Nytt formulär för beställning av Blackboardkurser
I dagarna publiceras en efterlängtad
förbättring kring hantering av Blackboardkursbeställningar och inskrivning av studenter.
Kursbeställningen synkas mot andra system
Formuläret för att beställa Blackboardkurs är nu omgjort. Läraren
som beställer en kurs väljer kurskod, kurstillfällen, personal etc från
listor som synkas mot Fafne och personaldatabasen. Detta minskar
risken att det blir fel i beställningen, samt möjliggör att kursen kan
skapas automatiskt. Kurs-id i de nya kurserna blir i samma format
som i Fafne; kurskod.anmälningskod.år.
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Det här ett nyhetsbrev
från Learning Center.
Som central enhet
fångar vi upp vad som
händer inom området
flexibel utbildning och
jobbar med utvecklingsprojekt. Vi vill på det här
sättet dela med oss av
nyheter inom området.

Kurskopiering beställs i samma formulär
Du kan även i samma formulär ange om du vill kopiera struktur och
innehåll från en tidigare Blackboard-kurs. Formuläret söker då mot
befintliga kurser i Blackboard. Hela kursen kopieras.
Du kan lägga ihop olika kurstillfällen/anmälningskoder
För att samtliga studenter som hör till en kurs ska kunna skrivas in
automatiskt i den, måste du i beställningen ange om flera
kurstillfällen (anmälningskoder) ska läggas ihop till samma kurs.
Kursen skapas automatiskt natten därpå
När beställningen gjorts, läggs den i kö och kursen skapas
automatiskt under efterföljande natt. Läraren får inte längre någon
mailbekräftelse när kursen är klar, utan kursen kommer upp på
listan över ”Mina kurser” i Blackboard
 Länk direkt till beställningsformuläret
 Instruktionsfilm om det nya formuläret
Du hittar sidan med beställningsformuläret under Intranät > För
mitt arbete > Undervisning > Beställ Blackboardkurs

Automatiserad inskrivning av studenter

Från och med terminsstarten i januari kommer många studenter att
skrivas in automatiskt i sina kurser på Blackboard. Den automatiska
inskrivningen i Blackboard-kursen sker på natten efter att studenten
registrerat sig på kursen via Studentportalen.

LC-supporten är
öppen alla
vardagar v 52-01
Supporten hos
Learning Center är
öppen alla vardagar
under jul- och
nyårshelgen.
> Telefon 9-12
> Mail/ärenden 9-15
blackboard@hig.se
support.hig.se
026-64 87 00

-----------------------------

Studenterna ser kursen först när läraren gör den tillgänglig
Notera: Om kursen finns men inte är synliggjord för studenterna
ännu, kommer de att skrivas in men kan inte se kursen och
innehållet förrän läraren väljer att öppna den.
Undantag – alla kommer inte in automatiskt
Det kommer finnas undantag där den automatiska inskrivningen
inte kommer att fungera. Detta gäller främst kurser med flera
anmälningskoder som körs i en samlad Blackboardkurs, utan att
kursen beställts så (det var inte möjligt i det gamla formuläret). I
dessa fall kommer bara studenterna som antagits på den
anmälningskod som står i kurs-ID i Blackboard att auto-inskrivas.
Resten måste skriva in sig manuellt som tidigare. Detsamma gäller
specialkurser som inte finns i ladok och Fafne.
Om fel information redan gått ut i välkomstbrev
Vi är medvetna om att informationen om den nya hanteringen av
inskrivning kommer sent och att många välkomstbrev har gått ut
redan. Funktionen har dock inte varit klar förrän nu.
Automatiseringen innebär att om studenterna tror att de ska gå in
och skriva in sig manuellt själva, kommer de att upptäcka att de
redan finns med. Detta kan säkert orsaka viss förvåning och
förvirring, men förhoppningsvis inte stora problem. Är studenterna
snabba kan de även hinna skriva in sig själva samma dag som de
registrerat sig, innan synkningen hunnit göras.

HiG play – högskolans mediaportal
HiG play är en ny mediatjänst för att
spela in, lagra och spela upp
video/ljud. Denna tjänst ska användas
för film och multimedia som ska visas i
Blackboard eller på Högskolans webbsidor. Material som läggs upp i
HiG play visas via en inbyggd mediaspelare, vilket ökar
tillgängligheten avsevärt eftersom det fungerar i alla enheter och
plattformar.
Tidigare lagringsplatser stängs
Material som tidigare varit publicerat på andra ställen ska nu
successivt flyttas in i HiG play. Detta gäller till exempel filmer på
högskolans medielagringsplats Static, eller inspelade
videokonferenssändningar hos bryggtjänsten i Hudiksvall. Dessa
tjänster kommer att stängas under vårterminen 2016.
Kontrollera dina länkar
Du som har filmer och webbföreläsningar i Blackboardkurser och
liknande, var uppmärksam på att kontrollera om dina medialänkar
fungerar.

Stäng gamla
Blackboardkurser
Kom ihåg att STÄNGA
(göra otillgängliga för
studenter) de kurser i
Blackboard som är
avslutade, eller att
stänga möjligheten till
inskrivning för
studenterna. Då
minskar risken att
studenterna lägger till
sig i fel kurs vid
kursstart.
Så gör du för att
öppna/stänga din kurs
-----------------------------

Clickers och
responssystem

För att öka
interaktiviteten i
föreläsningssalen eller
ge studenterna
möjlighet att snabbt
besvara dina
uppföljningsfrågor,
kan du använda då så
kallade clickers eller
responssystem.
Learning Center tipsar
om flera olika system
för detta.
Läs mer om clickers
och responssystem i
lärosal
-----------------------------

God Jul &
Gott Nytt år!

Upptäcker du trasiga länkar till filmer eller föreläsningar som
fortfarande är aktuella, kontakta någon av följande personer för att
få hjälp att flytta material och länka om:
 Anders Mattsson, anders.mattsson@hig.se
 Sven Borrie, sven.borrie@hig.se
 Hans Rosén, hans.rosen@hig.se
Kommer att integreras med Blackboard under våren
Under vårterminen 2016 kommer HiG play även att integreras i
Blackboard, så att inspelningar och filer kan hanteras direkt därifrån.
Boka gärna handledning
Kontakta gärna Learning Center ( learningcenter@hig.se ) om du har
frågor, eller för att boka handledning i HiG play (i grupp eller
individuellt).

Sunet Survey – nytt kursvärderingssystem

Högskolan använder nu Sunet Survey för kursvärdering.
Kursvärderingarna är automatiserade och systemet hämtar
information om kurstillfällen och kursansvariga från Fafne samt
studenters e-postadresser från Ladok.
Systemet kan också användas för andra typer av utvärderingar,
kontakta Learning Center ( learningcenter@hig.se ) om du vill ha
hjälp att komma igång med detta.
Läs mer: Information om Sunet Survey
Du hittar sidan under Intranät > För mitt arbete > Kursvärdering

Krusenstjerna-salen – en ny laborativ lärosal

En ny flexibel lärosal har byggts i biblioteket, som en del i projektet
Nätbaserat lärande på HiG. Projektet är en långsiktig satsning på att
utveckla den högskolepedagogiska kompetensen när det gäller
användningen av digitala utbildningsverktyg på Högskolan i Gävle.
Rummet har stora möjligheter till flexibla lösningar och teknikstöd.
Den nya salen heter Krusenstjernasalen och har nummer 23:213.
För närmare information och hjälp med bokning, kontakta någon av
följande personer:
 Maivor Hallén, maivor.hallen@hig.se
 Claes Westelius, claes.westelius@hig.se
 Sven Borrie, sven.borrie@hig.se

