MINNESANTECKNINGAR
förda vid Distansrådets möte 2005-11-21
Närvarande:

Bo Malmström, Ordf.
Ulla Nyberg, Bibl.
Marianne Hillström, V-inst.
William Males, HS-inst
Monica Stafberg, P-inst
Johanna Ridal, LC
Sara Dahlström, Lärcentra
Anna Svensson, Studentk.
Jennie Carlsson, Students.

1. Genomgång av föregående möte.
2. Information från institutionerna samt biblioteket
Ulla Nyberg, biblioteket berättar om e-publisering som bla bygger på att kunna söka
avhandlingar och färdiga examensjobb. Med är bland andra Mälardalen och Linköping. Libris
har Uppsök där man kan söka detta. Tre ämnen/grupper från HiG är med och
lägger in
uppsatser.
Bo Malmström pratar om avtal som finns på UR där studenter bl.a. kan ladda ner och använda
kurslitteratur. T.ex. finns kurser inom äldreomsorg.
William Males, HS-inst. tar upp frågan om datorkontot kan förlängas för studenterna. William
tar ärendet med IT.
Monica Stafberg, P-inst. informerar om utvecklingen av gruppen

Blackboardambassadörer.

Marianne Hillström, V-inst. informerar bl.a. om några distanskurser och hur de funkar. Ett
möte kommer också att äga rum om ett ev. fortsatt samarbete inom distans med SNH och UR.
Studentkåren framför synpunkter från studentrepresentanten som undrade hur det funkar med
föreläsningarna över telebild. Som det ser ut idag avbryts föreläsningarna för nyinspelningar.
Se vidare under punkt 13. Synpunkter framfördes också på att lärare ej behärskar den tekniska
biten vad gäller telebild. Flera studenter har också påpekat att i många av telebildsalarna är
luften dålig något som Johanna Ridal ska ha möte om.
Från Pedagogiska rådet rapporterar Sara Dahlström om att man har haft två seminarier man
gärna vill ha tips och synpunkter på.
Sara tar från Lärcentrum upp frågan kring att man vill hitta samarbetsvägar med bl.a.
kursansvariga för att hitta vägar för samarbete med andra lärosäten. Bl.a. kollade man
lärarutbildningen och vad man kan läsa genom oss på andra lärosäten.
Bengt Söderhäll håller föreläsning 5/12 10.00 ”Hur kan det vara att plugga på högskolan?” för
att locka till högre studier. Detta sänds till Gävle, Tierp och Karlholm.

3. Rapporter
Diskussion hölls på årets höstkonferens huruvida KHiS ska drivas vidare. Allmänt önskemål
var att fortsätta. På www.khis.org finns protokoll.
Johanna Ridal, Learning Center informerar om att Nätuniversitetet byter namn, till vilket är
dock inte klart. Rådet för högre studier läggs under Nätuniversitetets regi.
4. Blackboard referensgrupp
Johanna Ridal pratar kring referensgruppen för Blackbord (Se föregående protokoll).
Uppdraget består av 20 %. Tanken är att få veta vad som händer på institutionerna. Ett uppdrag
har varit att utreda vad lärarna behöver.
5. Definitioner av distansutbildningstermer
Johanna har haft möte angående definitioner. Några samlade begrepp finns inte idag men har
diskuteras. Ordet flexibel byts ut mot distans. Fler fält ska finnas i utbildningsdatabasen att
fylla i när och var träffar sker osv. För tillfället avslutas punkten. För mer information se
bilaga.
6. Distansenkäten
Monika Stafberg går igenom Distansenkät. 50 % av de tillfrågade lärarna har svarat. Förslag
finns på hur enkäten sak distribueras. De som besvarat enkäten nu ska också bli tillfrågade hur
de upplevde den. Mats Brenner gör om frågorna. Beslut togs om att ansvarig grupp genomför
enkäten till nästa termin. Tas upp på nästa Distansrådsmöte.
7. Distansrådets hemsida
Bo Malmström tar upp hur den ska utformas och vad den ev. ska innehålla. Några förslag var;
gamla protokoll, mötestider, möjlighet för studenter och personal att tycka till.
8. Blackboard statusrapport
Johanna Ridal informerar om att Blackboard har flyttat till större hårddisk, ca 50 % ledigt
utrymme finns nu. För tillfället jobbas på vad de ska göra med gamla kurser. Arbetet fortsätter
nästa år. En uppgradering av Blackboard är på gång. Vecka 26 kommer Blackboard att stängas
helt och ha en begränsad användning några veckor efter det. Ok att användas igen from 24/7
2006. Idéer till Johanna Ridal.
9. Flyttnytt
Learning center flyttar in i nya biblioteket, plan fyra, mellan jul och nyår. På plan tre kommer
Anna Nerhammar och Fredrik Lård att finnas.
10. Kommande seminarier och konferenser
EDEN konferens 20-23 juni i Helsingfors
Netlearning har konferens i Ronneby 8-10 maj 2006.
11. Övrigt
Inget att rapportera
12. Kommande möten
Sekreterare på kommande möten; Johanna Ridal 6/3 och Marianne Hillström22/5.
13. Telebildstudiovisning

Visning av telebildstudio av Fredrik Lård. Det mesta av den tekniska apparaturen är ny.
Uppgradering av dator och DVD ligger på önskelistan.
Vad gäller inspelningar kontakta Anna Nerhammar eller Fredrik Lård. Det är upp till varje
föreläsare att bestämma huruvida den vill spela in föreläsningar eller ej. Vissa saker får ej
spelas in som t.ex. vissa uppslag i böcker.
Angående studenters funderingar varför telebildsändningar avbryts blir svaret att detta sker
pga. att det bara finns en dator i Hudiksvall där inspelningarna görs. Därav dessa avbrott.
Frågan lyfts om man kan få ”regler” för hur inspelning och telebildstudion fungerar utlagda i
t.ex. studion.
Anna och Fredrik erbjuder gärna introduktion till telebildföreläsningar. De bör kontaktas i god
tid för att kunna hitta lämplig tid och för att få tid till eventuella justeringar av material.
Centrum för utveckling och lärandes CUL:s hemsida visades. Mer information på
http://flerpart.hudiksvall.se
Vid datorn
Jennie Carlsson
jcn@hig.se

