MINNESANTECKNINGAR
förda vid Distansrådets möte 2005-10-10
Närvarande:

Bo Malmström, Ordf
Ulla Nyberg, Bibl
Inger Johansson, V-inst
William Males, HS
Monica Stafberg, P-inst
Mats Brenner, LC
Sara Dahlström, Lärcentra
Anna Svensson, Studentkåren

1. Förgående möte
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och går sedan igenom föregående
minnesanteckningar. Inga särskilda punkter kommenteras då de flesta finns med på
dagens agenda för uppföljning, varför anteckningarna läggs till handlingarna.
2. Information från institutionerna samt bibliotek
Information från HS och William: William konstaterar att distansläget är ganska lugnt
på institutionen just nu och att det allra mesta flyter på. Han efterfrågar också lite
historik kring distansfrågor på Högskolan, för att bland annat kunna visa hur
utvecklingen av den gått framåt, från Telebild på 70-talet till dagens Blackboard.
Information från P-inst och Monica: Monica berättar att hon några dagar före mötet
mailat en förfrågan om distansläget vid institutionen och att det kom in tre svar. Det
ena svaret gällde en teknisk fråga och den hänskjuts till Learning Center, den andra
frågan var en ren information om ett alternativt program till Blackboard – Moodle –
och att de som använde detta var mycket nöjda. Det tredje svaret handlade mer om
vilka frågor som stod i fokus när distansundervisning diskuterades. Här efterlystes mer
pedagogiskt fokus. Samma fråga ligger också på Pedagogiska rådets bord och mötet
uppdrar till Sara (representant för rådet) att informera om läget inför nästa möte.
Monica informerar också om utvecklingen av gruppen Blackboardambassadörer och
att årets projekt blivit mer framgångsrikt än tidigare. Konstaterar också att samtliga
lärarstudenter efter sju arbetsdagar var inne i plattformen tack vare ambassadörerna.
Information från Lärcentra och Sara: Sara berättar att Lärcentra just nu arbetar med
samverkan och samarbete för att stimulera till högskolestudier.
Information från Studentkåren och Anna: Anna Svensson deltar för första gången idag
som representant från studentkåren. Anna berättar att man vill göra något för
distansstudenter och hur man bättre kan locka studenter. Diskuterar här också om hur
man kan nå samtliga distansstudenter på ett enkelt sätt. Detta är ännu inte klart, men
man arbetar med frågan.
Information från V-inst och Inger: Inger Johansson deltar idag på mötet istället för
Marianne Hillström. Inger har några frågor kring distansutbildningen och väcker bland
annat tanken på en konferensverksamhet kring detta där man t ex kan använda
Telebild istället för att resa. Man kan också ta upp enkla finesser i Blackboard. Inger

tar också upp lite kring inspelade föreläsningar att lägga ut på nätet, sk ”streaming”
och efterlyser utbildning kring frågan.
3. Rapporter
a) Bo informerar om rapporten Virtuella möten och fysiska träffar - utvärdering av
biblioteksstöd till flexibel utbildning, Rapporten finns tillgänglig på Kungliga
bibliotekets hemsida – http://www.kb.se. Projektet initierades av Nätuniversitet och
Kungliga biblioteket.
b) Mats informerar om Netlearning On Tour, resa 1. Resan gick till England och
Holland. Information om Netlearnings resor kan också hittas på
http://www.netlearning.se/ontour2005/,
4. Intresse för att prova "ePortfolio”
Mats informerar om ”ePortfolio”. Idag använder Lärarutbildningen
portföljexamination. Mats har kontakt med leverantörer som har system för detta.
Kontakta Mats om du är intresserad av att veta mer.
5. Distansenkäten
Mats informerar om Distansenkäten och att V-inst har den tillgänglig via sin hemsida
för personal där, eftersom V utsetts till pilotinstitution. Rådet uppdrar till
arbetsgruppen som utformat enkäten att komma med förslag till vidare hantering inför
nästa möte. Gruppen består av Mats, Monica och Marianne.
6. Policy för borttagning av kurser i Blackboard
Mats informerar att 97% av servern är nu belastad. Policy för att ta bort kurser från
Blackboard saknas. Biblioteket är numer ägare av Blackboardsystemet. Saknas en
generell arkiveringspolicy. För att ta bort kurser själv kan Blackboardrutiner väljas via
hemsidan. Man kan också beställa en radering och arkivering. Underlaget till denna
punkt finns hos Mats.
7. Uppgradering av Blackboard
Ny version av Blackboard kommer 2006. Detta innebär att Blackboard kommer att
vara stängt veckan efter midsommar nästa år och några veckor ytterligare kommer det
att kunna uppstå hinder i användningen innan allt fungerar.
8. Blackboard referensgrupp
Bo delar ut bilaga om Referensgrupp för Blackbord. Syftet med gruppen är att höja
kvalitén för användarna av systemet. Gruppen ska också fånga upp användarbehov
och vara rådgivande i utveckling av plattformen. Gruppens befogenheter är rådgivande
och ej beslutande.
9. Definitioner av distansutbildningstermer
Denna rubrik har Johanna arbetat med. Det är en grupp tillsatt som träffas oh
diskuterar begrepp som flexibel/distans, kursort m.m. Gruppens förslag är att ej
använda flexibel utan distans i utbildningskatalogen. Gruppen vill också ha respons
från Distansrådet och efter diskussion uttalar rådet att tydligare begrepp är önskvärda
och att rådet inte har något emot att ”distans” används istället för ”flexibel”.
10. Kommande seminarier och konferenser
Bo informerar om kommande seminarier och konferenser:
a) KHiS (Kommuner och Högskola i Samverkan) har sin höstkonferens 14-15
november i Sundsvall. Mer information finns på http://www.khis.se.

b) Netlearning on Tour, planerar sin andra resa i oktober 2005. Denna gång går resan
till Canada. Läs mer på http://www.netlearning.se/ontour2005/.
c) Netlearning har konferens i Ronneby 8-10 maj 2006.
11. Uppdatering av distansrådets hemsida
Mats väcker frågan om Distansrådets hemsida och rådet konstaterar att den behöver
uppdateras. Rådet uppdrar till Bo och Mats att diskutera vidare.
12. Introduktionsfilm för distansstudenter
Bo informerar om den film som finns på hemsidan för Distansstudenter och vi ser alla
filmen tillsammans som avslutande punkt för dagen.
13. Övrigt
De anmälda övriga frågor diskuterades under punkterna ovan på mötet.
14. Kommande möten och mötets avslutande
Bo informerar om att kommande möten är planerade till:
21/11-05, 6/3-06, 22/5-06, 9/10-06 och 27/11-06
Bo tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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