Protokoll från ITHU-nätverkets årsmöte, 4 maj 2021
Deltagare: Alastair Creelman, Anders Adlemo, Andreas Åberg, Anna Einerskog, Birger Eriksson, Birgitta
Hemmingsson, Björn Ström, Elisabet Malvebo, Elisabeth Corell, Elizabeth Keller, Ewa-Charlotte Faarinen,
Fredrik Vanek, Gloria Håkansson, Johani Karonen, Karin Svensson, Lars Johansson, Lars Uhlin, Lasse
Bourelius, Lena Dafgård, Lotta Fröjdfeldt, Lotta Åbjörnsson, Maria Jakobsson, Marika Strömberg, Markus
Schneider, Mats Cullhed, Minette Henriksson, Nicolette Karst LU, Niklas Brinkfeldt, Patrick Dorls, Per
Sandén, Petronella Ekström, Roger Pettersson, Sanna Tielman, Sebastian Bader, Sidika Basic, Spiros
Lukas, Stefan Karlsson, Stefan Larsson, Suzanne Pathkiller, Victoria Naverfeldt.

1. Ordförande hälsar välkommen
ITHU:s ordförande Niklas Brinkfeldt hälsar alla välkomna och berättar om hur deltagarna ska
göra sin röst hörd via funktionen Reactions i Zoom.

2. Val av mötesordförande
Styrgruppen föreslår Lasse Bourelius som ordförande.
Kan mötet välja Lasse som ordförande? Ja, Lasse Bourelius väljs till mötesordförande.
Lasse Bourelius fortsätter därefter att hålla i mötet.

3. Val av sekreterare
Mötet ska välja en sekreterare, styrgruppen föreslår Minette Henriksson.
Kan mötet välja Minette som sekreterare? Ja, Minette väljs till mötessekreterare

4. Val av justerare
Mötet ska välja två justerare. Några frivilliga? Niklas Brinkfeldt föreslår Elisabet Malvebo och Per
Sandén.
Kan Elisabet och Per tänka sig vara justerare? Ja!
Kan mötet välja Elisabet Malvebo och Per Sandén som justerare? Ja!

5. Godkännande av dagordningen
Förslag till dagordning:
1. Ordförande hälsar välkommen
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport 2020

7. Val av styrgruppsmedlemmar
Valberedningen presenterar valen till styrgruppen.
Ett år kvar:
• Minette Henriksson, Göteborgs universitet
• Niklas Brinkfeldt, Högskolan i Dalarna
• Lars Uhlin, Linköpings Universitet
• Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
• Suzanne Pathkiller, Uppsala universitet
• Spiros Lukas, Sophiahemmets högskola
8. Val av valberedning
9. Verksamhetsplan 2021
10. Nästa möte
11. Övriga frågor
Kan mötet godkänna dagordningen som den ser ut just nu och lämna öppet för
eventuella övriga frågor på slutet?
Ja, mötet godkänner dagordningen!

6. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport 2020
Niklas Brinkfeldt presenterar ITHU:s verksamhetsberättelse från 2020. Den har skickats ut innan
mötet till alla som finns med på ITHUs e-postlista. Mejllistan består just nu av 358+ personer.
Under året har ITHUs styrgrupp bestått av följande personer:
Niklas Brinkfeldt, Högskolan i Dalarna
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
Petronella Ekström, Örebro universitet
Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
Minette Henriksson, Göteborgs universitet
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Spiros Lukas, Sophiahemmets högskola
Suzanne Pathkiller, Uppsala universitet
Markus Schneider, Karlstads universitet
Lars Uhlin, Linköpings Universitet
Fokus under året har varit att prioritera nätverksträffarna samt att stärka subnätverken. De
subnätverk som varit aktiva är subnätverket med fokus på Tillgänglighet, DigiPed och även det
nystartade PDK-nätverket (pedagogisk digital kompetens) har nu börjat komma igång samt
subnätverket för digitala examinationer. Två subnätverk som varit vilande är Active learning
online samt subnätverket med fokus på digitala konferenser.
Den största insatsen under året måste sägas vara den av ITHU initierade facebookgruppen som
idag har över 4000 medlemmar: Digital omställning inom högre utbildning NU. En plats där
framförallt lärare uppskattar att lyfta frågor och där många nya namn dyker upp, men även

många välbekanta ansikten. Under året har vi arrangerat tre stycken webinar kring olika frågor
utifrån identifierade behov.
Vi har även samarbetat med andra nätverk och organisationer: Pedagogisk utveckling och
digitalisering inom högre utbildning (Swednet SIG), Mediagruppen som samlar personer som
även finns med i SUNET Play-nätverket. Vi har även fokuserat på ett nära samarbete med
SUNET. Tillsammans med UKÄ/SUHF genomförde vi en virtuell uppföljningskonferens om
pedagogiskt utvecklingsarbete. ITHUs ordförande har regelbunden avstämning med IT-chefs
forums (ITCF) koordinator Johan Johansson. ITHU har även pågående samtal kring hur ITHU
och Swednet kan utveckla samverkan, exempelvis hölls ett möte med styrgruppen och
Swednets styrelse den 15 maj och fortsättning följer. ITHU:s styrgrupp har bidragit med samtal
och underlag för UKÄ:s uppdrag att genomlysa Pedagogiska och tekniska utmaningar under
pandemin, där vi bidragit med 4 delrapporter. ITHU har också varit representerade i SUHF:s
arbetsgrupp för tolkning av DOS-lagen i relation till lärplattformar samt SUHF:s arbetsgrupp för
Digital examination. Vi arrangerade även en workshop under NU-konferensen 2020.
När det gäller den ekonomiska biten så har den inte förändrats nämnvärt sedan året innan. I
och med att vi inte tar ut någon medlemsavgift har vi heller inga intäkter, och utgifterna har
varit blygsamma 920 kr för ITHUs webbhotell.

Ekonomi
Ingående balans: 123 609
Kostnader:
(Webbhotell) 950
Utgående balans: 122,659
Kan mötet godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten?: Ja!

7. Val av styrgruppsmedlemmar
Valberedningen presenterar sitt arbete
Simon Ydhag, Försvarshögskolan samt Mats Cullhed, Uppsala universitet har ingått i
valberedningen. Simon kunde tyvärr inte vara med vid årsmötet men Mats berättar om hur
processen gått till och vad de kommit fram till.
Sex personer sitter kvar i styrgruppen ett år till. Ytterligare sex platser ska fyllas.
Under våren gick det ut ett mejl till e-postlistan om att nominera kandidater.
Valberedningen har även frågat de sex personer som står inför omval om de kan tänka sig sitta
kvar i styrgruppen. Två har tackat nej: Alastair Creelman, Linnéuniversitetet samt Anna Thorén,
Högskolan i Borås. Övriga kan tänka sig att fortsätta sitt arbete i styrgruppen.

Valberedningen fick in två nomineringar, vilka båda har meddelat att de kan tänka sig att ingå i
ITHUs styrgrupp.

De två kandidaterna presenterar sig
Stefan Karlsson, Stockholms universitet/Örebro universitet: ”Är i grunden lärare och
har arbetat som grundskollärare i 16 år. 2015 började jag arbeta som kvalitetsutvecklare med
inriktning mot digitalisering inom Örebro kommun och startade då webbsidan Pedagog Örebro
som jag drev under tre år. Har sedan 2018 arbetat som Pedagogisk utvecklare med inriktning
mot digitalt lärande på Örebro universitet, men är sedan februari i år tjänstledig 90% för en
projektanställning inom Stockholms universitets IKT-pedagogiska team.
Läser sista året på masterprogrammet i didaktik på MDH och har påbörjat en studie kring
upplevd interaktion i hybridklassrum. Är intresserad av digitalt lärande i allmänhet och digital
pedagogisk tillgänglighet samt ljud och video i undervisningen, i synnerhet.”
Anna Einerskog, Högskolan i Borås: ”Jag arbetar idag på Högskolan i Borås som
undervisande adjunkt i utbildningar på distans. Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer
och Vård och omsorgsadministration är de kurser jag ansvarar för och ges på halvfart ortsoberoende. Jag är utbildad lärare och specialist-sjuksköterska och har arbetat i ledande
befattningar inom vård och omsorg innan jag började undervisa.
Jag har under två år vid sidan om mitt arbete på högskolan läst en magister i Lärande,
kommunikation och informationsteknologi och är klar nu i maj. Jag är delaktig i ITHUs
subnätverk Digital pedagogisk kompetens och Digitala examinationer samt Digitala verktyg. Jag
arbetar för närvarande 50% som projektledare för att skapa ett digitalt pedagogiskt centrum på
Högskolan i Borås som ska stötta lärare i undervisning på distans och skapa en verksamhet
som samverkar med övriga verksamheter på HB kring digitala och pedagogiska
frågeställningar.”

Ytterligare förslag på kandidater?
Finns det ytterligare förslag på kandidater som skulle kunna kandidera för en plats i
styrgruppen? Nej!

Val av styrgruppsmedlemmar
Godkänner mötet förslaget om nyval av Anna Einerskog samt Stefan Karlsson? Ja!
Nyval:
• Anna Einerskog, Högskolan i Borås
• Stefan Karlsson, Stockholms universitet
Godkänner mötet förslaget om omval? Ja!

Omval på 2 år:
• Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
• Petronella Ekström, Örebro universitet
• Johani Karonen, Högskolan i Skövde
• Markus Schneider, Karlstads universitet

Styrgruppen för det kommande året
Mötet har därmed beslutat att ITHUs styrgrupp för det kommande verksamhetsåret kommer att
ha följande sammansättning:
Niklas Brinkfeldt, Högskolan i Dalarna
Lena Dafgård, Högskolan Dalarna
Anna Einerskog, Högskolan i Borås
Petronella Ekström, Örebro universitet
Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
Minette Henriksson, Göteborgs universitet
Stefan Karlsson, Stockholms universitet/Örebro universitet
Johani Karonen, Högskolan i Skövde
Spiros Lukas, Sophiahemmets högskola
Suzanne Pathkiller, Uppsala universitet
Markus Schneider, Karlstad Universitet
Lars Uhlin, Linköpings universitet

8. Val av valberedning
Kan Simon Ydhag och Mats Cullhed tänka sig att sitta kvar i valberedningen?
Mats som deltar vid mötet meddelar att han kan tänka sig att sitta kvar samt att Simon, som inte
är med vid årsmötet, har meddelat att även han kan tänka sig att sitta kvar ett år till.
Mötet föreslår att man även ska utöka valberedningen med ytterligare en plats och föreslår
Alastair Creelman som den tredje personen. Herr Creelman återkopplar att han kan tänka sig
att ingå i valberedningen.
Godkänner mötet förslaget om att valberedningen ska utgöras av Simon Ydhag,
Försvarshögskolan, Mats Cullhed, Uppsala universitet samt Alastair Creelman,
Linnéuniversitetet? Ja!

9. Verksamhetsplan 2021
Lars Uhlin tar över för att berätta om ITHUs verksamhetsplan för 2021.
Det har verkligen varit ett intensivt år, där ITHU som nätverk har fått ett uppsving, samt även
verksamhetsområdet, där “våra” frågor har lyfts upp och blivit högaktuella. Vi har även

utmaningar framför oss. Vad är nytt normalläge? Under året planerar vi att utveckla vår
organisation ytterligare: för än mer tydlighet och transparens. Vi vill att ITHU ska ses som ett
inkluderande nätverk och där det är tydligt vilka som är medlemmar, samt fokusera på att
utveckla kommunikationen inom nätverket. Vi kommer att fortsätta de viktiga arbetet med
nätverkssamarbeten, samt ytterligare utveckla våra områdesspecifika subnätverk. Vi arbetar för
att fånga upp centrala frågor på nationell nivå. Fortsätta med att arrangera våra nätverksmöten
och moderera fb-gruppen. Hur utvecklar vi och hittar andra former, för att ta tillvara och
samarbeta med andra organisationer och myndigheter. Vi kommer att fortsätta att arrangera
gemensamma aktiviteter.
Kan mötet godkänna verksamhetsplanen 2021? Ja!

10. Nästa möte
Nästa ordinarie nätverksmöte 1 juni 2021 kl 15-16, inget tema fastställt. Det finns möjlighet att
föreslå tema.

11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12. Bilagor
Mötet öppnar upp för kommentarer kring verksamhetsplanen
Johani: jo jag har en fråga ITHU har ju lite pengar men om vi hade säg 10-20 milj vad skulle vi
göra med dem?
Spiros: jag skulle gärna se en resurssida för högre utbildning, en plats för kompetensutveckling
för pedagogiska utvecklare eller lärare, med kurerat innehåll och någon som tar hand om den.
För att på så sätt ta del av forskning omvärldsbevakning osv.
Lasse B: kanske kunde det göras i samarbete med någon? Ja det skulle vi säkert kunna, tankar
om högskoleverket, lärosäten går ihop.
Birger: tilldela medel till varje subgrupp och ta hjälp av utvecklare och andra som kunde lösa
problem som subgrupperna hanterar.
Stefan: anställa en fast nätverkssamordnare.

Diskussion om hybridundervisning
Lasse B: många lärosäten funderar nu i former av hybridutbildningar, hur ska man som lärare
hantera det på ett bra sätt? Att agera både med personer på nätet och i klassrummet. Förfärligt
om det ledde till att det lades ned pga för svårt. Är det verkligen hybrid vi vill ha, knölig väg? Vi
behöver analysera och förstå och sedan besluta oss om det.
Sue: har vi ett val? Vi har väl ett krav från verksamheten?

Alastair: är det verkligen så, att hybrid är det bästa? Vi behöver tänka på alternativet. Sluta
fokusera på ändlösa möten där vi glor på varandra. Kan vi överleva att ha samlingsmöten,
gruppaktiviteter, blandade grupper, koppla upp sig hur de vill, asynkrona dokument, zoom eller
brevduva. Skapar tillsammans och vi kommer sedan tillbaka till en gemensam session. Hybrid
innebär mkt teknik, jonglering för läraren, skapa process istället för leverans.
Roger: håller med Alastair: det finns mängder av forskning kring distanspedagogik, vi behöver
blandningen synkron och asynkron. Inspelade föreläsningar men det tar tid och kräver planering
kräver jobb, blandad kompott.
NN: Ta tillvara de goda erfarenheter som finns ex i fb-grupp, hjälpa lärare att fatta beslut. Om
jag vill ha den här undervisningen vilka läraktiviteter ska jag välja? Olika utbildningar kräver
olika förutsättningar, koppla goda och mindre goda erfarenheter, serverat buffébord kunna välja
rätt, vi skulle kunna hjälpa till med det. Hitta bra former om man vågar testa och förstår
pedagogiken och förarbetet, hjälper inte med teknik bara.
Mats: har vi något val, det går att utveckla bra hybrid. Fråga från studenter som vant sig vid
läget, vill inte pendla, förse lärare med verktyg för när de säger ja eller när de säger nej.
Elisabeth: planeringsstöd som lärare kan behöva, motsvarande planeringsstöd för studenter,
olika val blir svårt att överblicka, är jag på rätt ställe har jag missat något, både lärare och
studenter behöver planeringsverktyg, lägga pengar på att utveckla det.
Spiros: hybrid nu efterföljden av pandemin dvs säkerhet, inte pedagogiskt förberedda, mkt jobb,
hur definierar vi hybrid, studenterna ska ha full exakt samma möjligheter som student på plats
eller ska det vara temporär grej, kanske blir dålig variant, inte redo, ej moget som det skulle
kunna bli, om vi vill och det är framtiden - kanske gjort det förhastat, innan vi tänkt färdigt.
Petronella: jag har erfarenhet av att vara student på distans, skillnad på planerad o oplanerad,
på planerad utb, men den är inte avancerat planerad, 35 studenter, fungerar kanon, ingen jätte
utrustning, kamera i klassrummet på föreläsaren, diskuterar man på plats så gör man det i par.
Markus: om vi inte har miljoner vad skulle vi göra då?

Skrivet i chatten
15:05:09 From Markus Schneider to Everyone:
https://hhk3.kau.se/relearn/wp-content/uploads/sites/84/2020/10/relearn_na%CC%88tverkstra%
CC%88ff_okt2020_komprimerad-kopia-2.pdf
15:05:45 From Markus Schneider to Everyone:
https://hhk3.kau.se/relearn/
15:09:45 From Johani Karonen, HS to Everyone:
Förslag till dagordning
1. Ordförande hälsar välkommen
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk rapport 2020
7. Val av styrgruppsmedlemmar
Valberedningen presenterar valen till styrgruppen.
Ett år kvar:

• Minette Henriksson, Göteborgs universitet
• Niklas Brinkfeldt, Högskolan i Dalarna
• Lars Uhlin, Linköpings Universitet
• Birgitta Hemmingsson, Mittuniversitetet
• Suzanne Pathkiller, Uppsala universitet
• Spiros Lukas, Sophiahemmets högskola
8. Val av valberedning
9. Verksamhetsplan 2020
10. Nästa möte
11. Övriga frågor
15:30:20 From Birger Eriksson (MDH) to Everyone:
Föreslår omval
15:31:09 From Markus Schneider to Everyone:
Alastair Creelman är föreslagen som nr i i valberedningen
15:31:15 From Markus Schneider to Everyone:
nr 3
15:40:21 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Sunet?
15:40:31 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
UHR
15:41:12 From Stefan Karlsson, SU & Oru to Everyone:
Anställa en fast nätverkssamordnare...
15:41:19 From Alastair Creelman to Everyone:
Medel för kollaborativa projekt som gynnar alla.
15:41:35 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
Stort fokus på att stärka nätverkandet och delning inom nätverket
15:42:07 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Trycker gilla på alla ovanstående! ;-)
15:42:09 From Mats Cullhed to Everyone:
Stärkta strukturer för delning
15:42:19 From Alastair Creelman to Everyone:
Är det verkligen hybrid vi vill ha ...?
15:42:35 From Per Sandén (LiU) to Everyone:
Kan vi komma ifrån det?
15:42:42 From Mats Cullhed to Everyone:
@Alastair - helst inte....
15:42:47 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Ja! Vi behöver analysera för att förstå och SEDAN besluta oss om det...
15:42:55 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
hålla flexspan vid liv i många år framöver! är ju också en given fördel för alla svenska
lärosäten
15:42:57 From Suzanne Pathkiller, UU to Everyone:
Har vi ett val?
15:43:03 From Marika Strömberg to Everyone:

Kan vi säga nej...nej det kan vi inte vi är redan där
15:43:20 From Petronella Ekström, Örebro universitet to Everyone:
Jag går sedan 2 år tillbaka en hybridplanerad utbildning vid Göteborgs universitet. Det
fungerar kanon.
15:43:38 From Alastair Creelman to Everyone:
@niklas :-)
15:43:48 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Vi kräver mycket kompetens av lärare då...?
15:44:02 From Marika Strömberg to Everyone:
Övningstid för lärare
15:44:22 From Ewa-Charlotte Faarinen, LTU to Everyone:
Aktiviteten i Facebookgruppen ökade kraftigt när undervisande lärare var tvungna att
övergå till distans. Hur behåller vi deras intresse för ITHU när de återgår till det normala. Vi som
har distans som normalläge behöver allas input.
15:44:39 From Birger Eriksson (MDH) to Everyone:
Assisterande lärare behövs vid hybrid. Den traditionen finns inte mycket av i Sverige
15:44:44 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
Tror vi lägger fokus fel i hybrid-frågan, precis som alla upplägg krävs det att det är
planerat för det. Ibland är helt nätbaserat lämpligast, ibland helt på plats och ibland är hybrid det
som passar bäst
15:45:26 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Ja, men förstår ledning och lärare att detta är svårt och tar tid att planera för?
15:45:36 From Marika Strömberg to Everyone:
Det är inte det bästa som finns men vi är bekväma och vi gör undervisningen mer
tillgänglig för alla.
15:46:02 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
kan vara enklare att planera för hybrid än helt på plats i vissa avseenden, men det
handlar om både kompetens och infrastruktur-förutsättningar
15:46:41 From Ewa-Charlotte Faarinen, LTU to Everyone:
ITHU behövs ju även i Campuskurser - det finns ingen högre utbildning idag som är utan
IT...
15:47:06 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
absolut, digitalisering sker i alla typer av rum där undervisning sker
15:47:25 From Alastair Creelman to Everyone:
Vi har 31TB videoinspelningar efter förra året ....
15:48:28 From Per Sandén (LiU) to Everyone:
Vore bra med ett verktyg för ITHU likt Sunet forum
15:48:59 From Johani Karonen, HS to Everyone:
@Per På G faktiskt.
15:49:02 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Ja, vi behöver samverkansplattform för att kunna samskapa.
15:49:12 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
@Per Sandén: vi har bett om att få använda Sunet-forum som kanal för vårt nätverk
15:49:23 From Per Sandén (LiU) to Everyone:

@Johani Utmärkt!
15:49:46 From Ewa-Charlotte Faarinen, LTU to Everyone:
Vi har tagit upp det förut - det är stor skillnad på att göra en tillfällig lösning i samband
med en pandemi. Vi är många som genomför både distans och hybridundervisning som det
studenterna har valt den inriktningen på sitt program redan från start.
15:51:02 From Birger Eriksson (MDH) to Everyone:
Styr åt Blended istället för hybrid.
15:51:04 From Alastair Creelman to Everyone:
Större fokus på kursdesign och lagarbete kring det.
15:52:17 From Suzanne Pathkiller, UU to Everyone:
Behöver en gillaknapp i chatten :)
15:52:50 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
@suzanne håller med! @markus...? ;-)
15:53:02 From Alastair Creelman to Everyone:
Också våga kräva fysisk närvaro när det verkligen behövs. Allt kan inte genomföras
hybrid.
15:53:13 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
VERKLIGEN!
15:53:34 From Markus Schneider to Everyone:
/// Vilka av alla idéer som vi pratade om kan vi genomföra även UTAN Johanis miljoner
under detta verksamhetsår? ///
15:53:49 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Sunet forum
15:54:04 From Lotta Fröjdfeldt MDH to Everyone:
Måste tyvärr lämna. TACK!
15:55:39 From Birger Eriksson (MDH) to Everyone:
En bra uppgift är att sammanställa möjligheter och problem vid hybridlösningar, vad man
bör tänka på och alternativa tankemönster (utifrån Alistairs tanke)
15:55:44 From Johani Karonen, HS to Everyone:
Stärka delning - kräver visserligen egen tid och motivation.
15:55:47 From Spiros Lukas (SHH) to Everyone:
Planera nätverksträff/SUNET-forum-kanal om hybridundervisning. Skapa yta för
samarbete/erfarenhetsdelning inför höstens mödor
15:56:10 From Markus Schneider to Everyone:
Fler ONL likande kurser
15:56:20 From Andreas Åberg HDa to Everyone:
Utveckla och dela goda exempel där blended fungerar bra. Fokusera på olika områden
(varierande gruppstorlek, tekniska lösningar, digitala verktyg t ex)
15:56:29 From Nicolette Karst LU to Everyone:
Markus +1
15:56:49 From Elisabeth Corell to Everyone:
Om chatten nu ska sparas skriver jag in det jag just sade: Precis som lärare kan behöva
planeringsstöd i nya undervisningsformer, så kan studenter behöva stöd/verktyg för att planera
och få översyn av alla olika moment i en kurs som använder både asynkrona och synkrona

inslag jämte kommunikation genom olika kanaler. Man behöver hjälp att förstå om man som
student har genomfört alla moment. Ett verktyg för kontroll.
15:56:50 From Johani Karonen, HS to Everyone:
Markus +2
15:57:14 From Mats Cullhed to Everyone:
Bredd och fördjupning kring blended!
15:57:17 From Marika Strömberg to Everyone:
Återkopplng kring utvärdering av Hybridsalar skulle vara interssant. Vilket focus?
15:57:26 From Elisabet Malvebo SSS LPU to Everyone:
En sida som samlar alla resurser som lärosätena nu har byggt upp - ett stöd för både
IKT-pedagoger och lärare.
15:57:36 From Johani Karonen, HS to Everyone:
Kollaborativa projekt, som del av kursutveckling.
15:57:37 From Sebastian Bader to Everyone:
Samarbete kring de insatser som alla lärosäten har gjort som konsekvens av pandemin
15:57:37 From Niklas Brinkfeldt, ITHU/Dalarna to Everyone:
Stärka nätverkandet och delning i nätverket!
& stötta fortlevnaden av flexspan!
15:57:37 From Fredrik Vanek to Everyone:
Tillgänglighetsanpassat digitalt lärande i samband med kursplaneringen
15:57:37 From Karin Svensson Högskolan Väst to Everyone:
Erfarenhetsutbyten tex hybridundervisning
15:57:37 From Stefan Karlsson, SU & Oru to Everyone:
Dela erfarenheter i öppna forum.
15:57:37 From Spiros Lukas (SHH) to Everyone:
Planera nätverksträff/SUNET-forum-kanal om hybridundervisning. Skapa yta för
samarbete/erfarenhetsdelning inför höstens mödor
15:57:37 From Alastair Creelman to Everyone:
Dela resurser och kunskap via webben, webbinarier, workshops mm.
15:57:37 From Birger Eriksson (MDH) to Everyone:
Hitta Padletalternativ (samarbetsverktyg)
15:57:37 From Sanna Tielman to Everyone:
Hybrid-ångesten...
15:57:37 From Per Sandén (LiU) to Everyone:
Gemensam kollaborativ yta
15:57:37 From Ewa-Charlotte Faarinen, LTU to Everyone:
Marknadsföra ITHU som en hjälp inom alla former av IT i högre utbildning, inte bara vid
distansundervisning i pandemi.
15:57:38 From Lena Dafgård, ITHU/HDa to Everyone:
Samarbete runt att utveckla tillgänglighet med gemensamma resurser.
15:57:38 From Andreas Åberg HDa to Everyone:
Utveckla och dela goda exempel där blended fungerar bra. Fokusera på olika områden
(varierande gruppstorlek, tekniska lösningar, digitala verktyg t ex)
15:57:38 From Patrick Dorls to Everyone:

Hybridundervisning
15:57:46 From Elizabeth Keller │KTH to Everyone:
hybrid
15:59:03 From Markus Schneider to Everyone:
nästa möte 1 juni 15-16
15:59:52 From Lena Dafgård, ITHU/HDa to Everyone:
Tack för ett bra ordförandeskap, Lasse!
15:59:58 From Marika Strömberg to Everyone:
Tack!
16:00:00 From Ewa-Charlotte Faarinen, LTU to Everyone:
Tackar!
16:00:02 From Björn Ström to Everyone:
Tack!
16:00:13 From Nicolette Karst LU to Everyone:
Tack! Vi ses!
16:00:18 From Alastair Creelman to Everyone:
Bra diskussion som piggade upp mötet!
16:00:22 From Stefan Karlsson, SU & Oru to Everyone:
Tack för idag!
16:01:33 From Mats Cullhed to Everyone:
Hej då - vi ses!

Vid protokollet
Minette Henriksson, sekreterare
Per Sandén, justerare
Elisabet Malvebo, justerare

