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Tid
Plats
Närvarande ledamöter

Övriga närvarande
Lämnat förhinder

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 3/2012
2012-05-14
9.00 – 11.00
Faculty Club, styrelserummet
Lasse Hagestam
Ela Aspillaga
Jonas Bäckman -§6b
Linus Göransson
Mikael Hindgren
Ulrika Hällemarker
Johan Nööjd §6Fredrik Thornberg
Maria Åkesson
Anna Frederiksen (Adj)
Inger M Johansson
Sofie Eriksson

Ej närvarande
§

Ärende

Beslut eller åtgärd
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade
mötet öppnat.

1

Fastställande av dagordning

Följande ärenden anmäldes till Övrigt:
a) Mobilapp

2

Val av justeringsperson

Ela Aspillaga utses att justera protokollet.

3

Föregående mötes protokoll

Protokollet läggs till handlingarna

4

Rapporter
a) ITAN

Fråga från ITAN till IT-rådet: Finns policy kring
hur man ska förhålla sig när program ska köpas
in? T.ex. vilket program om flera är möjliga,
samordning/information kring befintliga
system/licenser. Ska webbaserade program
prioriteras? Finns principer kring vem/hur beslut
fattas kring inköp av läsplattor? På vilken
beslutsnivå bestäms vad som köps in?
IT-rådet beslöt att hantera frågan under hösten.
Prorektor har fått i uppdrag att tillsammans med
en extern part genomföra en undersökning kring
hur man hittar information på hh.se, utifrån sju
definierade roller. Resultatet från detta ska
sammanställas med resultatet från en
användbarhetsundersökning som gjorts med
studenter, där de skulle hitta vissa specifika
uppgifter, och göra ett förslag till hur förstasidan
kan se ut.
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4.

Rapporter (forts)
b) IT-avdelningen

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 3/2012
2012-05-14

Inte mycket nytt. Flytten av det gemensamma
lagringsutrymmet är klar. Planering av utbyte av
datorer i salar pågår.
Studentportalen: Förhoppningsvis kan personal
under sommaren få möjlighet att se vilka
meddelanden som visas för studenterna. Några
andra önskade funktioner testas nu.

c) Blackboard

Pilotanvändningen med 1000 studenter, 50 lärare
och 50 kurser fungerar bra. Utbildning: 95 lärare
har gått, ytterligare 80 är anmälda.
Utbildningstillfällena i maj är fullbokade.
Ett nytt önskemål har framkommit: Att
programstudenter ska kunna se materialet från
alla sina tidigare kurser under hela programmets
längd; de tidigaste kurserna ska alltså inte
stängas 1,5 år efter kursslut.
Olika lösningar har hittats för att hantera
omtentor för kurser som finns i DUP.
Förra veckan kom integration en bra bit, med
hjälp av en konsult. Även hantering av publika
sidor är på gång. Alla personuppgifter för
studenter som går kurser, där hela kursen är
publik ska vara dolda.

d) W3D3

Projektgruppen har fått utbildning i systemet,
och installation pågår. Där har det tillstött
problem, som leverantören måste lösa.
Johan Nööjd och Helena Lindvall besöker främst
sektionerna för att informera om projektet, och
de konsekvenser för administrationen som följer.

5

Diskussion kring frågan Mac/PC

Innan midsommar hoppas IT-avdelningen
presentera kostnaderna för att erbjuda snarlik
support för Mac som för PC för ledningsrådet.
Syftet är att se om vi kan erbjuda ”fritt val”
mellan Mac och PC, på samma villkor för
användarna. Idag används t.ex. på HH olika
verktyg för installation och underhåll av PC,
men inte för Mac (och i framtiden även iPad och
iPhone). Några frågeställningar: Ska vi använda
parallella eller gemensamma verktyg?
Utbildning av IT-support-personal? Vad ska
hända med bibliotekets Mac-support? Hur ska
Mac-användare, som använder program som inte
finns för Mac hanteras?
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IT-visionen
a) Information om workshopar

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 3/2012
2012-05-14

Det blir en workshop för lärare/forskare och en
för T/A-personal under vecka 22. Tyvärr har det
inte gått att hitta någon lärare/forskare från SET
som kan delta.
Syftet med workshoparna är att få fram så "bra"
målbilder som möjligt inför enkäten.

b) Målbildstexter

IT-policyns horisont ska vara 3-5 år. Vissa saker
i målbilderna är möjliga redan om ett år.
Visionen måste visa både på vad vi vill förenkla
OCH på vad vi vill förändra.
Ska nuläget finnas med i exemplen? Vet vi vad
nuläget är?
IT-rådets beslut: Anna kompletterar och arbetar
om målbildstexterna inför workshoparna utifrån
diskussionen.

c) Enkätfrågor

IT-rådets beslut: Enkäten måste kompletteras
med en beskrivning av syftet med visionen. Det
är viktigt att påpeka att det är Högskolans ITvision, inte IT-avdelningens. Det konkreta
resultatet av visionen kommer att arbetas in i,
och bli en del av, allas vardag.
Efter workshoparna skickas målbilder och
enkätfrågor till IT-rådet, som under ett par dagar
får kommentera dessa. Därefter ber vi rektor
skicka ut enkäten.

7

Höstens möten

Höstens möten med IT-rådet bestämdes till
följande onsdagar, samtliga kl. 13-15:
19/9, 7/11 och 12/12.
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Övriga frågor
a) Mobilapp

PROTOKOLL
fört vid sammanträde 3/2012
2012-05-14

I höst introducerar HH en app för Blackboard till
studenter och personal. Blackboard har också
skapat en mer generell campus-app med länkar
till olika funktioner som används kring lärosäten.
Undersökning pågår om ifall HH ska köpa även
campus-appen.

Vid protokollet:

Anna Frederiksen
Justeras:

Lasse Hagestam
ordförande

Ela Aspillaga
justerare

