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2006-11-29
Minnesanteckningar

DISTANSRÅD

Tid:
Plats:

Måndagen den 27 november 2006 kl 13.00-15.15
Konferensrummet plan 4 i nya biblioteket

Närvarande:

Stefan Brodin
Ulla Nyberg
Carl-Gunnar Mårtensson
Marianne Hillström
Maria Andrén
Tommi Miettinen
Rumi Delwar
Linda Svahn

Ej närvarande: Lilian Karlsson
Magnus Eliasson
Elisabet Lindén

Learning Center, ordförande
Biblioteket
E-institutionen
V-institutionen
P-institutionen
Studentkåren
Studentkåren
Praktikant Learning Center
N-institutionen
Studerandeservice
TB-institutionen

1. Val av sekreterare för mötet
Ulla Nyberg valdes till sekreterare
2. Föregående möte
Föregående mötesanteckningar godkändes
3. Information från institutionerna samt bibliotek
E-institutionen, Carl-Gunnar Mårtensson
Diskussioner förs om hur man kan göra tentor mer flexibla, webbaserade. Detta med
anledning av att man tycker att kostnaden för tentamen på plats är hög.
Biblioteket, Ulla Nyberg
Rapporterade om arbetet med e-publicering av uppsatser i DIVA och om Opus som är ett
verktyg för publicerande personal att redovisa vad de skrivit och var.
Learning Center, Stefan Brodin
Stefan återkommer med information längre fram på mötet.
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V-institutionen, Marianne Hillström
Marianne har skickat ut en förfrågan på institutionen om vad kollegerna vill ska tas upp av
rådet. Någon lärare har haft problem med grupper på lärcentra där man bara gett service
till kommuninvånare. Stefan tar med sig den frågan för undersöka vad som kan göras.
Det efterfrågades också ett utbildningspaket, i Blackboard, allmänna datafrågor, som
skulle kunna bifogas till alla i samband med kursstart.
Lärarna på V-institutionen efterfrågar också en server för streamade föreläsningar, för att
någon kontroll över att de finns kvar och var de finns. (se punkt 11)
Tommi Miettinen, studentkåren
Studenter har tagit kontakt med kåren med anledning av problem som uppstått när tentor
förlagts till söndagar då lärcentra har stängt. Detta gällde en student bosatt i Malmö och
som läser ett program på distans. Omtentan låg också på en söndag.
Problemet som uppstod i samband save-knappsbuggen i Blackboard har tagits upp med
kåren. I samband med webb-tentor har det uppmärksammats att det inte alltid går att
kontakta en lärare, till skillnad från hur det fungerar på salstentor.
Studentkåren planerar för en ny webbplats. Tanken är att man via webben ska kunna ha
mer kontakter med sin kår, bland annat vill man skapa ett forum för distansstudenter.
En träff för distansstudenter är på gång.
Maria Andrén, P-institutionen
Maria använder Moodle i sina distanskurser (istället för Blackboard). Hon berättade om
sina erfarenheter, lättanvänt – få frågor från studenterna och själv har hon som lärare
större möjligheter att påverka hur det ser ut på studenternas skärmar. Maria avslutade
mötet med att visa hur hennes kurser ser ut.
4. Blackboard, installation av servicepack
Den bugg som finns i Blackboard sedan uppgraderingen i sommar har dels fått
uppmärksamhet i pressen och ännu värre drabbat tentande studenter. Felet har varit känt
sen i somras och information har lämnats till lärare och på LCs webbplats. Nu finns det en
servicepack som avhjälper detta och ytterligare några fel i BB. För att denna ska kunna
installeras måste systemet vara helt avstängt under 1 dag (oförutsedda händelser kan göra
att extra dagar behövs).
Learning center (Biblioteket) som är systemägare till Blackboard föreslår att installationen
görs mellan jul och nyår, planerad stängning av systemet 27 december 2006.
Kommentarer är att denna tid redan är planerad ur lärarnas synvinkel och att information
kommer ut snarast! Studentkåren framhöll också vikten av att buggen försvinner så fort
som möjligt. Med dessa kommentarer förordar distansrådet en stängning som föreslagits
av LC.
5. Vuxnas villkor att delta i flexibel högre utbildning
Sara Dahlström hade tyvärr fått förhinder.
6. Kursutvärderingsmall/information
Med anledning av rektors beslut om standardfrågor i kursutvärderingar arbetar Mats
Brenner nu med att lägga upp frågorna i blackboard, tillgängliga för alla.
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7. Uppsatsdialogen.se/information
Ett verktyg för uppsatshandledning som finns fritt tillgängligt. Den som kontaktar Mats
Brenner kan få ytterligare information/visning.
8. Anti-plagiatverktyg/information
Rektor har beslutat att ett vrktyg för att söka upp plagiat ska införskaffas till högskolan.
En arbetsgrupp bestående av Björn Karlsson, Mats Brenner och Lars Rydhard har tittat på
systemen Urkund och Genuine text. Representant för de båda systemen kommer att bjudas
in till högskolan och tester kommer att bli möjliga.
9. Rapport från seminarier, konferenser mm
Stefan rapporterade från
- Kraftfält
- Medie- och videoproduktion i nätbaserad undervisning
10. Kommande seminarier, konferenser mm
Ingen anmälan.
11. Övrigt
Lokalpriser
Vid förra mötet tog Åke Tilander upp priset för bokning av telebildsalarna, som han
menade medförde höga kostnader för distanskurser som ges vid telebild. Stefan har
undersökt saken och meddelade vid detta möte att priserna för dessa salar inte kommer att
höjas under 2007 (övriga lokaler stiger med 1%)
Telebildsal 32:108
Den telebildsal som utrustades i samband med att projektet Lärcentrum på Campus
startade kommer i samband med projekttidens slut, årsskiftet 06/07 att övergå från
kommunen till högskolan.
Khis, Kommuner och högskola i samverkan
Föreningen för samverkan mellan kommer och högskolor i Norrland är för närvarande
vilande.
Streamade föreläsningar
Som påpekats av lärarna på V-institutionen (se ovan under rapporter) streamas och sparas
föreläsläsningar som lärare på högskolan gör. Dessa finns på en server I Hudiksvall, så
länge de vill och helt utanför högskolans kontroll. Stefan kunde berätta att en grupp har
arbetat med att ta fram förslag på hur detta ska kunna tas över av högskolan och att de
sökt särskilda medel för att det ska låta sig göras.
12. Kommande möten
Kommande möte kommer att vara den 5/3, och därefter under året 21/5, 8/10 och 26/11
enligt förslag.
Anteckningar förda av
Ulla Nyberg

