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TB-institutionen
V-institutionen
Vicerektor, ordförande
Biblioteket
Learning Center
N-institutionen
HS-institutionen

Mötessekreterare
William Males fick uppdraget denna gång, sedan blir det rullande. Ulla Nyberg får
uppdraget 23/5.
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Föregående möte
Protokollet gicks igenom.
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Information från institutionerna
V-institutionen: Marianne Hillström
Översyn sjuksköterskeprogrammet på distans pågår. Viktigt att studenterna får
detaljerad information i förväg.
TB-institutionen: Göran Hed
Megakursen Byggnadsteknik A (för mäklare) med ca 400 deltagare blev framgångsrikt
genomförd. Göran delade med sig en del reflektioner om denna förstagångs online-kurs
riktad åt denna speciell grupp.
Biblioteket: Ulla Nyberg
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Ulla påtalade att den höga säkerhetsnivån i inloggningen på våra
kommunikationssystem utgör ett hinder när vi ska samarbeta högskolor emellan.
Detta är alltså inget unik för Gävle.
HS: William Males
Inget att rapportera.
Nya Learning Center: Johanna Ridal
Johanna presenterade nya Learning Center som numera sorterar under biblioteket men
ska stanna kvar i befintliga lokaler ett tag till. Johanna själv sitter som tidigare på
21;310a, IKT-pedagogerna Jenny Ericsson & Mats Brenner och de institutionsanknutna
IKT-pedagogerna sitter på 51;227. Telebildsteknikerna Anna Nerhammar och Fredrik
Lård finns på 31;318.
Institutionsanknutna IKT-pedagoger är en ny kategori som har 20% tjänst i Learning
Center och sin bas på institutionerna. HS & P har tills vidare valt att skjuta till pengar
istället för att utse en egen institutionsanknuten IKT-pedagog,
I fortsättningen ska finns 2 st. heltids IKT-pedagoger på nya Learning Center istället för
tidigare 3 st. Detta göra att man inte kommer att vara lika aktiv med att skapa
multimediala inslag i distanskurser. Support, pedagogisk stöd & rådgivning,
kompetensutveckling kommer att fortgå som tidigare. Bibliotekarien Ulla Nyberg
kommer som tidigare att ha halva sin tjänst i Learning Center.

Utvärdering/enkäten
Arbetsgruppen återkommer.
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Distanslärare för hållbar utveckling
William Males introducerade Kaisu Sammalisto, vicerektor for miljöledning. Hans
fråga var om distanskurser kunde anses vara miljövänliga. I diskussionen framkom det
att distanskurser har en potential att vara miljövänliga, men vi vet för lite om den
enskilda studentens praxis. William och Kaisu ska arbeta fram ett litet batteri av frågor
som kan användas i samband med studentutvärderingar; för att möjligen öka vår
kunskap om distanskursers praktiska miljökonsekvenser m.m.
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Telebild
Anna Nerhammar och Fredrik Lård ansvarar för 5 st. telebildstudios, varav 2 st. tillhör
kommunen. En av våra egna lokaler, 31;470, är egentligen olämplig. Bättre vore om den
kunde flyttas till en tom lokal (32;105) nära kommunens lokaler.
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Eftersom Anna och Fredrik sköter kommunens studios till 20%, disponerar HiG dessa
till 20%. De heter 32;108 (plats for 35) och 32;112 (egentligen men mottagarstudio) och
bokas enbart genom Anna & Fredrik.
Som alla lokaler på HiG, kostar telebildslokalerna pengar. Hur mycket lokalerna kostar
går att avläsa på debit.hig.se [Jag tycker det är en krävande övning att hantera sidan Wm]
Telebildsanvändningen fortsätter att öka. Numera kör vi huvudsakligen via webben (IP)
och inte över telefonledningarna (ISDN).
Valhall skulle kunna bli en jättestudio. Renovering av Valhall behövs ändå. Bra om
Anna & Fredrik kan få ha synpunkter.
Anna & Fredrik erbjuder introduktionskurser i Telebild för ovana lärare. Det är bara att
boka tid: telebild@hig.se
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Plagiarismprojektet, Sanja Babic sbc@hig.se
Enkäter har gått ut till lärarna om deras attityder och erfarenheter av plagiering. Det är
ett växande problem i dessa digitala tider.
Viktigaste, tyckte vi, är att formulera en tydlig policy även på kursnivå, och lyfta fram
problematiken så att alla vet om att vi tar allvarligt på saken.
Sanja återvänder sedan för att redogöra för sitt projekt. Hon tipsade om några program
som kan vara till hjälp om man misstänker fusk:
GenuineText -> www.augustus.se
Urkund -> www.urkund.se
EVE2 -> www.canexus.com
Plagiarism-Finder -> www.m4-software.de/en-index.htm
Wcopyfind -> http://plagiarism.phys.virginia.edu/home.html (gratis)
CopyCatch Gold -> www.copycatchgold.com
Safe Assignment plug-in for the Blackboard -> www.safeassignment.com
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Kommande seminarier och konferenser
SVERD 22 april i Stockholm: Nya doktorer presenterar sina forskningsresultat,
bl.a. Gunnar Grepperud som är verksam i Bollnäs
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INTERNATIONAL COUNCIL FOR OPEN AND DISTANCE EDUCATION
25-26 april i Lillehammer. Resande seminarium till Indien 18 nov.- 3 dec.
UNIZON CONFERENCE 18-19 april i Vaasa, Finland
“Den virtuella bron over Kvarken”
”Lifelong E-learning” EDEN 20- 23 juni Helsinfors
Zappa, knappa, chatta – om framtiden mediestödda lärande 17 mars UR Stockholm

8

Blackboard referensgrupp
Learning Center blev systemägare till Blackboard-hig 1 feb. IT-enheten sköter
fortfarande driften, men LC sköter turerna kring uppgradering m.m. Kanske bra att ha
en Blackboard referensgrupp som försöker formulera sig i policyfrågor, ringa in
problemområden i vår användning av Blackboard, skapa rutiner för inrapportering av fel
o.s.v. Johanna skissar på en idé om hur en sådan grupp kunde fungera/se ut.
Distansrådsmedlemmar föreslår kandidater till Blackboardgruppen.
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Övrigt:
Pröva konferenssystem
Mats Brenner söker frivilliga som vill pröva WebOffice, Marratech, Open Source
lösningar m.m. Mats har en idé om hur vi kan utnyttja konferenssystemet Marratech på
Högskolan i Dalarnas server. Intresserade hör av sig till mbg@hig.se

Definition av distansutbildningstermer
Johanna återkommer om detta. Distansrådet kan fungera som bollplank.
Distansrådets ställning och sammansättning
Johanna återkommer med en inledning till en diskussion om detta.

Vid pennan William Males
Kommande möte: 23/5 2005.

