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Minnesanteckningar förda vid distansrådets möte måndagen den 19 maj 2008
Tid:
Plats:

Måndagen den 19 maj, 2008 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i biblioteket

1. Val av sekreterare för mötet
Åke Tilander utsågs till sekreterare för mötet.
2. Föregående möte
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna
3. Information från institutionerna och LearningCenter
TB-institutionen, Elisabet Linden
- Information gavs om att BlackBoard används på Campus-kurser i lika hög
utsträckning som distanskurser.
- Distanskurser med inneveckor förekommer framförallt på lärarprogrammet.
- Institutionen har en hel del rena distanskurser.
- Det finns en masterutbildning som ges helt på distans.
HS-institutionen, Åke Tilander
- Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap har en fortsatt hög andel av
distanskurser. För närvarande tas dock inte så mycket nya initiativ, vilket främst beror på
den övertalighetsprocess institutionen genomgår.
N-institutionen, Kjell Björk
- Rapporterades om hur matematik-ämnet och utbildningen ”IngOnline”
Ingenjörsutbildning online fungerar.
- Kursen ”Linjär algebra” på distans nämndes med 100-200 distansstudenter.
- Även ”Diskret matematik” som riktar sig till studenter internationellt nämndes. Många
internationella studenter söker kursen, men här har ett problem varit att dessa saknar
behörighet för kursen.
- Vidare rapporterades om ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Stockholms
Universitet och KTH när det gäller en kurs som syftar till att fungera som en brygga
mellan universitet och högskola.
Johanna Ridal, LearningCenter
- Verktyg för E-möten diskuterades. Bland annat nämndes Marratec och DimDim.
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Statistik som berör LearningCenters verksamhet genomgicks.
Antal Hås för distansstudenter:
2005
1855
30%

2006
2024
33%

2007
2053
35%

Antal ärenden registrerade och hanterade av distanssupport:
ht2005
2671

2006
5158

2007
5439

Videokonferens, antal timmar:
2005
2154

2006
2236

2007
2463

Antal användare i BlackBoard:
2005
7150

2006
11770

2007
17425

Antal nya kurser i BlackBoard:
2005
598

2006
701

2007
790

- Verktyg för kursutvärderingar diskuterades.
- Verktyg för kontroll av fusk och kvalitetssäkring, GenuineText nämndes.
4. Policy om upphovsrätt
Ett arbete pågår för att ta fram en policy för inspelat, digitalt material, t.ex. streamade
videokonferenser. Arbetet sker som ett samarbete mellan flera olika högskolor inom
PentaPlus.
Arbetet väcker många svåra juridiska frågor inom ett område där prejudikat saknas.
Lagstiftningen är oklar. Nämndes också det så kallade ”lärarundantaget”.
Nämndes att Anders Stening anlitats för att få bättre juridisk förankring.
5. Bb Backpack och radering av gamla kurser i BlackBoard
Arbetet med att radera gamla kurser i BlackBoard kommer snart att påbörjas.
Diskuterades också möjligheterna att spara gammalt material på olika sätt, bland annat
med hjälp av programmet Bb Backpack.
6. Distansvisionen
Diskuterades utveckling av en ny distansvision.
Nytt som föreslogs lyftas in i visionen:
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- ”Distansutbildning för alla”
- ”Möjliggöra internationella deltagare”
- ”Flexibilitet i valet av tekniska system”
- ”Aktiv bevakning av nya tekniska system”
Gammalt som föreslogs utgå ur visionen:
- Ej ”Vision”
- Ej ”Syfta till universitetsstatus”.
- Ej begreppet ”Gävle-modellen”.
Uppdrogs åt rådsmedlemmarna att fundera vidare till nästa gång.
7. Rapporter från konferenser och möten
- Rapporterades bland annat från PentaPlus-möte 18 maj och från NU2008 i Kalmar 7-9
maj. Vid SVERDs studieresa i april deltog Anna Nerhammar.
8. Kommande seminarier, konferenser mm
Nämndes EDEN 2008-konferensen som kommer att äga rum i Lissabon 11-14 juni.
9. Enkät om webstöd i undervisningen
En enkät om webstöd i undervisningen har genomförts. Totalt har ca 400 svar inkommit.

Vid pennan

Åke Tilander

