Minnesanteckningar från PedsamIT:s möte 14 februari 2017-02-14
Närvarande:
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Birgitta Lastow, HT
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Frida Splendido, HT
Magnus svensson, J
Lotta Åbjörnsson, AHU
Elsa Trolle- Önnefors, J

Föregående mötesanteckningar
Inga kommentarer. Diskussion om hur anteckningarna bör distribueras och till vilka
funktioner. Karl Ageberg sprider mötesanteckningarna via SamIT. Anders Sonesson föreslog
att anteckningarna skickas till UN:s sekretariat. Anteckningarna läggs efterhand även upp på
PedSamIT:s sida på AHU-webben.

Rapport från arbetsgrupp Lärplattformar/medier
Maria Hedberg berättar att gruppen sedan förra mötet träffats och arbetat med de frågor
som då diskuterades. LU play är integrerad med lärplattformarna Live@Lund, Moodle vid
Medicinska fakulteten, samt Blackboard vid Juridiska fakulteten. För mer information om LU
play, kontaktperson och hur det fungerar på respektive lärplattform se:
http://www.ahu.lu.se/resurser/lu-play.

Program för e-lärande. Se UN protokoll 161221
Kursen ”Kursdesign med fokus på blended learning” finns nu annonserad på AHU:s hemsida:
http://www.ahu.lu.se/hogskolepedagogisk-utbildning/universitetsgemensammakurser/kurser-hosten-2017/kursdesign-med-fokus-pa-blended-learning/
Det andra benet i programmet är utlysning och genomförande av centralt finansierade
pedagogiska projekt inom området blended learning. Utlysning har ännu inte skett men det
är en god idé att redan nu fundera över om den egna fakulteten har ett lämpligt projekt att
söka medel för. PedSamIT och AHU är tänkta att ha särskilda roller för stöd under projektens
genomförande och för dokumentation/spridning av erfarenheterna.

Projekt för digital examination
Pal Olsson som leder det pågående delprojektet för inventering och kravspecifikation kunde
inte delta och rapportera vid dagens möte på grund av akut sjukdom. Lena Eskilsson, som
leder styrgruppen för delprojektet, berättar hur gruppen haft ett möte inför enkäten som
sedan skickats ut till fakulteterna. Då deadline är så nära i tiden (kravspecifikationen
förväntas vara klar till den 17 mars) har enkäten varit tvungen att skyndas fram och
svarstiden hållas kort. Svaren har också dröjt och Pal ska komplettera undersökningen med
intervjuer med företrädare för de olika fakulteterna. Förhoppningen är att detta material ska
bli klart och sammanställt innan Eva Wibergs veckomöte den 8 mars för att kunna
presenteras där. Kontakt med Göteborg har också tagits för att ta del av deras
dokumentation och erfarenheter.

Program för talsyntes. Se UN protokoll 161221
Åsa Forsberg hade också akut förhinder idag men har meddelat att hon fått besked från Tim
Ekberg på Planering att det är OK att köpa in TorTalk. Karl Ageberg kontaktar Åsa och ger
råd.

Arbetsgrupp upphandling pedagogiska filmtjänster
Maria Björkqvist på upphandling har fördjupat sig i nya Lagen om offentlig upphandling och
funnit att pedagogiska filmtjänster undantas kravet på upphandling. Gruppens arbete är
därmed avslutat. Se även bilaga nedan

Övrigt
Nästa möte är den 4 maj kl. 14-16.
Vid protokollet
Anders Sonesson och Lotta Åbjörnsson

Bilaga. Upphandling pedagogiska filmtjänster 170203
Upphandling krävs ej
Maria Björkqvist på upphandlingsenheten har fördjupat sig i den nya Lagen om offentlig
upphandling och funnit att pedagogiska filmtjänster undantas kravet på upphandling.
Radio- och tv-området
20 § Denna lag gäller inte för upphandling
1. som ska genomföras av en leverantör av medietjänster och som avser anskaffning,
utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial avsett för
medietjänster, eller
2. som avser sändningstid eller program inom radio- och tv-området som ska
tillhandahållas av en leverantör av medietjänster.
Leverantör av medietjänster har samma betydelse som i radio- och tv-lagen (2010:696).
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
Det finns dock inget som hindrar att man gör en upphandling.

Leverantörer av pedagogiska filmtjänster
I syfte att ta fram underlag och ställa frågor inför utformningen av upphandlingsunderlaget
letade arbetsgruppen upp ett antal leverantörer i närområdet. Dessa redovisas nedan.
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