PROGRAM
Moderator: Johan Winsborn
Tisdag 6 november
11.00

Ankomstregistrering
Öppnar i byggnad G i anslutning till rum G-110 Se karta

11.30 – 12.45

Lunch
Restaurang Götasalen

13.00 – 13.30

Välkommen till Skövde
Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande hälsar
oss välkomna till Skövde
Lars Niklasson, rektor vid Högskolan i Skövde hälsar
oss välkomna till Högskolan i Skövde

13.30 – 14.10

Seminarium
Lärcentra som en viktig samarbetspart för Högskolan
Medverkande: Jan Sedenka, Institutionen för handel och
företagande vid Högskolan i Skövde

14.10 – 14.40

Seminarium
Kompetensförsörjning i hela landet – men vem glömde
högskolan?
Medverkande: Åsa Odin Ekman, utredare på TCO

14.40 – 15.00

Fika

15.00 – 16.20

Seminarium
Distansutbildning i landsbygdsområden - Vad händer
efter att projektet avslutas?
Medverkande: Alastair Creelman och Jørgen Grubbe från Nordiska
Rådets NVL Distans-nätverk.

Några partners i NVL:s distansnät har beslutat sig för att undersöka om utvecklingsprojekt
skapar en hållbar utveckling som också fortsätter efter att projektfinansieringen är avslutad.
På seminariet fokuserar vi på utvecklingsprojektens hållbarhet i förhållande till att skapa långsiktig ut
veckling i landsbygdsområdena.
Baserat på deltagarnas egna erfarenheter och Alastair Creelmans och Jørgen Grubbes presentationer
av erfarenheter från framgångsrika och mindre framgångsrika projekt kommer vi att diskutera
orsakerna som kan betyda framgång eller misslyckande samt diskutera vad som bestämmer om vi
bedömer att projekten är framgångsrika eller är ett misslyckande.

16.20 - 16.40

Vikten av högre utbildning i hela landet!
Medverkande: Tomas Kronståhl, Socialdemokratisk representant i
Riksdagens utbildningsutskott

16.40 - 17.10

Seminarium
Drömmen om det livslånga lärandet
Medverkande: Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande i
Vetlanda kommun

18.30

Middag på Scandic Billingen
Med underhållning av ”En världsberömd popstjärna från Floby”

Onsdag 7 november
08.45 – 09.15

Seminarium
Håll drömmen levande
Campus Västervik har arbetat för tillgängliggörande av högre
utbildning i över tjugo år. Under den tiden har Campus Västervik
rönt en viss uppmärksamhet både nationellt och internationellt.
En resa med både framgång och utmaningar, men hur gör man
för att hålla drömmen levande? Följ med på en resa bland
strategier och praktikaliteter, drömmar och visioner kring idén
med Campus Västervik.
Medverkande: Jerry Engström, Campuschef i Västervik

09.15 – 09.40

Seminarium
Hur kan entreprenörskap användas som metod för att
nyttiggöra kunskap?
Medverkande: Anna Nilson
Drivhuset Skaraborg
www.drivhuset.se/skarabrorg

09.40 - 10.00

Fika

10.00 – 11.00

Seminarium
Yrkeshögskolan i historisk expansion
Medverkande: Margareta Landh, utredare vid
Myndigheten för Yrkeshögskolan

11.00 – 11.30

Seminarium
Hur bygger vi Nya Vägar för tillgänglighet till högre utbildning i
hela landet?
Om ett aktuellt samverkansprojekt inom VINNOVA:s K3-program
Medverkande: Lena Lindhé, utvecklingsstrateg, Högskolan Väst,
projektledare ”Nya Vägar”.

11.30 – 12.00

Seminarium
Näringslivets kompetensbehov
Medverkande: Fredrik Skälstad, branschchef för Almega
Utbildningsföretagen

12.00 -13. 00

Lunch
Restaurang Götasalen

13.00 – 13.45

Seminarium
Effekter av lokal utbildning, hur mäter vi det och varför?
Medverkande: Lina Bjerke, doktor i Nationalekonomi och forskare
vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

13.45 – 14.00

Avslutning med kort reflektion av konferensen

