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Minnesanteckningar förda vid distansrådets möte måndagen den 2 mars 2009
Tid:
Plats:
Närvarande

Måndagen den 2 mars, 2009 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i biblioteket
Bo Malmström (ordf.), Johanna Ridal (LC), Åke Tilander (HS), Sture Lifh
(E), Stig Sörling (E), Kjell Björk (N), Elisabet Linden (ITB)

1. Val av sekreterare för mötet
Åke Tilander utsågs till sekreterare för mötet.
2. Föregående möte
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. I anslutning till föregående
protokoll gjordes följande kommentarer:
- Problemet med att text försvinner i BlackBoard kvarstår.
- *.docx filer kan för närvarande inte läsas i BlackBoard, men efter kommande sommars
uppgradering ska detta fungera.
3. BlackBoard-problem
Ett tidigare ej uppmärksammat problem finns i BlackBoard när det används för onlinetentamen. Studenter kan loggas ut ur BlackBoard under pågående tentamen och deras svar gå
förlorade. Frågan tas upp vid kommande möte i distansrådet.
4. Erfarenhetsutbyte kring en distanskurs
Sture Lifh rapporterade om en lång rad problem som han som lärare upplevt i samband med
en distanskurs. Han delade på ett intressant sätt med sig av sina erfarenheter och rapporten
ledde till en långvarig diskussion i distansrådet. Problem som bland annat diskuterades:
- Studenterna får inte tillgång till BlackBoard och kurserna i BlackBoard innan de registrerats
i Ladok. Registreringarna kan ibland ske så sent att detta negativt påverkar studenternas
möjligheter att genomföra kurserna.
- Sture Lifh förordade starkt en standardisering när det gäller högskolans arbete med
distanskurser. Idag kan situationen upplevas som förvirrad för studenterna och lärarna.
- Ska en lärare ensam ansvara för en mycket stor kurs? Vad händer om läraren blir sjuk?
- Vem inom högskolan bär ansvar för att svara på vad när det gäller studenternas frågor?
Utifrån synpunkterna under denna punkt sas att frågan om resursfördelning för distanskurser
bör tas upp på nästa möte.
Även frågan om examinationsformer på distanskurser bör diskuteras vid ett kommande möte.
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5. Information från institutionerna och LearningCenter
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.
ITB-institutionen, Elisabet Linden
- Inte så stora förändringar mot tidigare.
E-institutionen, Stig Sörling
- Institutionen har stora kurser och program på distans.
- En stor andel av lärarna arbetar med distanskurser i någon form.
- Eventuellt borde en central mall för välkomstbrev till distanskurser tas fram.
N-institutionen, Kjell Björk
- Oro på institutionen finns för att tilde (~) sidorna eventuellt kan komma att försvinna.
Dessa sidor betyder mycket för institutionens undervisning.
- Viktigt att högskolans IT-system fungerar vilket nu ofta inte är fallet.

6. De akuta nätverksproblemen
Högskolan har genomlidit en dryg vecka av akuta nätverksproblem. Vilket allvarligt drabbat
t.ex. distansundervisningen genom att t.ex. videokonferenser fått ställas in och lärarnas
möjligheter att kommunicera med studenterna upphört. Distansrådet ser allvarligt på de
problem som varit. Det uppdrogs åt Bo Malmström att diskutera med Marianne Wiktorin hur
dessa problem kan undvikas i framtiden.
7. EDEN
Högskolan i Gävle har tidigare varit medlem i EDEN. Medlemskapet har dock blivit rätt dyrt
och det har beslutats att högskolan inte längre ska vara med i denna organisation.
8. Antiplagiatsystem
GenuineText försvinner eftersom det fungerat alltför dåligt och ersätts av SafeAssign.
9. SNH-samarbete
Diskuterades lärobjekt och verktygslåda. http://www.learningobjects.se och
http://learningnet.se
10. Diverse
DaVinci-projektet är ett erfarenhetsutbyte kring m-learning och spelbaserat lärande, ev. event
i maj.
Emötesverktyget DimDim prövas under 1 år t.o.m. januari 2010.
Adobe Connect Pro (Sunet) kan integreras i BlackBoard.
Arbete med hemsida för distansverksamhet pågår.
11. Distansansvarig
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Bo Malmström har lämnat sitt uppdrag som prorektor, men kommer att bibehålla
distansansvaret under 2009.
12. Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum 18 maj kl 13-16 i bibliotekets sammanträdesrum.
Vid pennan

Åke Tilander

