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Minnesanteckningar
Johanna Ridal

DISTANSRÅD
Tid:
Plats:

Måndagen den 6 mars 2006 kl 13.00-16.00
Konferensrummet plan 4 i nya biblioteket

Närvarande:Göran Hed
Marianne Hillström
Bo Malmström
Ulla Nyberg
Johanna Ridal
William Males
Sara Dahlström
Anna Svensson
Cecilia Flodin
Magnus Eliasson
Carl-Gunnar Mårtensson

TB-institutionen
V-institutionen
Vicerektor, ordförande
Biblioteket
Learning Center
HS-institutionen
Lärcentra på Campus
Studentkåren
Studentkåren
Studentservice
E-institutionen

Saknades:

P-institutionen
N-institutionen
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Monica Stafberg
Lilian Karlsson

Föregående möte
Protokollet gicks igenom. Bo informerade om KHIS (Kommuner och högskolor i
samverkan), www.khis.org.
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Information från institutionerna
Lärcentra på Campus: Sara Dahlström
2-poängskursen, ”Introduktion till högskolestudier” fortsätter (dock endast som
Campuskurs, ej distans). LpC marknadsför sig hos HiG-studenter genom intern-TV,
välkomstbrev, studentkåren och radioreklam.
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Pedagiska rådet: Sara Dahlström
Planerar kurser för HiG-lärare. En bas och en kompletterande del. I den kompletterande
delen ska distansutbildning vara med.
V-institutionen: Marianne Hillström
Distansutbildningar som är under utveckling eller ges nu;
- Specialistsjuksköterskeutbildning, 40 poäng, nationellt samarbete
- Vård av äldre, helt nätbaserad
- Psykiatrisjuksköterskeutbildning, start vt-07, samarbete inom Penta Plus
- Barn, samarbete med Falun
- Det friska åldrandet, 5 poäng, samarbete inom SNH
- När den äldres hälsa sviker, 5 poäng, samarbete inom SNH
Sociologi har utvecklat användning av telebild bl.a. utvärderingsmöten. Målsättningen
är att varje lärare ska producera minst en ”streamad” webbföreläsning. De har funderat
över interna avtal kring webbföreläsningar.
HS-institutionen: William Males
Fråga om vilken information studenterna får när de får ett datakonto har diskuterats.
Slutsatsen var dock att studenterna faktiskt får adekvat information när de får ett
datakonto så det behövs ingen åtgärd kring texten. En student som vill förlänga kontot
ska kontakta läraren eller institutionen, som i sin tur kontaktar IT-enheten.
Ett annat problem är att studenterna inte kan ändra sina e-postadresser i Blackoboard.
Carl-Gunnar Mårtensson (som tidigare jobbat på IT-enheten) informerade om att detta
bl.a. beror på att en del skriver in fel bokstav, om något är oklart går det inte att spåra
studenten som lagt in egna adresser samt att det ofta blir stopp p.g.a. fulla mailboxar.
För att komma runt problemet tipsade han om att det går bra att vidarebefordra mail
som kommer till HiG:s webbmail till annan adress. Instruktioner finns på
”webbmail.student.hig.se”.
Learning Center: Johanna Ridal
Mats Brenner ska göra ett uppdrag åt UR kring distribution av deras produktioner
genom biblioteket. Mats har även ett uppdrag att testa antiplagieringsverktyget, Genuine
Text.
Tillsammans med IT-enheten har LC utarbetat en förvaltningsplan för
systemförvaltning av högskolans LMS (där Blackboard ingår). Flera system ska göra
detta, te.x. Agresso och LADOK.
Personerna från institutionerna som jobbar hos LC 20% är idag;
Atique Ullah, för P-inst och N-inst
Carl-Gunnar Mårtensson, för E-inst
Elisabeth Linden, för TB-inst
Ingen från V-inst just nu (Anders Mattsson är pappaledig)
Mats Brenner är kontaktperson för HS-inst.
Studentkåren: Anna Svensson och Cecilia Flodin:
Studenttidningen sprids via lärcentra. Kåren upplever att det är svårt att få kontakt med
distansstudenterna. De håller på med förändringar av hemsidan för att underlätta för
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distansstudenter. De har också varit på de utlokaliserade utbildningarna och presenterat
sig. Planerar att även informera via telebild. En utredning pågår om kårobligatoriet.
Utredaren kommer att besöka HiG.
Biblioteket: Ulla Nyberg
Har gjort ett ”avtal” med V-inst om att komma in på kurser med undervisning i
informationskompetens. Åker ut till Bollnäs och Hudiksvall, men det tar mycket tid.
Ockelbo har fått pengar från statens kulturråd till en tjänst. HiG:s bibliotek har fått
pengar för att köpa litteratur som ska stå i Ockelbo.
TB-institutionen: Göran Hed
Bygg-teknik A drar väldigt många studenter. Kursen är 100% distans och har
genomförts med 200 personer två gånger. I övrigt är projektbaserat lärande mer i fokus
än distans.
Göran har testat Marratech och tycker att det fungerat utmärkt. De har också tittat på
Citrix, för att använda simuleringsprogram hemifrån, vilket öppnar nya möjlighet.
Studentservice: Magnus Eliasson
De vanligaste frågorna handlar om mäklarutbildning finns på distans och om man kan
komplettera till lärare. Det är också vanligt att man vill veta hur många träffar det är.
Det är därför viktigt att det finns information på webben om detta.
Pia Lahtinen är HiG:s representant i Nätuniversitetets nätverk för studievägledare, JoinIt. Hon har varit på en träff där HiG:s webbsidor för distansstudenter berömdes. Det
saknas dock en länk till information för studenter med funktionshinder.
E-institutionen: Carl-Gunnar Mårtensson
Har precis börjat den nya tjänsten på E-inst och hade därför inget att rapportera denna
gång.
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Distansenkäten
Antal frågor bantades ner och sen testades enkäten på V-inst. 64 st fick enkäten, 23 st
svarade. Resultatet redovisades på distansrådets möte 050523. Frågan om hur vi ska gå
vidare diskuterades. Sara framförde synpunkter på att svarsalternativen i den senaste
versionen av enkäten är svåra att tolka, t.ex. hur ofta är ”mycket ofta”. Det blir väldigt
subjektivt som det är nu. Svarsalternativen bör preciseras om vi ska gå ut med enkäten
till fler.
Anna tyckte att studentfokus borde finnas med också. Uppdragsbeskrivningen
diskuterades. I minnesanteckningarna från 2003-11-20 är uppdraget kort beskrivet (har
dock ej dessa anteckningar digitalt).
Efter diskussion beslutade rådet att inte gå vidare med enkäten nu. Distansrådets
medlemmar fick i uppdrag att ta in synpunkter från institutionerna om hur vi ska samla
in information och vilken information vi ska samla in.
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Uppgradering av Blackboard
En uppgradering till en ny version av Blackboard med tillhörande utrustning kommer att
genomföras under v 26 (26-30 juni). Då kommer systemet att vara helt stängt. Sen
kommer det att genomföras testning och korrigeringar under 1-2 veckor, v 27 och ev v
28. Under dessa veckor får man räkna med driftsstörningar.
Rådet ombedes lämna förslag på lärare som vill vara med och testa under v 27 till
Johanna Ridal.
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Telebildkostnader
Johanna informerade om att några lärcentra har börjat ifrågasätta att de ska ta en del av
kostnaderna för telebildsändningar. Ett lärcentra har hoppat av mitt i en kurs p.g.a.
kostnaderna, vilket drabbat studenter.
På grund av tidsbrist diskuterades inte frågan men rådet uppmanades att fundera kring
hur HiG ska bemöta detta om det upprepas samt hur vi långsiktigt ska göra med
kostnaderna för telebildsändningar.
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Distansrådets hemsida
www.hig.se/organisation/distans/distansradet.html
Rådet ombedes skicka förslag på ändring av sidan till Bo Malmström.
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Kommande seminarier och konferenser
Kommande möten är inbokade till den 22/5-06, den 9/10-06 samt 27/11-06. Lokal är
bibliotekets sammanträdesrum, 23:401.
Marianne Hillström antecknar den 22/5-06.
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Övrigt
Inga övriga frågor.

Vid pennan
Johanna Ridal

