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1. Föregående möte
Föregående mötesanteckningar godkändes
2. Information från institutionerna.
TB- institutionen, Göran Hed
Ny utbildning, 80 poäng i Teknik genomförs som delvis distansutbildning. Åtta
högskolor samarbetar om en Internetbaserad distansutbildning, Ingenjör on line (120
poäng). Institutionen är också involverad i ett internationellt masterprogram inom
energy technology. Utbildningen är på distans och erbjuds i samarbete med 5 andra
universitet och högskolor samt Nätuniversitetet. Studentkåren har löst problemet med
kåravgift för studenterna.
Learning Center, Johanna Ridal
Learning Center har sommarstängt vecka 28-32. Uppgradering av Blackboard
genomförs enligt tider som anges på hemsidan:
http://www.hig.se/bibl/lc/bbclosed.html
Belastningsskadecentrum tillsammans med V-institutionen har köpt en server till
Marratech.
Studentservice, Magnus Eliasson
Studentservice kommer att vara bemannad med en person hela sommaren. Magnus
påtalar vikten av att studenter får så mycket information som möjligt gällande
distansutbildningar.
P-institutionen, Monica Stafberg
Monica deltar i den utvärdering av lärcentra på campus som pågår. De Blackboard
ambassadörer som studerar på institutionen ska i sommar delta i utvärderingen av den

nya versionen av Blackboard. År 2006 har ej några ambassadörer utbildats p.g.a.
ekonomiska hinder.
V-institutionen, Marianne Hillström
De fristående kurser som är helt nätbaserade har, till skillnad från andra kurser, högt
antal sökande. För övrigt pågår utveckling av nya kurser, framförallt inom specialist
sjuksköterskeprogram (se minnesanteckningar från 06-04-27).
HS-institutionen, Åke Thelander.
Videokonferenser är vanligt förekommande inom religionsvetenskapskurserna, likaså
inom engelska och svenska. Kulturvetenskap använder både Blackboard och weben.
Lärarutbildningarna bedrivs som både distans och campus kurser. Diskussioner pågår
om möjligheterna att använda live-streaming. Ett program har inhandlats för att
studenterna på försök höstterminen 2006 ska kunna följa föreläsningen hemifrån på
sin dator.
Studentkåren, Cecilia Flodin
En fokusfråga för studentkåren är distansstudenter.
N-institutionen, Carina Pettersson
Distansutbildningen i datavetenskap vilar. Blackboard och Marratech används och ej
telebild.
3. Erfarenhetsutbyte av programutbildningar på distans
Carina Pettersson informerade om ett projekt som initierades av Nätuniversitetet 2004.
Syftet med projektet var att kartlägga fördelar och problem vid transformering av
programutbildningar från campusbaserat till IT-stödd flexibel utbildning och att bygga
upp ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring transformeringen av program. Rapporten
kan läsas på adress: http://www.ing.hj.se/VKF/ramhandbok_slutversion.pdf

4. Uppgradering av Blackboard
Uppgradering av Blackboard, se föregående protokoll. Synpunkter på Blackboard bör
anmälas till IKT pedagogerna på Learningcenter.
5. Distansrådets hemsida
Distansrådets hemsida godkändes. http://www.hig.se/organisation/distans/distansradet.html
6. För studenterna – om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar
En utredning har genomförts till följd av bl.a. att studenterna har haft problem med
kåravgifter när de läst kurser parallellt på olika högskolor.
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/61965

7. Rapporter från seminarier, konferenser m.m.
Jennie Eriksson rapporterade från Netlearning konferensen 2006 i Ronneby. De som
deltog, förutom Jennie, var Mats Brenner och Bodil Zacharoff.
Teman på konferensen var pedagogiskt nyskapande, unga – kommande studenter,
samarbetslösningar och integrerat lärande. Adress till keynote speaker:
http://www.netlearning.se/2006/presentationer.htm

Program för att handleda uppsatser finns under följande adress:

www.uppsatsdialogen.se
Bo Malmström rapporterade att Madeleine Rohlin, generaldirektören för myndigheten
för nätverk och samarbete inom högre utbildning (nshu), besökte Gävle tillsammans
med informationschef Nina Ulander och handläggare Per Westman. Ulander och
Westman är kontaktpersoner för Högskolan i Gävle
Myndigheten ska 2007 anordna en högskolepedagogisk konferens och efterlyser
förslag på tema.
Bo Malmström rapporterade om en metodbok som utarbetats för att kvalitetsutveckla
samarbetet mellan Högskolan i Jönköping och lärcentra i Jönköpings län när det gäller
högskolekurser på distans. Rapporten kan läsas på adress:
http://www.ing.hj.se/VKF/ramhandbok_slutversion.pdf

Studenthälsovård för distansstudenter har kartlagts och presenteras i en rapport som
presentas på nshus:s hemsida.
8. Kommande seminarier, konferenser m.m.
Bo Malmström deltar som snh representant i European Distance and E-learning
Network (EDEN) konferens den 14-17 juni 2006.
Eden konferens i Barcelona 25-28 oktober 2006. Temat är: Reseach into online
distance education and e-learning: making the difference
Kraftfält 2006, Konferens om flexibel högre utbildning, Uppsala 15-16 november
2006.

9. Kommande möten
Den 9 oktober 2006, sekreterare Göran Hed eller ersättare
Den 27 november 2006, sekreterare E-institutionen

Vid pennan
Marianne Hillström

