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  VERKSAMHETSPLAN  
ITHU är professionsnätverket för digitalisering inom högre utbildning. Nätverket arbetar för att höja kompetensen, 
initiera arbetsgrupper och för att vara IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk. Digitalisering 
innebär stora utmaningar och för att möta dessa krävs en infrastruktur och samverkan för att kunna öka den 
digitala kompetensen och främja innovation.

Vi arbetar med att från en pedagogisk utgångspunkt dra nytta av digitaliseringens möjligheter i utvecklingen av 
undervisningen i högre utbildning. 

VAD VILL VI GÖRA?
• verka för att höja den högskolepedagogiska digitala kompetensen hos medlemmarna, dvs. lärosätenas med-

arbetare
• initiera och samordna aktiviteter, projekt och arbetsgrupper inom det IT-pedagogiska arbetsområdet
• vara ett IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk
• omvärldsbevaka utvecklingen inom området
• samverka med myndigheter och andra organisationer inom nätverkets intresseområde

VARFÖR VILL VI GÖRA DET?
IT-pedagogiska frågor är likartade på lärosäten och alltmer komplexa. Genom nära samverkan via nätverket vill 
vi uppnå specialiserings- och samordningsfördelar som bidrar till ett effektivt utnyttjande av resurser för våra 
lärosäten. 

HUR GÖR VI DET?
• Vi bevakar IT-pedagogiskt relevanta aktiviteter, planer och strategier på lärosäten och i omvärlden. Detta sker 

främst via mailinglistan och under nätverksmöten varje månad, som lärosätenas medarbetare inbjuds till och 
medverkar i. 

• Vi identifierar samordningsbara aktiviteter genom styrgruppen som också initierar arbetsgrupper och projekt. 
Styrgruppen koordinerar aktiviteterna med våra samarbetspartners.

• Vi organiserar två internat per år för våra medlemmar.
• Vi informerar om våra aktiviteter på ITHU:s webbsida och anordnar öppna webbinarier om aktuella ämnen. 

VILKA VILL VI SAMARBETA MED?
• SUNET som tjänsteleverantör av gemensamma verktyg och plattformar
• Swednet i högskolepedagogiska utvecklingsfrågor
• ITCF i IT-infrastrukturella frågor
• SUHF i övergripande verksamhetsfrågor
• UKÄ i strategiska lärosätesövergripande frågor
• Digitaliseringsrådet kring nationella digitaliseringsfrågor

VAD VILL VI GÖRA UNDER 2019?
• anordna nätverksträffar med aktuella frågor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
• genomföra webbinarier för kompetensutveckling av lärosätenas medarbetare
• utveckla nya metoder för samverkan och innovation
• arrangera höstinternat med SUNET
• förtydliga samverkansformer med samarbetspartners
• utöka kontakter med andra nätverk och möjliga samarbetspartners
• planera och genomföra en virtuell konferens med UKÄ
• anordna webbinarier om teknikstress, att sudda ut gränsen mellan distans och campus och pedagogiska me-

toder som inkluderar digitala hjälpmedel och/eller arbetssätt
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ITHU:S ORGANISATION OCH ARBETSFORMER
ITHU bidrar till att användningen av IT i undervisningen anpassas och belyses utifrån pedagogiska, tekniska och 
administrativa aspekter. Nätverket sammanför olika kompetenser för att gynna uppkomsten av bra strukturer för 
studenter, lärare och inom administrationen.

ITHU-nätverket består av medlemmar från Sveriges lärosäten. Varje lärosäte har utsett representanter till nätverket 
och ITHU är på så sätt förankrat på så gott som samtliga landets lärosäten. Medlemmarna tilldelas resurser för 
arbete i nätverket via sina respektive lärosäten och varje medlem i nätverket utgör en viktig kommunikationskanal 
för sitt eget lärosäte. Den officiella kontaktpersonen för lärosätet ansvarar för att sprida information till olika 
målgrupper inom sitt lärosäte. Kontaktpersonen ansvarar också för att samordna de kollegor på det egna lärosätet 
som är medlemmar i ITHU. I uppgiften ingår även att arbeta för att förankra nätverket och utöka det med fler 
lärare och forskare på respektive lärosäte. 

ITHU sammanträder den första tisdagen i varje månad (juli och augusti undantaget) kl 15.00 via e-möten och 
träffas fysiskt två gånger per år. Årsmötet utser en styrgrupp som sammanträder tisdagen två veckor innan 
nätverksmötet, kl. 15.00, i e-mötesrum. Styrgruppen förbereder ärenden inför nätverkets träffar. 

Medlemmarna i styrgruppen väljs för två år i taget. För att uppnå kontinuitet i nätverkets arbete skall inte hela 
styrgruppen väljas ny varje år utan minst hälften av ledamöterna skall vara kvar. En valberedning utses vid års-
mötet. Årsmöte hålls under vårterminen då val eller omval sker till de poster som har avgående ledamöter. 

Medlemmar i nätverket kan samarbeta i mindre arbetsgrupper och projekt, på initiativ av nätverket. Varje arbets-
grupp utser en sammankallande och avrapporterar vid nätverksträffarna samt via ITHU:s webb. Arbetsgrupperna 
ska informera och engagera nätverkets medlemmar i arbetsgruppernas arbete genom att förbereda informations- 
och diskussionspunkter till ITHU-nätverkets möten.

ITHU:S FRAMTID
ITHU är en ideell organisation som inte har någon formell tillhörighet och inkomstkälla. För att kunna fortsätta 
att utveckla verksamheten på ett bra sätt, behöver ITHU hitta en tillhörighet och en ekonomi. 2019 får bli året 
då detta ställs i fokus. 

Övriga frågor för diskussion under det kommande året:
• Vilka kanaler ska ITHU använda för sina medlemmar?
• Hur blir man medlem och vad innebär medlemskap?
• Hur kan arbetet fördelas på ett bra sätt inom nätverket?
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