
 

 

REFERAT/ 
DAGSORDEN 

Mødeleder: 

msch 

  

E: MSCH@VIA.DK 

T: 87551670  

Dato: 25. november 2020   
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FLIP´D bestyrelsesmøde 

Sted: 

Zoom 

 Mødedato: 

24. november 2020 

Deltagere 
Joshua, Charlotte, Solveig, Simon, Kirstine, Lisbeth, Maria 

Afbud 
Søren, barsel 
 

Dagsorden 
1. Siden sidst (27/10) 
2. Temadag 
3. Summerschool 
4. Jeres 2020 bidrag til Learninglib.dk og visioner for portalen? 

 

Punkt  1. Siden sidst (27/10) 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Referat 
Punktet udsat til næste møde (dec) 
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Punkt  2. Temadag 21/1 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
https://docs.google.com/document/d/1iCpGk824XQ2__pk4X0feXh1vWb2MPK4t1bvwwBa0KmA/edit 

Sagsfremstilling 
1. Er vi i stand til at facilitere det selv via Zoom? (Eller skal vi have nogen ind over)? Gennemtænk scenarier for 

hvordan det kan forløbe. 
2. Det endelige program! 
3. Besked ud om at vi laver det online. 
4. Beslutning om pris 

 

Referat 
Pris 500 kr 
Afventer STAK afvikling ift vurdering om egne kompetencer ift online facilitering. 
Pris på ekstern digital håndtering 40.000 – kan vi finde en anden (pris)? 
Joshua sender ud på forskbib og opdaterer webside ift program/tilmelding 
 

Punkt  3. Summerschool 

Sagsansvarlig: 

Lisbeth/Joshua 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Referat 
FLIPd kontakter chefer på KB ift forhåndstilkendegivelse af forventet deltagelse. Kræver mindst 20 deltagere til en 
pris af 10.000 pr deltager. DPU som udbyder 
 
 

Punkt  4. Jeres 2020 bidrag til Learninglib.dk og visioner for portalen? 

Sagsansvarlig: 

msch 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 

d. 24/11 er Kenneth fra VIA indkaldt til møde af Karen Harbo i LearningLib superbrugernetværket. 

På mødet skal vi alle give en status på arbejdet, herunder hvilke nye læringsobjekter som vores organi-

sation har lavet. Dette skal vi præsentere for de nye samarbejdspartnere: Universitetsbiblioteket i Ber-

gen og Universitetsbiblioteket i Agder og fra Sverige: Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet.  
 
Jeg vil blot gerne høre hvad FLIP´d tænker herom 
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Referat 

Der var et par stykker (udenfor uni/professionshøjskole) som slet ikke havde kendskab til Learninglib.dk plat-

formen – hvorfor der potentielt kan findes bredere anvendelse sted – ved formidling. 

De der kendte til platformen havde lagt materiale ud mere af pligt end ud fra en vurdering af det menings-

fulde for andre brugere. FLIPd kunne se et potentiale mest af alt som inspiration – da mange elementer var 

kontekstspecifikke og derfor ikke kunne genbruges i den nuværende form. 

 
 

Punkt  5. Evt 

Sagsansvarlig: 

joshus 
 Journalnr.: [A-###-###-###] 

Bilag 
[Tekst] 

Sagsfremstilling 
Temaer til online videndeling seancer ved FLIPd (2 gange én time forår 2021) 
Arbejdsgruppe til planlægning af universalkonference 

Referat 
Arbejdsgruppe til planlægning af universalkonference Joshua & Lisbeth 
 
Temaer til online videndeling seancer ved FLIPd (2 gange én time forår 2021) 

– Om redelighed i biblioteks undervisning 

– Videndeling om implementering af et kursus/undervisningsforløb inden for digital dannelse 
 
 
 
 
 
 
 


