00–10:15 Gunnar Peterson, ordf. VKF,
hälsar välkommen
10:15–12:00 Tre inledningsanföranden
12:00–13:30 Posters, lunch och mingel
13:30–14:30 Tre parallella sessioner
14:30–16:00 Posters, kaffe och mingel

EN KONFERENS FÖR DIG?
Konferensen vänder sig till dig som är
intresserad av kompetensutveckling i
moderna former och som arbetar på
lärcentrum, högskolan eller i organisationer
med intresse för flexibelt och livslångt
lärande.

VAD ÄR VKF?
I det västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande
(VKF) ingår åtta lärosäten i Västra Götalands län,
Hallands län, Värmlands län, Jönköpings län. Högskolorna samarbetar med lärcentra i dessa län.
VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är att stärka
samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet
ska få god tillgång till högre utbildning oavsett
bostadsort.

LÄS MER >>

Flexibel utbildning för regional utveckling
– VKF-konferens i Göteborg den 10 mars
The Ecology of
Distributed Education
Frank Rennie kommer att tala på engelska
om nya former att använda datorbaserade
sätt att distribuera utbildning för att stärka
landsbygd och regional utveckling.
Frank Rennie är professor i hållbar
landsbygdsutveckling vid Lews
Castle College, som är en del av den
högre utbildningen i Skottland.
I ett samarbetsprojekt med Island,
Sverige och Kanada deltar Frank i
diskussioner om förutsättningarna
för uppbyggnad av ett Nätuniversitet
på Island.
Exempel på andra internationella projekt
handlar om öppna lärresurser och kompetensutveckling för distribuerad utbildning på ett
flertal, ofta isolerade geografiska platser, inte
minst på öarna i Skottland.

Nära på distans?
Johan Lundin vänder på perspektiven och
uppmärksammar att högre utbildning på
distans är en utbildningsform som blir allt
vanligare även på campus.
Johan Lundin är universitetslektor på Göteborgs universitet och engagerad i projektet
Nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande
(NUDEL).
I NUDEL-projektet inventeras
framväxande distansutbildningspraktiker. Projektet syftar till att
identifiera utmaningar som högskolan, den lokala organisationen, läraren och
studenterna möter i dessa praktiker.

Tre parallella sessioner
•

Regional utveckling och nätbaserat
lärande: Anna Söderberg
inbjuder till dialog om regional
utveckling och nätbaserat
lärande. Inledning av Annika
Bergviken Rensfeldt (bilden).

•

Alternativa utbildningsformer: Johan
Lundin och Alastair Creelman (bilden) modererar en diskussion om hur
användningen av digital och
nätbaserad teknik skapar nya
möjligheter och utmaningar
inom högskoleutbildning.

•

The Ecology of Distributed Education:
Frank Rennie invites the participants to
a dialogue about rural development and
netbased learning (session in English).

Lärande och förändring
Anna Söderberg berättar om projektet
CELA, Collaborative E-Learning Arena.
Projektet syftar till att skapa tillväxt i
Blekinge genom lustfyllt lärande via digitala verktyg och kanaler.
Anna Söderberg, Ronneby kommun,
är projektledare för CELA-projektet.
CELA är en del av den regionala
satsningen på IT i Blekinge, “Make
IT happen”. CELA består av deltagare från olika organisationer i
Blekinge – samtliga kommuner,
landstinget, högskolan (BTH) och
region Blekinge. CELA-projektet
arbetar med att öka nyfikenheten på och
användingen av e-lärande genom omvärldsbevakning, olika typer av seminarier och ett antal
små proof of concept-projekt.

Anmäl dig på www.vkf-samverkan.se
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Flexibel utbildning för regional utveckling
– VKF-konferens i Göteborg den 10 mars
Anmälan
Anmäl dig senast den 1 mars!
Observera:
•

Begränsat antal platser!

•

Anmälan är bindande.

•

Om du får förhinder kan
du överlåta platsen. Meddela i så fall arrangören.

•

Gå till webben för
anmälan:
www.vkf-samverkan.se

Kostnader

Pedagogen, Hus A. Konferensen hålls på plan -2.

Deltagaravgiften är 800 kr och
betalas via faktura.

Vad ingår?
Förutom ett spännande
program ingår:

Konferensplats

Kontakt med VKF

Pedagogen, Hus A
Västra Hamngatan 25,
Göteborg (en trappa ned)

Gunnar Peterson
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Tel: 0733-975058

•

Kaffe och lunch

•

Dokumentation

Arrangör

•

Deltagarförteckning

Västsvenska kontaktnätet för
flexibelt lärande (VKF) i samverkan med PIL-enheten vid
Göteborgs universitet.

Kontakt
vkf-samverkan@gmail.com

Facebook

Parkering
Det är ont om parkeringsplatser i centrala Göteborg. Använd
gärna kommunala kommunikationer, inte minst av miljöskäl.

Följ Facebookgruppen
“VKF-konferens 2011”

Twittra!
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Konferensen genomförs
i samverkan med Västra
Götalandsregionen.

#vkf2011

Anmäl dig på www.vkf-samverkan.se

VKF:s ledamöter
Anita Eklöf, Högskolan i Borås
Bengt Petersson, Göteborgs
universitet
Elisabeth Saalman, Chalmers
Tekniska Högskola
Gunnar Peterson (ordförande),
Högskolan Väst
Britt-Marie Ringblom, Högskolan
Väst
Johani Karonen, Högskolan i
Skövde
Lars-Göran Hedström, Högskolan
i Halmstad
Lena E. Johansson, Karlstad
universitet
Siv Sjöström, Högskolan i
Jönköping

