
Bestyrelsesmøde i FLIPD, RUC, 2/11/2021 

Referent Maria 

Næste møde Århus N VIA 

Dagsorden: 

1. godkendelse af dagsorden 

2. Bordet rundt:  

Lisbeth: paper til LICAC i april i manchester (STAK-projektet), udarbejdes med Henrik Tang og Anne Bagger 

(KUB). Afsluttende opgave, Diplom i ledelse forår 2022 om kompetenceudvikling 40-50 sider/bachelor. 

Opstiller til Kultur & Information valg fra 10/11 og 14 dage, 13 kandidater om 10 pladser. Mærkesag 

kompetenceudvikling og samarbejde på tværs i bibliotekssektoren. Ideer fra foraet til komp.udv: Digital 

transformation, text-mining, sverige/norge/findlad/tyskland https://www.lilacconference.com/ 

Simon, Forsvarsakademiet: Sygemelding har betydet press på ressourcerne i biblioteket. 3 akademiudd i 

Jylland har ikek fået ndervisning ved biblioteket – praktiske uddannelser ift dem på Forsvarsakademiet. Skal 

lave undervisningsforløb for undervisere – biblioteksintroduktion – hvad er det bibl kan.  

Joshua CBS: Er færdig med talentforløb på CBS – både personlig og faglig udvikling. Arbejde med 

redelighedsnetværk på CBS. Sparring i læringsgrupper på tværs af CBS enheder  – det fungerer ret godt. 

Rollespil og optræden om servicedesign – skuespiltrop. Har arbejdet med akkrediteringsstandarder. Har  

været i gang med et større review arbejde omkring Representative Bureaucracy.. Ca. 200 ud af samlet 5800 

1. års bachelor- og kandidatstuderende har ikke taget redelighedskursus og vil blive udskrevet, med mindre 

de får dispensation.  Opstiller til Akademisk Råd på CBS  

Maria VIA 2 oprettede stillinger, Didaktik Cafe 

Solveig, KB (AU Library): Educational IT gruppen arbejder med AU’s nye LMS (Brightspace) som skal have 

relevant indhold fra biblioteket. Har været med til at planlægge en personaledag om Vagtordningen på 

biblioteket, hvor tanken er at nytænke lidt efter corona og evt sætte nye spændende initiativer i gang der 

højner faglighed og synlighed. Skal snart være med til at afholde Hackathon om AI (Artificial Intelligence) i 4 

timer i grupper på tværs af informationsspecialister og forskere og se hvad de får ud af informationssøgning 

i AI-baserede systemer. Hackathon’et er en del af et KUB/AUL projekt. Der har været Tænke højt tests af AI 

systemerne i foråret 2021. Hvor kan AI informationssøgning bære os hen – hvad vil forskerne sige? 

Arbejder også med DOAJ og med at få flere danske OA tidsskrifter optaget heri (nationalt projekt med AAU 

og CBS, foruden KB’erne: KUB, RUB og AUL).  Har deltaget i NEFUS datasprint over 2 dage med instruktører 

fra KUB og AUL (de var ikke en del af NEFUS’ bestyrelse, men NEFUS arrangerede). Der blev arbejdet med 

Rstudio og OpenRefine ift. kodning, dataudtræk og oprydning i datasæt. Stejl læringskurve, men et super 

godt arrangement. Har været tilbage i fysisk undervisning i august-oktober og det har været fint. Har 

trukket mange af de online elementer med ind i det fysiske rum. Det er gået godt, men vil fortsat gerne 

undervise online som et supplement også. 

Charlotte: AUB oplever oplever mindre kontakt efter corona/sommerferien 2021 

4 no-show undervisningsseancer i oktober – gik fint til studiestart.  

Indmeldt i arbejdsmiljøudvalget for adm personale kbh. Ph.d kursus i litteratursøgning . 

Kirstine:  viden & kompetence afdeling (hvorunder Biblioteket henhører): 10 nye strategiske guidelines. 

Svært at komme fra hjemmearbejdet. Har ikke haft meget undervisning. Student lounge ved siden af 

https://www.lilacconference.com/


biblioteket hvor stilles kasserede bøger. Kæmpe succes og udfordring af fortællingen om at de stud ikke 

gider bøger. Har lavet en 15 siders tekst Vejledning til opgaveskrivning - formalia (APA guide, boolske 

operatorer). 

Præsenteret mini grab-N-go zoom møde månedligt for alle underviserne. Forventer at de stud får højere 

karakterer – bevist i Kolding. Men oplever modstand hos underviserne. Biblioteket findes KUN på Moodle 

(har ikke en hjemmeside) vil ha´website og det skal ligne KEAs. I gang med lederudd – ledelse af 

medarbejdere. 

Stop plagiat revision nu kører det (Joshua og Simon).  

Søren, RUC: Alle bachelorudd har fået undervisning og der rapporteres at de stud niveau er øget. Vil lave 

skriv om hvordan man søger litt inden for humaniora. Kandidatreform 28 nye udd (erstatter 30 nuværende 

muligheder for kombination begrænses) – og bibl vil gerne undervise her. Arbejde med læringsmål der 

afspejler kvalifikationsrammen.  

3. Status på STAK-projektet: 

KB: Lisbeth og Henrik Tang er projektledere i KB’s implementering af STAK. I projektgruppen 

deltager 5 fra det gamle STAK projekt og 9 “nye” bl.a. Søren D. og Solveig S. Svært at finde 

tidspunkt hvor alle kan mødes. Både afprøvning af det der ligger, + afprøvning af metoderne 

(hvordan lave man en workshop) er i spil. Skal produceres på tværs af universiteterne, skal være et 

e-læringsobjekt og skal kunne anvendes af alle.  

AUB Helle og Charlotte er gået ud af gruppen er skeptiske over for produktet, det tager for lang tid 

at finde det på platformen – det er tilfældigt hvad man finder. God ide at KB tager fat i metoden.  

VIA forsøger at holde gryden i kog både med formidling i udd miljøerne og i biblioteket 

 

Karen Harboe sidder i den nationale og internationale gruppe 

4. Ny temadag d. 6. april 2022, online 

Kildekritik (Simon/Joshua) Udkast til oplægsholder og facilitering 

Algoritmer (Solveig/Charlotte) Udkast til oplægsholder og facilitering 

Pædagogisk/didaktisk diskussion 

5. Universalkonference planlægges afholdt et sted i trekantsområdet i uge 40 2022 og kommer til at 

strække sig over tre dage inkl. DFFU generalforsamling samt Inspiratorium.  

Det videre arbejde afventer rød tråd fra 17/11 fællesmøde 

Flipd tema: Læringsmiljø i biblioteksindretning (Maria & Lisbeth).  

12-18 selvstændige slots /oplæg/time (fagligt indhold) 

2 slots til DFFU f.eks. for ledere 

Socialt indhold, økonomi… 

6. Nordinfolit: Styregruppen er gået i gang med at etablere en ny online platform til udveksling af erfaringer 

og ideer på tværs af de nordiske lande.  Hjemmesiden skal både indeholde info om NordInfolit, blogs om 

aktuelle temaer, aktivitetskalender med både NordInfolit arrangementer og andre relevante 

arrangementer inden for vores felt, samt en særlig indgang til Creating Knowledge universet. NordInfolit vil 

gerne slå et slag for det skandinaviske, hvilket betyder at blog posts kan være på dansk, norsk, svensk eller 

engelsk. Der er som udgangspunkt ingen økonomi men det overvejes at søge fonde.  Næste Creating 

Knowledge konference kommer til at foregå i Finland.  



 Styregruppen består af Mariann Løkse NO, Inga Augustdóttir ISL, Kristina Weimer FIN, Lillemor Lyrén SE og 

Joshua Kragh Bruhn DK. 

7. Fællesmøde på CBS 17/11 og workshop med deltagelse af alle forumbestyrelser og DFFU- bestyrelsen 

Vi skal finde en rød tråd for fælleskonference 2022.  

Markedsfør Nordjylland kommer og inspirerer os.  

Lisbeth, Joshua, Charlotte, Kirstine og Søren deltager. 

8. Evt.  

Summer school – ny studieleder på DPU, der er ingen ressourcer pt. På masteruddannelserne her. Måske 

kan det blive en miniuddannelsen under KI? Spørg på uni.  

 

FLIPD har pt 61 følgere på Twitter – den er i dvale 

 

Revision af Stopplagiat v/Joshua/Simon/Kirstine er i fuld gang 

Joshua rundsender information om ISO standard for biblioteksindretning 


