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Dine, mine og vores 
elever



Ørestad Bibliotek|Ørestad Gymnasium

Samarbejdsaftale (30t./ugen) m Ørestad Gymnasium

 Indmeldelse i folkebibliotek - KKB
 E-resurseproblematikken

 Træffetider/skolebetjening - og selvbetjent bibliotek 
 Faste undervisningsforløb - årshjul
 Gymnasieteam, sidemandsoplæring, lægge til rette
 Book en bibliotekar: bibgym@kff.kk.dk
 Kulturarrangementer
 Materialehåndtering – fjernlån
 Afgrænsning til KKB

mailto:bibgym@kff.kk.dk


Bibliotek.dk og eleverne

Motivation og timing er ALT – derfor at SRP ”fylder”

HACK: Bibliotek.dk                 Åben OP

Fx fordelen ved at oprette login

Lav første søgning sammen

Forstå facetter – ”tøjkøb”

 Samarbejde med kollegaer – fjernlånsansvarlige

 Elevmails og vejledning: ”Ansigt på eleverne”

 Følge elevens behov til dørs - fjernlånspraksis

 Honorere opgavernes kompleksitet

 Nursing – eller samarbejde (kundepleje?)



[Bilag: Spørgeguide]
Eksempel med udgangspunkt i SRP:

 Hvilke 2 fag skriver du i?

 Hvilke materialer vil du gerne arbejde med i henh. 
fag 1 og fag 2 (gene med fokus på primære 
kilder)?

 Hvad har du aftalt med din lærer?

 Må det være på engelsk?

 Hvad har du selv allerede gjort?

 Hvad vil du gerne have mig til at hjælpe med 
(præcist)?



Projekt Popup Betjening efterår 2017
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Konklusioner | Popup Betjening

 Elever er svære at ”flytte” med – fysisk og 
mentalt

 Eleverne foretrækker 1:1 betjening – de små 
indlagte minikurser var ikke et hit

Samme konklusion for frivillige workshops

 Eleverne fik ikke øje på popup området og 
henvendte sig andre steder

 Svært at nå ud til de lokale interessenter



Videnskabelige artikler – HACK 

Naturvidenskab: Sværere at finde bøger på dansk

Tradition for artikler – ny og præcis viden

HACK: www.Videnskab.dk som ”genvej”:

 Artikel:  Hvad siger forskningen om Støjbergs 
ramadan-påstand? 

 Nævnt videnskabelig artikel fra Pubmed

Abstract: Road traffic crashes in Ramadan: an 
observational study

 Søg artikel frem og bestil den i papirkopi (fjernlån)

!! Kobling mellem formidlet  stof og videnskab

!! Specifik/afgrænset søgning af videnskabelig artikel

http://www.videnskab.dk/
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-siger-forskningen-om-stoejbergs-ramadan-paastand
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24995738
https://www.statsbiblioteket.dk/videnskabeligeartikler/index.jsp?query=Road+traffic+crashes+in+Ramadan:+an+observational+study&keepFilter=false&first_search=true


Videnskabelige artikler og 
tværfaglighed

HACK: Eksempel Engelsk og psykologi

Analyse af roman/film mhp psykologiske aspekter

Filmen Precious > Romanen Push af Sapphire

Søg videnskabelig artikel

Søgeord fx Precious Sapphire Psychology

https://www.statsbiblioteket.dk/videnskabeligeartikler/index.jsp?query=precious+sapphire+psychology&keepFilter=false&first_search=true


Uddybning & spørgsmål – skriv 
gerne:

Anitao@kff.kk.dk

mailto:Anitao@kff.kk.dk

