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Minnesanteckningar förda vid distansrådets möte måndagen den 8 oktober 2007
Tid: Måndagen den 8 oktober, 2007 kl. 13.00-16.00
Plats: Styrelserummet i Oden, 21:413
Närvarande: Bo Malmström
Mats Brenner
Pierre Svedjerot
Carl-Gunnar Mårtensson
Monica Stafberg
Åke Tilander
Elisabeth Linden
Helena Svensson
Sandra Wikström (ersättare av Liselotte Laurila)
Jeppe Salö

Ordförande
Learning Center
Learning Center
E-institutionen
P-institutionen
HS-institutionen
TB-institutionen
V-institutionen
N-institutionen
Studentkåren

1. Val av sekreterare för mötet
Sandra Wikström utsågs till sekreterare för mötet.
2. Föregående möte
Protokollet från föregående möte gicks igenom och det var främst två saker som
kommenterades:
• Bo Malmström har, som beslutades på föregående möte, inom ramen för pentaplus kontaktat Högskolan i Dalarna för att diskutera samordningsmöjligheter bla
gällande undervisning som ges via telebild. Högskolan i Dalarna har dock inte så
mycket telebildsundervisning och ett samarbete kring detta ansågs därför inte vara
lämpligt.
• Från och med nästa termin har tyska-kurserna nu tagits bort.
3. Information från institutionerna samt bibliotek
P-institutionen, Monica Stafberg
Ett mentorprojekt som HiG och kommunen är inblandade i togs upp. Unikum är beredda
att anpassa sin plattform för detta projekt och har lämnat en offert på 10 000 kr. Denna
plattform kommer i så fall att likna ett organiserat webbcommunity liknande facebook där
mentorerna och eleverna kan kommunicera. Ett demoprogram av detta finns på
unikum.net om man vill titta på det. Bo informerade om att Elza Dunkes kommer ta upp
mer om detta under sin förläsning 12/11 under Pentaplus-turnén.
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E-institutionen, Carl-Gunnar Mårtensson
HiG fick avslag på sin ansökan om att få civilekonomexamensrätten och det finns i
dagsläget nu tre program med anknytning till E-institutionen som klassas som
distansprogram. Det togs även upp att en lärare använt facebook som ett komplement till
blackboard.
HS-institutionen, Åke Tilander
Statistik baserad på Ladok om distansstudenter lades fram. 956 studenter vid HSinstitutionen är registrerade på någon form av distanskurser. Detta utgör 54% av
studenterna som är registrerade på kurser vid HS-institutionen och 15-20 kurser per termin
ges i distansform. Vilken form av distans som är vanligast inom de olika ämnena togs
även upp. När antalet studenter har sjunkit på många kurser har antalet inte sjunkit lika
mycket på distanskurserna och detta gör att HS vill utöka och satsa mer på just
distanskurser.
TB-institutionen, Elisabet Linden
Inget nytt för närvarande.
V-institutionen, Helena Svensson
Lärarna har efterlyst en pedagogisk grundfilosofi när man lägger upp distanskurser och
det lades fram att Learning Center eller pedagogiska rådet är bra att vända sig till
angående detta. Blackboard anses vara svårt och vissa problem med Marratech togs även
upp.
N-institutionen, Sandra Wikström
Inget nytt för närvarande.
Bo Malmström
Nätuniversitetet läggs ner (portalen finns dock kvar). KHIS finns kvar men vilande, har
fått stå tillbaka lite för ”4 norra”.
Studentkåren, Jeppe Salö
En arbetsgrupp har tillsatts att jobba med frågor rörande avskaffandet av kårobligatoriet.
Om det blir så kommer det bli svårt att få behålla distansstudenterna inom kåren. Det som
gjorts för distansstudenterna hittills för att de ska känna större engagemang i kårens arbete
är bla att studenttidningen nu finns på nätet och att man försöker göra studentombudet mer
synlig med hjälp av hemsidan. Kåren vill ha en distansstudent som kan sitta med i
distansrådet och jobbar med detta. Problematiken med att man når väldigt få studenter
genom skolmailen togs även upp.
4. Rapport från Learning Center
Se bilaga.
5. Rapport från seminarier, konferenser mm
Mats Brenner lämnade rapport om EDEN-konferensen i Italien. 550 deltagare varav 50
var från Sverige. Det var bra sessioner och Mats var nöjd och rekommenderar att åka på
kommande EDEN-konferenser.
6. Kommande seminarier, konferenser mm
EDEN konferens i Stockholm 24-26/10
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SVIT.07 konferens på HiG 23/10
7. Övrigt
• Webb-sidan för distansrådet är inte uppdaterad. Pierre kollar upp om någon på
Learning Center kan ta på sig detta.
• En sammanslagning av lärosätena i Pentaplus diskuterades. Om lärosäten i
Pentaplus går ihop kan man samarbeta kring mindre kurser och man kan då
t.ex. fördela småspråken på de olika lärosätena. Vi kan arbeta för denna typ av
lösning.
8. Kommande möten
Måndagarna 26/11, 3/3 och 19/5.

Vid pennan
Sandra Wikström

