Inbjudan YH-Forum våren 2018
uppdaterat 1 mars

Inbjudan till YH-Forum 22 och 23 mars 2018
Vi hälsar alla medlemmar välkomna till vårens YH-Forum!
Torsdag 22 mars startar vi kl.10.00 med information och dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan. De kommer att berätta om årets beviljandeomgång,
de nya riktlinjerna för Yrkeshögskolan och framförallt om nyheterna i årets
ansökningsomgång.
Efter lunch startar den internationella konferensen med internationella gäster.
Vi ska lyssna på politiker från utbildningsutskottet samt andra intressanta talare som bl a kommunikationsansvarig på Musikförläggarna.
Vi ska prova, och dela ut, kvalitetssäkringsverktyget samt höra om pilotgruppens erfarenheter. Tag gärna med din dator.
Dagen avslutas med mingel, bar och lättare tilltugg fram till ca kl. 18.
Fredag 23 mars startar vi kl. 08.30 med årsmöte. Förmiddagen fortsätter med
fokus på lärande och vi får höra konkreta exempel på olika pedagogiska tillvägagångssätt från medverkande partners. Hur kan studerande ta mer ansvar
för sitt eget lärande?
Xenter yrkeshögskola sökte svar på frågan i EU-projektet IMPROPAL som står
för “Improvement Project for Active Learning”. Projektet fokuserar på lärande
genom Flipped learning, Entrepreneurial learning, Co-creative learning, Projekt
work, Formative assessment och Coaching & Counselling.
Vi ska också påbörja delandet av information till varandra om olika utbildningsformer inom yrkeshögskolan tillsammans med Borås yrkeshögskola och
deras samarbetspartners.
Dagen avslutas med lunch mellan ca kl. 12.30 och 13.30.
Plats

World Trade Center Stockholm,
Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1 Stockholm.

Datum och tid

torsdag 22 kl. 10.00 till fredag 23 mars kl. 13.30 (eller kl. 16.00)

Konferenspris

3440 kr, exkl moms

Registrering

torsdag 22 mars, mellan kl.09.00-10.00 eller kl.17.00

Anmäl dig

senast 9 mars via anmälningsformuläret på www.yhf.se
Anmälan är bindande.
Kom ihåg att anmäla ev specialkost i anmälningsformuläret.

Erbjudande
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Erbjudande från Xenter
För er som vill fördjupa diskussionen och prova-på i en relevant miljö, erbjuds att delta i workshops mellan kl.14.00-16.00 på Xenter som du enkelt
når via pendeltåget på 25 min. Anmäl intresse till https://www.xenter.se/
workshop-impropal.
Projektets hemsida: http://impropal.eu.

Viktigt att veta
• Tag med en bärbar laptop för att kunna ta del av och erhålla
kvalitetssäkringsverktyget.
• Tänk på att om vi ska kunna diskutera och besluta om förslag från er
medlemmar måste ni skicka in en motion till styrelsen. Den ska vara in
skickad 20 dagar innan årsmötet, maila den till info@yhf.se.
• I god tid innan årsmötet kommer valberedningen presentera förslaget på
ledamöterna till styrelsen inför kommande år. Eftersom varken valberedningen eller styrelsen föreslår ledamöter till valberedningen och att
de ska väljas om varje år enligt stadgarna behövs det förslag från dig som
är medlem. Fråga gärna personer du anser lämpliga för att sedan presen
tera dessa på årsmötet.
• Till årsmöteskallelsen bifogas proposition, förslag från styrelsen om en
stadgeändring och handlingsplanen 2017-2018
• Vårens YH-Forum är för medlemmar. Känner du till någon som vill
ansöka om medlemskap – be dem kontakta Lina Larsson, Yh-förbundets
administratör, eller be dem fylla i en ansökan på www.yhf.se

Varmt välkomna önskar Styrelsen för Yrkeshögskoleförbundet!

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
Org. nr. 835600-7420
Bankgiro: 5557-6011
www.yhf.se

Ordförande Karin Wirdheim
Växjö Yrkeshögskola
Box 1222
351 12 Växjö

info@yhf.se

karin.wirdheim@yhf.se

Kassör Anna Widmark
Norrlands Yrkeshögskola
(Kunskap & Kompetens)
Skolgatan 52
903 27 Umeå
anna.widmark@yhf.se

Sekreterare Lina Larsson
Yrkeshögskoleförbundet
c/o Folkuniversitetet
Propellergatan 1
211 19 Malmö
lina.larsson@yhf.se
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