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Måndagen den 6 oktober, 2008 kl. 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i biblioteket

Närvarande:

Bo Malmström
Kjell Björk
Åke Tilander
Elisabet Linden
Johanna Ridal

Ordförande
N-institiutionen
HS-institutionen
TB-institutionen
Learning Center

Ej närvarande:

Monica Stafberg
Inger Johansson
vakant
Jennie Carlsson
Sara Dahlström
Jens Jesper Salö

P-institutionen
V-institutionen
E-institutionen
Studerandeservice
Ledningskansliet (pedagogisk utv.)
Student

1.

Val av sekreterare för mötet
Kjell Björk utses till sekreterare för mötet.

2.

Föregående möte
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna

3.

Distansrådets roll
Distansrådet är ett forum för erfarenhetssutbyte och kontakt mellan representanter för
institutionerna, studenterna och administrativa delar som Learning Center och
Ledningskansliet. Den hittills gällande distansvisionen har tagits fram genom
distansrådet och en viktig uppgift som vi nu står inför är att ta fram en ny distansversion,
anpassad efter högskolans framtida vision, som för närvarande är under diskussion.
Formella representanter finns för samtliga institutioner utom E (tillfälligt), för
Högskoleledningen, för LC, ledningskansliet (PU), för studerandeservice och för
studenterna.

4.

Information från institutionerna och Learning Center

TB-institutionen, Elisabet Linden
• Institutionens personal har inbjudits att komma med förslag på punkter att ta
upp. Men några sådana förslag har inte inkommit.
• Någon lärare har sett möjligheten att kunna distansarbeta genom att ha
distanskurser. Det finns ingen närvaroplikt på HiG för den undervisande personalen.
Men ett problem är att de lärare som är närvarande på campus också får ta hand om
alla smärre frågor som tenderar att dyka upp under en arbetsdag, vilket gör att
arbetsbördan i det sammanhanget inte blir likvärdigt fördelad.
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Elisabet arbetar också på LC, en dag i veckan
Flyttning från Brynäs kommer att ske så småningom

HS-institutionen, Åke Tilander
• Så mycket nytt har inte hänt den senaste tiden. Institutionen för Humaniora och
Samhällsvetenskap har en fortsatt hög andel av distanskurser. Många olika
arbetssätt inom distansundervisningen förekommer t.ex. Blackboard kombinerat med
inneveckor, rena Blackboardkurser, videokonferenser.
• Det har dykt upp en möjlighet för studenterna att kunna individuellt ansluta sig till
videokonferenser. Det gäller just nu i Hudiksvall, religionsgruppen. Ekonomin bakom
detta är inte löst. Via studiecentra kostar det nu ca 125 kr/h. Priset per student bör bli
lägre om det ska vara möjligt att genomföra.
N-institutionen, Kjell Björk
• När det gäller antagningen till den internationella kursen ”Discrete Mathematics”
uppstod ett problem. Det visade sig dessvärre att Högskoleverket tog bort den
engelskspråkiga ansökningssidan i syfte att minska sin arbetsbelastning. Detta gick
ut över antalet ansökningar. Många av våra presumtiva studenter kunde inte söka
och därmed kom också institutionens ekonomi att lida skada.
• Något som vållat debatt bland institutionens personal är att det verkar som om våra
nuvarande möjligheter med egna hemsidor kan komma att försvinna. Alla sidor måste
manuellt läggas in i det nya systemet (SiteVision – ett CMS som Sense Logic
utvecklat). Alla sidor kommer att hamna i SiteVision och de egna ~-sidorna kommer
tyvärr att försvinna. Man kommer fortfarande att kunna ha egna sidor men de ligger
då inom ovan nämnda CMS. Man kommer då inte att kunna ha egna sidor, bara
CMS-systemets sidor. Det är en skillnad, som många inte kommer att märka av, men
som kommer att sätta stopp för mer avancerad användning av webbsidor. Det
kommer att inte att underlätta arbetet inom dataavdelningen när det gäller avancerad
användning av webbsidor.
Hemsidorna anses vara ett bra verktyg i arbetet. De fungerar utmärkt bl.a. till att
distribuera stora filer utan att belasta något mailsystem med mail och 10-100-tals
kopior i brevbilagor och genom att man där kan lägga ut kursdokument utan att
studenterna behöver enrolla sig i Blackboard.
• Institutionens personal har inbjudits att komma med förslag på punkter att ta
upp. Följande frågor kom från Björn Ansnes:
1. Ett stort problem är att de studenter som läser till tidigarelärare distans saknar
valmöjligheter på distans när det gäller specialiseringarna. Distansutbildningarna för
lärarutbildningarna behöver professionaliseras. Idag finns inga specifika resurser att
egentligen distansanpassa dessa.
2. Kommer det att finnas möjlighet till telebild eller liknande ute i fält.
På fråga 1 blev svaret att LC inte har några pengar att fördela till distansanpassning
men ställer gärna upp med råd och support. LC kan också hjälpa till med att finna ut
var man kan söka pengar. KK-stiftelsen nämndes. Kontakt kan också tas med LUN,
där i varje fall tidigare Bengt Schüllerqvist visade intresse för distansanpassning. Bo
skulle kontrollera med SNH (Samverkan nätbaserad högskoleutbildning).
I samband med att fråga 2 diskuterades framkom att det finns möjligheter för bruk i
fält: Bärbar videokamera för inspelning och senare återutsändning i form av
streaming video o.d. (Kompetens finns på LC). Dessutom finns numera den moderna
tidens turbo-3G ev. tillgänglig.
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Learning Center, Johanna Ridal
• LC har infört tfn-tider. Under dessa tider passas telefonen. Något telefonkösystem har
inte införts. Det är möjligt att ringa LC även utanför tfn-tiderna. Om någon finns
tillstädes besvaras telefonsamtalet. Kontaktmöjligheterna med LC via e-post eller
inom BB-systemet är också goda.
• Fredag 10 okt. är det möte mellan institutionerna och lärcentra. Då ska ventileras
lärcentras behov och institutionernas utbud.
• AV-TOOLS ska läggas in i BB, under COMMUNICATION. Då blir kontakten student
till student enklare än via videokonferens.
• Förslag 1 från Åke: Enrolla med automatik alla studenter som antagits till en BBkurs. Uppgifterna kan hämtas från LADOK. De studenter som vill gå in tidigare för att
titta på en särskild kurs kan enrolla sig på egen hand.
• Förslag 2 från Åke: Man borde kunna läsa.docx-filer direkt i BB utan att först
behöva spara ned dokumentet och öppna det i sin egen dator.
• Det ska bli bättre sökmöjligheter i BB med ett nytt program som köpts in.
• En ny BB-version finns ute nu. HiG uppgraderar nästa sommar då BB stängs ner.
• On-line-tentamen: Vi har ingen support under helger i samband med on-line-tentor.
Kan man ordna en variant med tentamensvakt? (Fråga för Bo eller LC att utreda)
• Från november vikarierar Johan Mattias Tyve som videokonferenstekniker.
• Det finns en projektgrupp för ”Nya webbplatser 2009”.
Projektledare: Mats Hyvönen (HS-inst)
Övriga i projektgruppen:
Veronica Liljerot (webmaster/avd. för kommunikation & samverkan)
Douglas Öhrbom (webmaster/avd. för kommunikation & samverkan)
Johan Sellin (webmaster/avd. för kommunikation & samverkan)
Zara Lindahl (Ateljen/avd. för kommunikation & samverkan)
Jenny Ericsson (Learning Center/Biblioteket)
Lena Åminne (CBF Umeå)
Totte Jonsson (N-inst)
Styrgruppen:
Johan Ahlgren (Kommunikationschef & projektägare)
Mona Åkerman (IT-enheten)
Svante Brunåker (utb.chef/prorektor)
Anita Hussenius (prefekt, N-inst)
Tore Nilsson (prefekt, HS-inst)
Mer info finns här: http://www.hig.se/web/webb2009.html
5.

Avhandling om vuxnas lärande
Bo informerade om en intressant avhandling av Berit Östlund, Umeå universitet:
Vuxnas lärande på nätet: Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur
ett studentperspektiv - av Berit Östlund
Studenterna uppskattar struktur och flexibilitet samt träffar på Campus.
Några länkar med mer information:
Gruppen viktigt även för distanselever
Läs hela avhandlingen (pdf)
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ELQ SNH, 1 oktober
Bo presenterade en färsk rapport från HSV. Rapporten ska ut på remiss. Några nedslag:
• HiG har mer än 60 % på distans. Ökande inslag av e-lärande på
campusutbildningarna.
• Ny term för flexibel/distansutbildning är e-lärande.
• Kvalitetsutvärdering av e-lärande.
• Policy för val av material och policy för upphovsrätt.
• Den virtuella miljön: Pedagogiska överväganden, integration med andra IT-system.
• Examination: Rättvis, säker och flexibel examinationsprocess.
• Resursfrågor: Lärarnas arbetssituation, IT-infrastruktur.

7.

Seminarier
Bos erfarenhet från EDEN-konferensen: LMS (systemstöd för flexibelt lärande)
nedtonat, man tittar på kostnaderna. Diskussioner om webb2.0, som har blivit mer
operationellt genom att man tar fram lärprocessen.

8.

Konferenser
ICDE: Går av stapeln 7 – 10 June 2009 i Maastricht, The Netherlands
(23rd ICDE World Conference on Open Learning and Distance Education)
The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) is the
representative organisation of both the European open and distance learning
universities and of the national consortia of higher education institutions active in the
field of distance education and e-learning.
EDEN (European Distance and E-Learning Network) 2009 Annual Conference: 10-13
JUNE, 2009, Gdansk, Poland
Det föreslogs att distansrådet finansierar vårt deltagande EDEN-konferensen. Bo
undersöker saken.

9. Kommande möten
2008 mån 24 nov. 13-16 Konferensrummet plan 4 i biblioteket
2009 mån 2 mars
mån 18 maj

13-16 Konferensrummet plan 4 i biblioteket
13-16 Konferensrummet plan 4 i biblioteket

En viktig arbetsuppgift för distansrådet blir nu att arbeta med den förnyade
distansvisionen.

