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Minnesanteckningar förda vid distansrådets möte måndagen den 23 maj 2007
Tid:
Plats:

Måndagen den 23 maj, 2007 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i nya biblioteket

Närvarande:

Bo Malmström
Sara Dahlström
Stefan Brodin
Carl-Gunnar Mårtensson
Åke Tilander
Liselott Laurin
Elisabet Linden
Monica Stafberg
Rumi Delwar

Ej närvarande: Lilian Karlsson
Ulla Nyberg
Marianne Hillström
Magnus Eliasson

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

1. Val av sekreterare för mötet
Åke Tilander utsågs till sekreterare för mötet.
2. Föregående möte
Föregående protokoll genomgicks. I anslutning till detta gjordes följande kommentarer:
- Problemen när det gäller samordningsfrågor av videokonferenser på P-institutionen är
utredda.
- Magnus Eliasson kommer att ersättas av ny representant från studentservice.
- När det gäller vissa problem som varit kring en kurs gavs följande uppdrag:
1. Bo Malmström utsågs att, inom ramen för penta-plus, kontakta Högskolan Dalarna för
diskussion av samordning av rutinerna kring undervisning.
2. Institutionens distansrådsrepresentant kontaktar läraren.
- Det finns ett förslag om att lägga ner ämnet tyska. I så fall innebär det att distanskurserna
i tyska upphör.

3. Information från institutionerna
N-institutionen, Liselott Laurin
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Redogjordes för en kursem ”Grundkurs i matamatik” med ”flexibel studietakt”. Kursen
väckte stort intresse bland distansrådets medlemmar och en rad frågor ställdes kring det
praktiska genomförandet.
Learning Center, Stefan Brodin
Ett avtal är på gång för antiplagiatsystemet ”GenuineText”. Ett utbildningstillfälle per
institution kommer att ges i detta system.
När det gäller streaming-server finns en tanke om att kunna använda UR-online servern
även för detta ändamål.
Frågan om vem som ska betala för studenter från en kommun som deltar i distanskurser
vid en annan kommuns lärcentra håller på att utredas med Nitus.
TB-institutionen, Elisabet Linden
Lärarnas uppfattningar om att antiplagiatsystem är mycket kluvna.
P-institutionen, Monica Stafberg
Inget nytt för närvarande.
Studenterna, Rumi Delwar
Kursen ”Byggfysik B” nämndes som en mycket väl genomförd distanskurs.
E-institutionen, Carl-Gunnar Mårtensson
Nämndes att institutionen har en rad problem för närvarande. Mycket lite av nysatsningar
på distansutbildning förekommer. Eventuellt kan en civilekonomutbildning på distans
startas.
HS-institutionen, Åke Tilander
HS-institutionen genomgår för närvarande en övertalighetsprocess, som en följd av denna
kan vissa distanskurser komma att läggas ned i t.ex. tyska. Tänkta ny-satsningar på
distanskurser i t.ex. historia kommer troligen inte att genomföras.
Pedagogiska rådet, Sara Dahlström
Eventuellt får pedagogiska rådet till uppgift att utreda de pedagogiska konsekvenserna av
ett anti-plagiatsystem.
Pedagogiska rådet har fått till uppgift att ge utbildning om olika lärplattformar.
4. Rapport om seminarier, konferenser mm
Rapporterade Sara Dahlström om en konferens om distansutbildning som hon deltagit i i
Norge.
5. Kommande seminarier, konferenser mm
Nämndes EDEN-konferensen i Neapel 13-16 juni 2007. Bland annat kommer Bo
Malmström att representera högskolan.
6. Representant för lärarutbildningen
LUN-kansli har uttryck önskemål om att en representant för lärarutbildningen ska få delta
i distansrådet.
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Rådet välkomnar en sådan representant.
7. Kommande möten
8/10 kl. 13-16 sal 21:410
26/11 kl. 13-16 sal 23:401
8. Besök från kriminalvården
Distansrådet avslutades med ett besök från kriminalvården, som gav olika synpunkter på
möjligheter och svårigheter för intagna att delta i distanskurser.
Vid pennan

Åke Tilander

