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Äntligen! 18 månader har vi jobbat på, mycket har förändrats i världen och mycket har
omvärderats och nu börjar vi så smått återgå till ”normalläge” – som ju inte blir samma läge som
för 18 månader sedan! Mötesstrategier, lokaler och användandet av tekniska plattformar har
förändrats. Ett flertal undersökningar vi tagit del av pekar på att inställningen till distansarbete
förändrats. Från att tycka att en dag distansarbete i veckan är lagom så svara de flesta nu att upp
till tre dagar skulle kunna fungera bra, under förutsättning att hemarbetsplatsen kan utformas för det.
Vårt projekt tar sig framåt också med dessa förutsättningar, även om vi från början har planerat för stor del
distansdeltagande för de kurser vi tar fram så blev det nu helt distans i stället – vilket vi uppfattar har fallit väl ut. Vi
har utöver ett antal pågående kurser inom projektet också några nya som kommer att starta inom kort
Som alltid tar vi tacksamt emot synpunkter och förslag från er, kontakta gärna Stefan Cronholm eller Leif Andersson.

Projektinformation och status på kurser

HBIT online
Kom ihåg att vi har vår webbplats med projektinformation och
information om kommande kurser! Sprid gärna att den finns så fler vet
vad vi göra och kan ta del av kursutbud mm.
Vi har i snitt ca 50-60 besök per månad på sidan ”våra kurser”. Vi
hoppas att ni fortsatt slänger ett öga på sidan och berättar för oss vad
vilken information ni saknar eller vill ha mer av på sidan.

Kurser som pågår
Vi har under våren tagit fram sex kursplaner och fram tills idag
har fyra av dessa startat. Vi har haft totalt 192 sökande till
kurserna hittills och 98 personer har antagits. Drygt 10 % av
dessa har antagits genom reell kompetens. De kurser som nu har
startat eller startar inom kort slutar i januari 2022 och det skall då
bli jättespännande att göra en utvärdering av dem.
Vi har under de första kurserna testat lite olika former för genomförandet. Utifrån både studenter och lärares återkoppling
framgår det att en del av dessa inslag varit mycket omtyckta och effektiva. Vi har i de kurser som påbörjats nu använt
denna återkoppling och jobbat med några designprinciper för kurserna. Vi kommer att återkoppla om det när höstens
kurser är genomförda och utvärderad.

Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning
Som vi informerat om tidigare har KK-stiftelsen beviljat bidrag för att genomföra detta ett ”systerprojekt”
som handlar om att utveckla professionella, digitala lärobjekt för våra kurser. Susanne Jämsvi,
pedagogisk utvecklare, är projektledare. I projektet samarbetar lärare i kurserna med pedagogisk
utvecklare och medieproducent för att ta fram optimala digitala lärobjekt. De kurser som pågår nu har
digitala lärobjekt som tagits fram i samverkan med detta projekt.

Kurser som planeras
Vi har under hösten fokuserat på att bygga upp och genomföra de kurser som tagits fram under våren. Det blev hela
sex kurser så vi har fullt fokus på. Det ligger ytterligare två kurser på ”designbordet” just nu och de kommer att fokusera
på agile respektive hållbarhet, självklart i kontext av datadriven tjänsteutveckling. Vi återkommer
med startdatum för dessa kurser när kursplanerna behandlats.
Vi har också en redan godkänd kurs med start VT 2022, ”Datadrivna strategiska beslut, 3hp”.
Denna kurs kommer inom kort att bli sökbar på antagning.se.

Workshop 21/10

Även denna workshop kommer att hållas online via Zoom. Vi har på högskolan
påbörjat en återgång till ”normalläge” men detta kommer att ske successivt och vi har
fortfarande vissa restriktioner att förhålla oss till. Vi har skickat ut en bokning och
denna kommer inom kort att uppdateras med länk och agenda. En av de
huvudsakliga frågorna på denna workshop handlar om utvärdering av kurser och hur
ni som deltagande förtag ser på kursutvärderingar. Skulle du inte ha fått denna
bokning så meddela oss så skickar vi den till dig.
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