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Närvarande:
Urban Carlén, Högskolan Väst, Lena Dafgård, Göteborgs universitet, Anita Eklöf, Högskolan Borås
Lena E. Johansson, Karlstads universitet, Gunnar Peterson, (Ordförande) Högskolan Väst, Bitte
Sjöholm, Högskolan Väst, Ingrid Johansson Borås, Anita Kjellström Skövde. Ej närvarande Chalmers
och Högskolan Halmstad
Dagens punkter:
1. Ordförande för mötet Gunnar Peterson, anteckningar för mötet Lena E Johansson
2. Föregående möte
Genomgång av förra mötets protokoll, godkännes.
3. Rapporter från respektive lärosäte.
Högskolan Borås: Anita berättade om ett genomfört MOOCs seminarium där Marita
Ljungqvist från Lunds universitet varit och berättat hur de jobbar i Lund. Mycket
konsultationer från lärare som vill arbeta med självrättande text/digital examination.
Högskolan Väst: En interaktiv kurs om Undervisning med stöd av digitala verktyg om 7,5 hp
startar i februari. Kursdeltagarna kommer att introduceras till teorier som sedan ger stöd till
ökad förståelse för flexibelt lärande. De skall reflektera samt göra något praktiskt och sedan
knytas an till varierande sätt att undervisa. Ansvariga Urban Carlén och Lars Johansson,
tillsammans med IKT-pedagoger bedriver läraktiviteterna. Kursplanen är under slutlig
bearbetning. Bitte och Carolin planerar för en seminarieserie till våren angående digitala
verktyg. Anonyma tentamina införes under våren på HV.

Göteborgs universitet: Lena Dafgård GU, berättade om en interaktiv webbkurs för lärare och
studenter om Akademisk integritet. Kursen tar upp vad akademisk integritet och plagiering är
och hur studenter kan undvika plagiering genom korrekt källhänvisning. Kursen finns på
lärplattformen och studenterna kan få ett intyg efter genomförda tester.
Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett sätt att uppmärksamma
lärares pedagogiska skicklighet i enlighet med Vision 2020. Under utvärderingsdagen den 27
november har Elisabeth Saalman och Lena Dafgård har intervjuat 15 prefekter om deras
erfarenheter av ansökningsprocessen och Bengt och Susanne Persson har intervjuat
handläggarna.
ALC rummet är färdigt i dag på GU (finns på pedagogen)
Upphandling av digitala tentor pågår, ev. kanske klart.

Högskolan i Skövde: på HIS pågår ett omfattande arbete om excellent lärmiljö, flera
arbetsgruper jobbar med lokalers utformning, utvärdering av lärplattformen, översyn av vårt
nätbaserade lärande och digital examination bl. a. workshop heldag på onsdag där vi
presenterar de ingående projekten, spännande att se vad det blir av det.

Karlstads universitet: Kartläggning och bearbetning av enkäter avseende IKT och Blended
learning börjar bli klart. En konferens om fyra utvecklingsprojekt om Blended learning och
digitalt stöd i undervisningen kommer att genomföras i februari. Planering av work-shop
seminarier och Forskningscirklar samt de vanliga kurserna APU 1 och 2, pågår.

4. Konferens om Breddat deltagande i Borås den 10 mars 09.30-15.45.
Ca 9 deltagare från varje lärosäte. Kostnadsfri för deltagarna.
Diskussioner om programmet som Anita tog med sig. Lärosätet bjuder på lunch med
kuponger. Det finns en flyer som man kan använda för marknadsföring. Anmälningslänk
kommer inom kort, samt utförligare program.
5. Övrig planering 2016. Gunnar har skickat ut Verksamhetsplanen för 2015. Skövde tar tag i
detta inför det fysiska mötet den 20 januari. Långsiktig planering för roterande värdskap och
terminskonferenser är önskvärt.
6. Nästkommande möten
Fysiskt möte den 20 januari i Skövde. Verksamhetsplan för 2016 mm
Måndagen den 22 februari kl. 14.00
Måndag den 21 mars kl 14.00
Måndag den 18 april kl 14.00
Måndag 16 maj kl. 14.00
Måndagen den 20 juni kl. 14.00
Alla tackade Gunnar Peterson för det utmärkta ordförandeskap som han bistått nätverket
med under flera år. Studieresa till Berlin Online Educa konferensen, Nu2012 samarbete med
Västra Götalandsregionen är delar av det arbete som Gunnar på ett förtjänstfullt sätt
organiserat!
God Jul och Gott Nytt år, vid pennan Lena E Johansson

