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Niðurstöður








Heimsókn Instructure
o Almenn ánægja var með heimsókn Instructure, sem leiddi frekar til áherslubreytinga
verkefnisins en kúvendinga.
o HÍ liðar þóttu vel undirbúnir.
o Helstu afurðir eftir heimsókn:
 Drög að skjölum til að kynna verkefnið.
 Dagsetningar næstu námskeiða Instructure.
 Nákvæmari áætlun um innleiðingu.
 Aukin þekking tæknifólks.
Manna þarf ýmis hlutverk, ekki síst til að geta bókað tiltekna einstaklinga á námskeið
Instructure.
o Admin
o Support
o Trainers
Prufuhópur (pilot)
o Byrja þarf að setja niður hverjir eru í prufuhópi (pilot) strax í næstu viku.
o Manna þannig að töluverð breidd notenda náist og sem flestar áskoranir komi upp á
yfirborðið.
o Tryggja þarf samskiptaleiðir prufuhóps og stýrihóps.
o Umfangið má ekki verða það mikið að utanumhaldi sé ógnað.
o Velja tvo úr hverri deild að jafnaði.
o Þarf ekki að velja nemendur sértaklega í prufuhóp, en tryggja að þeir nemendur sem fá
kennslu gegnum Canvas á prufutíma séu vel upplýstir um hvað er í gangi.
o Styðjumst við aðferðafræði sem Instructure lagði til um val hópsins.
o Markmið pilot er að leysa allar mögulegar áskoranir fyrir aðalopnun.
o Annað markmið pilot er að mynda jákvætt umtal.
Kynningaráætlun
o Sett saman svo skilaboðin séu samræmd.
o Er þegar ágætlega mótuð en samt enn í vinnslu.
o Leggja áherslu á að notendur áttu lokaorðið í vali á kerfi.

o







Mætti skýra skilaboðin frekar, og draga nákvæmnisatriði út í önnur skjöl. Nota meira
mannamál.
o Sviðsforsetum kynnt fyrst.
o Rektorsfundur deildaforseta svo.
o Heimsókn í allar deildir.
Upplýsingafundir
o Byrja strax í október
o Stjórnskipulag dugir ekki til að tryggja upplýsingamiðlun.
o Guðmundur / Róbert þurfa að mæta á alla fundi.
o Hafa pilotfólk með í sinni deild ef hægt.
o Staðlaðar glærur og handrit.
Samstarf um framlínu
o Þjónustuborð UTS verður með
o Það þarf að meta kosti og galla mismunandi beiðnakerfa
Önnur mál
o Það þarf að manna “trainer” hlutverkin vegna “train the trainer” námskeiða
o Fundargerðir verða opnar öllum

