DISTANSRÅD
Tid:
Plats:

Måndag den 18 maj 2009, klockan 13:00 – 16:00
Konferensrummet i Biblioteket, 23:401

Närvarande: Bo Malmström (ordf), Stig Sörling (E-inst), Åke Tilander (HS-inst), Kjell Björk
(N-inst), Inger Johansson (V-inst), Johanna Ridal, Mats Brenner (Learning Center), Mattias
Tyve, (videokonferens-tekniker).

Dagordning
1. Inger Johanson valdes till sekreterare för mötet
2. Från föregående mötes protokoll aktualiserades problemet med att studenter loggats ut
under pågående tentamensskrivning on-line. Mats Brenner berättade att systemet kopplar
ur efter ca 40 minuter. Han föreslår därför att on-lineskrivningar inte bör vara längre tid än
ca 30 minuter: det går däremot att bryta ner en skrivning i flera 30-minuters-moduler. Ett
annat sätt att administrera skrivningar över nätet, som inte är tidsberoende, är t ex att vid
en viss tidpunkt skicka en skrivning som attachment i ett mail. Studenten har sedan en viss
tid på sig att svara.
Beslöts att ta upp examinationsformer i distansundervisning på ett kommande möte.
Respektive institution inventerar erfarenheter av olika examinationsformer vid
distansundervisning och distans-rådet dokumenterar och diskuterar detta.
Påpekades att studenter kan få tillgång till Blackboard innan de registrerats i LADOK.
Beslöts visa hur V-institutionen hanterat detta genom information (och datakoder) i
Välkomstbrevet till antagna studenter. Mall för välkomstbrev finns på gamla weben
www.digiref.se /vård/sociologi. Studenterna måste enrolla sig själva. OBS! Om en kurs har
kopierats från en tidigare kurs är den ”un-available” tills detta ändras.
3. Information från institutionerna samt bibliotek

Det fanns inte så mycket nytt att rapportera. Dock berättade Kjell Björk från Ninstitutionen om utvecklandet av distanskurser i matematik på gymnasienivå och uppåt i
samarbete med andra lärosäten. Detta kan vara av intresse för utbildningar (t.ex.
vårdutbildningar) med vissa inslag av matematik.
4.

HiG står inför att välja vilken– eller vilka kombinationer av- tekniska lösningar som ska
användas för videokonferenser, distansföreläsningar, handledning på distans etc. och med
anledning härav fick vi information om olika tänkbara system.

5. Videokonferens
Demonstration av utrustning från STV (Svensk Tele- och Videokonsult), en portabel

utrustning med bra kvalitet som vi får använda gratis under hösten! Den fordrar dock ”rätt
protokoll” och detta är inte kompatibelt med SUNETs protokoll.

6. Webbmötesverktyg
Ett alternativt webmötesverktyg är Adobe Connect Pro som kanske blir standard på andra
universitet och högskolor, och som vi kan använda gratis i år. En fördel är att SUNET
sköter driften. Ingen hårdvara behövs. De flesta med Internet kan delta. Det går att spela
in och klippa ihop material till flash-filmer. En nackdel är att en ”ordförande” som
fördelar ordet behövs – utbildningen kostar 3600 kr per peson.
Visning av nya konferensutrustningen kommer också att ske onsdagen den 27 maj, kl
14.00 och torsdagen den 4 juni, kl 13.30 i bibliotekets sammanträdesrum, 23:401. Ingen
anmälan behövs.
7. -University, Apple University
Intresserade kan få mer information på
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=360749
http://education.apple.com/itunesu/ Rapport från seminarier, konferenser mm
Johanna Ridal deltar i ett Nätverket för IT i Högre Utbildning
8. Kommande seminarier, konferenser mm
Playful Learning, HiG 11/6 2009-05-06, EDEN 2009, se affischering på institutionerna.

9. Kommande möten
Beslöts: : 2009-10-05, 2009-11-30, 2010-03-01, 2010-05-17. Alla kl 13-16.
10. Övrigt
-Oro över vad som ska hända med s. k. Tilde-sidor framfördes från institutioner. Det finns
stort intresse av att kunna ha dem kvar från många lärare.
- En önskan framfördes om större tydlighet vad gäller att hitta ”bruksinformation” på
hemsidan, som Blackboard, läsårsdata, kurser, scheman etc. Distansstuderande är särskilt
beroende av lättåtkomlig och tydlig information över nätet.. Distansrådet önskar en fortsatt
dialog kring detta.
-HiG hyr inspelning och streaming av videokonferenser av Hudiksvall, och vi spelar alltså
inte längre in dem själva. Streamade program sparas ett år i Hudiksvall. De som vill ha
program inspelade eller streamade kan ange detta i samband med lokalbokning av
videokonferenssal.
Vid pennan: Inger Johansson

