DISTANSRÅD
Tid:
Plats:

Onsdagen den 14 oktober, klockan 9.00 – 11.00
Bibliotekets sammanträdesrum, 23:401

Närvarande: Svante Brunåker (ordf), Johanna Ridal (Learning Center), Matilda Ekman (Pinst), Inger Johansson (V-inst), Stig Sörling (E-inst), Kjell Björk (N-inst), Åke Tilander (HSinst), Elisabet Linden (TB-inst), Marie Nikander (Studentkåren).

Dagordning
1) Sekreterare för dagens möte: Marie Nikander
2) Från föregående möte är problemen angående examinationsformer on-line på
distansutbildningar aktuella. Detta följs upp och behandlas under punkt 4 detta möte.
3) Information från institutionerna samt bibliotek
TB: Inga specifika problem som de själva inte har kunnat lösa tillfredställande.
Däremot är det tufft på grund av den stora mängden studenter inom vissa kurser.
GS: Kåren har inte lika stor närhet/kontakt till de som studerar på distans och arbetar
därför på hur detta skall uppnås. Det har dock framkommit att studenter haft en del
svårigheter med registreringar på kurser.
HS: Upptill 60 procent av studenterna på institutionen läser på distans. Hoppas kunna
börja använda Adobe Connect inom utbildningarna till våren. Åke informerar om att
det pågår ett arbete med att omvandla ett befintligt material för en självgående Tyska
kurs så att det kan användas.
V: Tekniken fungerar inte tillfredställande vilket skapar problem och irritation.
KronoX, BlackBoard, Grade Center är exempel på sådant som ej fungerar bra.
E: Har en ökning av distansstudenter i höst. Det ställs höga krav på tekniken och
informationen angående hur studenter ska använda sig av denna är inte tillräcklig.
Informationen angående registreringar, enrollning samt studentportalen är inte heller
fullgod vilket resulterar till förvirrade studenter. Tydliga och enhetliga rutiner behövs
för att förenkla detta för studenterna. Det har även vart mycket problem med
BlackBoard då arbeten inte gått att lägga upp och studenters material har försvunnit.
Detta beror troligen på att datakontot gått ut men Stig poängterar att det är viktigt att
information finns kvar även om kontot låser sig.

N: Inga specifika problem. De har en rutin som innebär att de skickar en förfrågan om
intresse till studenter som ej vart aktiva inom 15 dagar efter kursstart, får de inte svar
plockar de bort studenten. Personal skall utbildas för att kunna börja använda Adobe
Connect.
P: Har inga uttalade problem att berätta. De har ett gott samarbete med Mitt
Universitetet där BlackBoard används flitigt.
LC: Att skapa kurs i Blackboard skall automatiseras för att minska administrationen
och öka säkerheten IT har dock mycket jobb i och med omorganisationen. Gamla
webben försvinner 2009-10-31 och därmed måste sparat material flyttas se punkt 8.
Problemen angående BlackBoard som uppkommit under mötet tar Johanna upp med
IT.
4) Examinationsformer på distanskurser: Ett seminarium med erfarenhetsutbyte skall
arrangeras. Institutionerna skall därför skicka rekommendationer på personer som kan
medverka på detta till Johanna.
5) Distansrådet och SNH: Majvor Hallén (SNH) och Svante Brunåker (distansrådet) tar
över uppgifterna efter Bo Malmström. Johanna tar även kontakt med Björn Karlsson
angående ett möte med samordnarna för omorganisationen med syftet att distansrådet ska
kunna vidarebefordra problemen och förslagen som diskuterats på detta möte.
6) Distansrådets webbsida är flyttad till följande länk:
http://www.hig.se/Biblioteket/Distansstudier-Flexibeltlarande/Samarbeten/Distansradet.html
7) Rapporter
- Adobe Connect via Sunet: Information och manualer till Adobe Connect finns vid
följande länk: http://www.hig.se/Biblioteket/Programvaror-ochverktyg/Webbkonferensverktyg.html Finns en arbetsgrupp som arbetar med detta och ser
på olika lösningar för support. Ett stort test ska ske 19 november för att testa kapaciteten.
- Nätverket för IT i högre utbildningar: Diskussioner förs angående hur länge material
skall finnas, hur det kan lagras och hur sökfunktioner skulle kunna fungera.
- Möte med lärcentra: Uppskattat och givande möte där 18 olika personer medverkade.
8) Multimedia på nya webben – Mattias Tyve
Lösningar pågång kring lagring av och länkar till gamla webbföreläsningar:
Gamla sidan (www2) kommer att försvinna och ersätts med static.hig.se där material ska
kunna publiceras. Det är fortfarande inte helt klart med upplägget men tanken är att
material som sparas lagras i 6 månader och måste sen sparas om. En påminnelse kommer
att gå ut när det börjar bli dags att spara om. Instruktioner för detta hoppas komma inom
kort.
9) Videokonferens i biblioteket: Ny mobil utrustning finns att låna både på plats men den går
även att flytta med sig till annan lokal. Denna ska snart kunna bokas via KronoX.
10) Övriga frågor: 11) Nästa möte: Enligt samordnarnas förslag.

