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Minnesanteckningar förda vid distansrådets möte måndagen den 5 mars 2007
Tid:
Plats:

Måndagen den 5 mars, 2007 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i nya biblioteket

Närvarande:

Stefan Brodin
Rose-Marie Löf
Ulla Nyberg
Åke Tilander
Elisabet Linden
Marianne Hillström
Monica Stafberg
Magnus Eliasson
Rumi Delwar
Mats Brenner (punkt 4+5)

Ej närvarande: Lilian Karlsson
Carl-Gunnar Mårtensson
Bo Malmström
Sara Dahlström

Ordförande, Learning Center
Learning Center
Biblioteket
HS-institutionen
TB-institutionen
V-institutionen
P-institutionen
Studerandeservice
Studerande representant
Learning Center
N-institutionen
E-institutionen
Pedagogiska rådet

1. Val av sekreterare för mötet
Monica Stafberg utses till sekreterare för mötet.
2. Föregående möte
Efter en kort diskussion om problem kring tillgängligheten hos fler Lärcentra läggs
föregående mötesanteckningar och godkändes. Stefan Brodin väcker tillgänglighetsfrågan
hos Nitus.
3. Information från institutionerna samt bibliotek
P-institutionen, Monica Stafberg
Monica vidarebefordrar information från Elisabeth Björklund om fråga som väckts i
högskolestyrelsen angående problem i samband med telebildsändningar. Ärendet har
tagits upp i högskolestyrelsen och kommer att diskuteras vidare.
Studentservice, Magnus Eliasson
Magnus informerar om att civilekonomprogrammet ej startar i höst istället inför man
civilekonomexamen. Detta är synd då det är ett efterfrågat program.
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Magnus betonar också vikten av information på Webben och att den informationen bör
vara så tydlig som möjligt.
V-institutionen, Marianne Hillström
Marianne berättar att de startar en ny specialist sjuksköterskeutbildning till hösten 2007
med inriktning vård av äldre. Utbildningen är helt nätbaserad och genomförs i samarbete
med Luleå, Mittuniversitetet, Umeå, Sofiahemmet och högskolan i Gävle. Utbildningen
kommer att genomföras i 50% studietakt och kurserna alterneras mellan de olika
högskolorna. Den första 5-poängskursen genomförs i Gävle.
Just nu har V-institutionen 2 kurser som är helt nätbaserade och erfarenheterna är goda.
Dessa kurser ger yrkesverksamma större möjligheter till studier. En kurs vänder sig till
undersköterskor. I framtiden finns behov av att utbilda mer för att ta hand om alla äldre.
Genomströmningen på dessa kurser har varit god.
Det saknas intensivvårdssjuksköterskor i länet. V-institutionen utbildar nu anestesi- och
intensivvårdssjuksköterskor. En kurs är reguljär och en är ett uppdrag.
Studentrepresentant, Rumi Delwar
Rumi berättar om en kurs som det varit en del problem med gällande användning av
blackboard för informationsspridning. Läraren använde inte hjälpmedlet trots att kursen
administrerades som om den gick på distans. Problemet noterades av rådet.
TB-institutionen, Elisabet Linden
Pga. flera anledningar har Elisabeth idag inte något att rapportera.
HS-institutionen, Åke Tilander
Åke nämner att det är en stor andel distansutbildningar på HS med olika koncept.
Genomströmningen på tyskan är ett problem som Åke inte vet vad den beror på, men
varnar för att tyska kan komma att försvinna med anledning av det. Åke berättar vidare att
några på HS inte alls arbetar med distansstudier. Men de som arbetar med distanskurser
har skaffat sig goda erfarenheter och rutiner och det kommer nog att se likadant ut ett eller
ett par år framöver.
Learning Center, Stefan Brodin
Stefan informerar om att flera projektmedel beviljats för mindre projekt på Learning
Center. Exempelvis har pengar beviljats för att arbeta med antiplagiatsystemets
upphandling, fortsatt utredning kring streaming server m.m.
Brev har inkommit från kriminalvården om förfrågan att ha ett möte kring villkor för
interners deltagande i utbildning. Efter diskussion framkommer också att lärares villkor
kan påverkas av att ha interner som studenter. Stefan tar med detta till mötet som i under
våren ska planeras och återkommer senare med inbjudan.
Learning Center, Rose-Marie Löf
Rose-Marie är vikarie för Jenny som är barnledig. Rose-Marie gör en kort presentation för
gruppen.
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4. Antiplagiatsystem, Genuine Text
Mats informerar om hur arbetet med upphandling av antiplagiatsystem fortskrider och
visar den hemsida där vi kan följa det fortsatta arbetet. Adressen är
http://www.hig.se/bibli/antiplagiat.html.
5. IKT-pedagogisk samverkan inom Pentaplus
Mats informerar om en träff som Pentaplus haft för IKT-pedagoger där det bestämdes att
starta en seminarieserie kring aktuella ämnen för IKT-pedagoger. Pengar är sökta från
Nätuniversitetet. Serien planeras att starta under hösten 2007.
6. Ett nyhetsbrev från Learning Center
Denna fråga har redan tidigare behandlats.
7. Stora sökguiden
Ulla berättar om att biblioteket undersöker möjligheter att bli medlem i den stora
sökguiden. I den kan bibliotekets personal använda moduler som kursmaterial. Det är
positivt för HiG och Ulla återkommer med mer information vartefter. Mer om detta kan
läsas på http://stora-sok.bth.se.
8. Enklare sätt att skapa Webbföreläsningar
Stefan demonstrerar Articulate som är ett format som enkelt kan konvertera från
PowerPoint så att webbföreläsningar kan göras tillgängligt för studenter på Blackboard.
Hjälp med detta får man hos Learning Center. För en demonstration klicka här http://www.mozealous.com/projects/ave/player.html.
9. Rapport från seminarier och konferenser
Se föregående mötesprotokoll.
10. Kommande seminarier och konferenser
Stefan informerar om följande:
Workshop – Web 2.0, vad är det?
Datum: Tisdag 2007-03-13
Tid: 10.30–12.00
Lokal: 23:302 (bibliotekets utbildningssal)
Anmäl till: mbr@hig.se
Vi visar, alla testar och diskuterar flera s.k. Web 2.0-lösningar som både lärare,
handledare, forskare och studenter (för bl.a. grupparbete) kan använda sig av gratis
via Internet. T.ex. finns verktyg och program för att skriva, kalkylera och
projektarbeta tillsammans, skapa diagram och organisationsscheman, skapa
webbformulär & webbenkäter, publicera filmer och ljudfiler, skapa licenser för
upphovsrätt gratis etc. Vi behandlar även vilka andra fria IKT-verktyg som
Learning Center förfogar över, som kan användas vid grupparbete och studier.
Webbtidningen http://www.learningnet.se publicerar en artikel av mig om Web 2.0
EMERGING PIECES IN THE EDUCATION PUZZLE
(http://www.campus.skelleftea.se/ep), Skellefteå 19-20 april 2007
EDEN 2007 Annual Conference (http://www.eden-online.org/eden.php), Neapel
13-16 juni 2007. Normal registreringskostnad för EDEN-medlemmar (HiG är
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medlem) är 425 Euro, billigare pris vid anmälan före 25 april är 375 Euro för
EDEN-medlemmar (HiG är medlem) och det finns grupprabatt på 15% om tre
eller fler anmäler sig från samma lärosäte. Resor och boende tillkommer.
11. Övriga frågor
Åke väcker frågan om de höga kostnaderna för videokonferensrummen. Detta missgynnar
distansutbildningen. Denna fråga har sedan tidigare varit aktuell och något relevant svar
har inte framkommit, enligt Stefan. Rådet anser att det är bra att frågan hålls levande.
12. Mötets avslutande och nästa möte
Kommande möten är planerade till måndagarna 21/5, 8/10 och 26/11.
Stefan tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan

Monica Stafberg

