Verksamhetsplan 2022
Målgruppen för ITHU är medarbetare inom högre utbildning som stödjer och utvecklar digitalisering
eller IT-användning i undervisning. Många medlemmar arbetar med utveckling av eller stöd till
pedagogisk digital kompetens och IKT i undervisning. Som medlemmar finns exempelvis IKT-pedagoger,
pedagogiska utvecklare, studierektorer, bibliotekarier, systemadministratörer, förvaltningsledare och
tekniker. Nätverkets syften är att:
●
●
●
●
●

främja öppenhet, delningskultur och kompetensutveckling i samarbete mellan lärosäten
utgöra en resurs för medarbetare i utveckling av högskolepedagogisk digital kompetens
bidra till att pedagogiska perspektiv beaktas i beslut som rör digitalisering av högre utbildning
aktivt samverka med myndigheter och andra organisationer inom nätverkets intresseområde
bevaka den pedagogiska digitala utvecklingen i omvärlden

Verksamhet & aktiviteter för 2022
Utveckling och organisation av nätverket
● Fortsatt stärka nätverksidentiteten och tydligheten i medlemskap
● Skapa ett socialt webbforum för kommunikation inom nätverket
● Fortsatt utveckling av en levande webb som synliggör ITHU:s verksamhet och utbud
● Vidareutveckla nätverksmodellen med områdesspecifika och geografiska subnätverk
Nätverksaktiviteter
● Anordna månatliga nätverksträffar för delande av erfarenheter och arbete kring olika teman.
ITHU subnätverk
● Fortsatt arbete i befintliga nätverk med fokus på centrala utvecklingsområden: Digital examination,
Tillgänglighet, Pedagogisk digital kompetens (PDK), DigiPed - digitala pedagogiska verktyg, Digitala
konferenser, Hybridundervisning samt undersöka ytterligare behov av subnätverk.
● Samordning av subnätverkens aktiviteter i syfte att undvika att ITHU-aktiviteter krockar med varandra
samt för att få en transparent och översiktlig planering.
Nationella aktiviteter och extern samverkan
● Fortsatt moderering och administration av ITHU:s Facebookgrupp
● Göra en översyn och översikt av nätverkssamarbeten - befintliga och potentiella
● Utveckla samverkan med andra nätverk, organisationer och myndigheter så som bl.a. Swednet,
SUNET, SUHF, UHR, UKÄ, SFS, ITCF.
● Arrangera gemensamma aktiviteter/webinarier tillsammans med Swednet och andra nätverk
● Arrangera öppna webinarier kring aktuella teman och frågor
Omvärldsbevakning och strategiskt arbete nationellt och internationellt
● Fortsatt arbeta för att positionera och synliggöra ITHU som en viktig aktör inom det
högskolepedagogiska området
● Representation i arbetsgrupper och referensgrupper (såsom SUHF och UHR)
● Bidrag vid och deltagande i nationella och internationella aktiviteter (konferenser, webinarier mm)
● Följa den internationella utvecklingen med bl.a. The European Digital Strategy och DigCompEdu.
● Delta i och främja samtal kring det framtida universitetet där bl.a. EUA:s visionsdokument om det
”gränslösa universitetet” kan utgöra inspiration Universities without walls – a vision for 2030.
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