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Minnesanteckningar
Johanna Ridal

DISTANSRÅD
Tid:
Plats:

Måndagen den 24 november, kl 13.00-16.00
Sammanträdesrummet i biblioteket, 23:401

Närvarande:

Bo Malmström
Johanna Ridal
Inger Johansson
Stig Sörling
Kjell Björk
Jens Jesper Salö

Ordförande
Learning Center
V-institutionen
E-institutionen
N-institutionen
Studentkåren

Ej närvarande:
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Föregående möte
Kjell gick igenom anteckningarna.
Några problem med Blackboard togs upp.
- Det har det varit problem med Firefox och Vista för studenterna.
- Kjell tog upp problem med matematiska formler. Han hade själv lagt in alla formler i
word och kopierat in i Blackboard. Blackboard skulle behöva förbättra möjligheterna att
jobba med formler.
- Det är fördröjning när man lägger in text och ibland försvinner det.
On-line tentamen på helger diskuterades. Kan man lägga in en tid på helgen då det finns
support på drift, t.ex. tre timmar?
Ny videokonferenstekniker på Learning Center heter Mattias, inte Johan.
Rapporten om kvalitet i distansutbildning skriven av Per Westman finns på HSV.se.
Dock oklart vilken titel.
En fråga som diskuterats var om distansrådets deltagare skulle kunna åka på EDENkonferensen. Bo har inte fått besked och återkommer om det.
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Bo delade ut broschyrer om UR Access.
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Information från institutionerna
Studentkåren
Kåren har försökt komma närmare distansstudenter. De har infört telefontider hos ett
studentombud. Måndagar kl 10-12 ska man alltid få svar annars får man ringa när som
helst också men då kan det vara mer osäkert om man får svar.
Just nu har de en halvtidsanställd som studentombud, Sofia. Antalet klagomål har ökat.
Om det beror på telefontiden eller om det är fler problem nu vet de inte.
Många klagomål handlar om ändringar i t.ex. tid för kurstillfällen som kommer för sent
eller inte nått fram.
Viktigt att lärarna känner stolthet även för att undervisa på distans.
Det är första gången i kårens statistik som ”distansstudenter” är i majoritet.
3.100 heltidsstudenter (som betalat 250 kr i kåravgift)
3.200 distansstudenter, eller mindre än halvtid (som betalar 150 kr i kåravgift)
V-institutionen
Videokonferensteknikerna fungerar bra. Har aldrig fungerat så bra som idag.
E-institutionen
Har sen förra året aktivt satsat på distans. De olika formerna ska flyta ihop så att det inte
blir så stor skillnad på campus och distans. För att samordna distans och campus måste
de köra halvfart, vilket orsakat kritik från olika håll.
Stig tror dock att det ändå är viktigt för framtiden. En fråga som behöver lösas är hur vi
hanterar att distansstudenter som grupp inte kommer till tals.
N-institutionen
Anders Jackson har skickat 3 punkter som diskuterades. Rådet tyckte att det skulle vara
värt att titta vidare på frågan om att införa direktmeddelandesystem (IM, Instant
Messenger) för att täcka in behov hos distansstudenter och campusstudenter. Anders J
menar att datorpost räcker till de som är över 35 år men är stenålder för de som är
under. Mail fungerar för att distribuera filer/meddelande till många, men inte att
kommunicera med en grupp av individer för snabba svar. Det gör ett IM-system.
Inger meddelade att hon gärna ställer upp och testar.
LC/biblioteket
Det är nu klart vem som blir ny bibliotekschef. Det blir Maivor Hallén och hon börjar i
januari, 2009.
Learning Center har en ny resursperson från V-institutionen, Terttu Mattila.
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Antiplagiatsystemet Genuine Text fungerar dåligt och därför testas Safe Assign och
Turnitin tillsammans med några lärare just nu. Safe Assign kommer att ingå i nästa
version av Blackboard som vi ska uppgradera till sommaren 2009.
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Videokonferens/webbkonferens
Högskolan behöver uppdatera utrustningen i videokonferenssalarna, vi behöver en
lösning för streaming och lagring av ljud och bildmaterial och högskolan behöver
investera i ett system för webbkonferenser. Marratech som används av V-inst och CBF
avvecklas till sommaren 2009 och avtalet med Dimdim går ut i december 2008. När vi
diskuterar olika satsningar inom videokonferens och webbmötessystem är det viktigt att
veta vad HiG vill. En fråga som distansrådet bör diskutera.
Pierre visade Dimdim och AV-tools.
Frågan om webbmötessystem diskuterades. Det finns behov på HiG att ha ett system
med tanke på att vi har så mycket distansutbildning. Det är viktigt att HiG har samma
som andra högskolor. Vi måste även vara öppna för flera olika alternativ och samarbete
med andra. Anders Matsson (som deltog vid denna punkt) framförde synpunkten att vi
ska se upp med ”gratissystem” för det finns en stor risk att det kan bli mycket jobb kring
ett sådant.
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NSHU
Bo meddelade att rapporterna som tagits fram i myndigheten, NSHU:s, regi kommer att
finnas hos GUPEA på Göteborgs universitet.

Vid pennan
Johanna Ridal

