
Det indlejrede akademi-bibliotek 

roller, relationer, alliancer



Korte og mellemlange 
uddannelser (tekniske / 

merkantile) til erhvervslivet



5200 fuldtidsstuderende
4900 deltidsstuderende

Kilde: Danmarks Statistik



Underviser

AV-ansvarlig

Bogindkøber

Klassisk bibliotekar

‘Forsker’service

Webmaster

Licens-ansvarlig

Planlægger

Kursusleder

Copyright-tovholder

Ordblinde-tovholder

Roller

Markedsføring

Underviser



en relation foregår 
mellem to mennesker

en alliance er en 
strategisk relation 
mellem personer, der 
opfylder en funktion



• JIT undervisning
• Engagement
• Indsigtfuld kritik

• Huller i dækning
• Ad hoc undervisning
• Kannibaliserer på fagtimer
• Kontinuitet?

• Kontinuitet
• Ekstern planlægning
• Fuld dækning
• Ingen fagtime-kannibalisering

• Fagunderviser : minus indflydelse
• Fagundervisere kan føle sig bundne

Fordele & 
ulemper



BRUGER DU 
BIBLIOTEKET 
ELLER HVA’?



Hvad er vigtigst?
Hvem er vigtigst?



Værdiskabelse

Undervisning af studerende skaber 
værdi for den studerende og 

bibliotekaren, men ikke 
nødvendigvis for organisationen

PÅSTAND



Værdiskabelse

Alliancer optimerer driftsopgaver

Optimering: Plads til strategiunderstøttende projekter

At understøtte strategien giver værdi for organisationen

Et bibliotek, der skaber værdi, er uundværligt/indlejret

Indlejring fordrer investering



Fra oplægget ”Forslag til ny samlet biblioteksmodel for EA sektoren” 
til interesseorganisationen Danske Erhvervsakademier 2016

UNI-sektor: 2577,-

UC-sektor: 1764,-

EA-sektor: 262,-

Bib-lønkroner pr. STÅ Stå pr bib-årsværk

UNI-sektor: 186

UC-sektor: 264 

EA-sektor: 1642 



Værdiskabelse?

Indlejring fordrer investering

PÅSTAND

- i lønninger



Det indlejrede akademi-bibliotek 

roller, relationer, alliancer

- fremtid -



”En outsourcing af biblioteksfunktionen kan ganske givet været en farbar 

vej, og lokalt vil det kunne give god mening. 

Men der kan også være rigtig meget at miste, hvis ikke biblioteket får en 

stærk lokal forankring med fysisk tilstedeværelse på det enkelte akademi. 

Kontakten og nærheden til den praksisnære undervisning er af afgørende 

betydning for brugen af biblioteksressourcer. ”

Fra oplægget til DEA ”Forslag til ny samlet biblioteksmodel for EA sektoren”, 2016



Hvad nu….



Indlejring for fremtiden
Målet er en extra årsværk – tværfunktionelt

Øget samarbejde på tværs af organisationen

Skabe værdi for vores aftagere 

Projekter: læse/studie teknik, faglig nysgerrighed, reflektion

Mette Hansen – Erhvervsakademi Aarhus – mha@eaaa.dk – 7228 6040



Hvad nu….

Billeder: Pixabay og Giphy.com


