
 

Minnesanteckningar PedSamIT 8/6-2021 
 
 
Närvarande 
Anders Sonesson, Björn Fritz, Mats Blomgren, Lotta Åbjörnsson, Nicolette Karst, Karim Andersson, 
Sidika Basic, Staffan Lindström, Naoko Tojo, Maria Hedberg, Jennie Paldanius, Mats Hagwall, Karl 
Ageberg, Magnus Svensson. 
 
Höstens möten 
21 september kl 14.00-16 
7 december kl 14.00-16 
 
Kaltura/LUplay 
Kontraktet upphört och Kaltura/LUplay är nu stängt. Fr o m nu är det Studio som gäller. 
Nicolette tipsar om två kommande konferenser som Media & Learning anordnar och som är 
gratis för LU-anställda. Se mer på https://media-and-learning.eu/events. En av dem handlar 
om tillgänglighet: https://media-and-learning.eu/event/how-accessible-are-higher-
education-video-services-one-year-on-from-the-directive/ 
 
Sektion HR 
Mats H berättar att avdelningen Systemstöd och kompetensutveckling tagit fram nya 
moduler i Kompetensportalen som nu ska ni provas in de skickas ut till olika grupper inom 
LU. Eftersom Kompetensportalen använder LUVIT, medan student-LUVIT läggs ned, tar HR 
över systemägarskapet från AHU vid årsskiftet. Man har också fått en ny avdelningschef i Per 
Bengtsson samt en ny sektionschef/personaldirektör i Marie Härstedt. 
 
HT 
Björn berättar att temat för HT:s kvalitetsdialoger i år är utbildningsmiljö. Detta tillsammans 
med pandemin innebär att intresset för att lära sig mer om Canvas och Zoom ökar på 
fakulteten. Man avser också rulla ut en Canvas-modul till studenterna med nyheter och 
information om olika utbildningsstöttade funktioner inom fakulteten. Finns även funderingar 
på att göra det möjligt för antagna studenter att prova på Canvas innan de registrerats. Ett 
antal systemrelaterade studentfrågor återkommer hela tiden, inte minst om 
distansexamination som man ofta känner stor oro för. Mia och Jennie tipsar om följande 
resurs: https://www.campusonline.lu.se/stod-och-verktyg/din-digitala-
vektygslada/testmiljoer 
 
Digitala lärmiljöer 
Mia och Jennie berättar om hur projektet skapar stöd utifrån utbildningsaktiviteter. Det 
första temat var digital examination och nu pågår verksamhet kring interaktivitet och 
engagemang. Nu på måndag är det drop-in för den som är intresserad av detta tema: 
https://www.education.lu.se/evenemang/engagemang-och-interaktivitet-i-din-
undervisning. I projektet jobbar man också med systemsamverkan, vilket är komplicerat då 
många system används för mer än undervisning men behöver utvecklas/stöttas tillsammans 
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med de rena undervisningssystemen, som dessutom ligger inom olika delar av LU. 
Hybridundervisning är också en fråga som aktualiserats med den förväntade gradvisa 
återgången till campusundervisning i höst. 
 
AHU 
AHU har säkrat medel och kommer att utlysa en projektanställning för Zoom - framförallt för 
utbildning, guider mm. 
 
Zoom 
Ett stort internationellt evenemang är under planering. Runt 800 personer kommer att delta 
i en Zoom-konferens, vilket bl a krävt extrakapacitet från SUNET och på lärosätena (bl a 4G 
som backup) samt en hel del workshops för de som presenterar och moderar. Zoom har 
också höjt priset med ca 10 000 kr per månad (från ca 30 000 till ca 40 000 kr). 
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