
Referat af FLIPD bestyrelsesmøde d. 27. februar 2023 på AU  

Deltagere: Solveig Sandal Johnsen (ordstyrer), Charlotte Wind, Søren Davidsen, Maria Viftrup Schneider, 

Joshua Kragh Bruhn 

Afbud: Simon Papousek, Kirstine Blauenfeldt, Lisbeth Ramsgaard Carlsen (udtrådt) 

Dagsorden: 

• 10:15: Velkommen / Solveig 

• Bemærkninger til referat fra sidste møde 

• Næste møde samt referent 

• Bordet rundt, del 1. 

• Kl. 11:15: Oplæg ved Steffen Armstrong Gjedde, AUL, BSS. Steffen vil fortælle om vores 
undervisning i visualisering og vores datasprint. 

• Kl. 12.00: Frokost  

• 13.00: Næste FLIPD temadag 

• 14.00: Bordet rundt, del 2. 

• 15:00: Tak for i dag. 
 
 

Bemærkninger til referat 

Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde 

Næste møde 

Næste møde afholdes mandag d. 15. maj på CBS, Joshua er dermed referent på nærværende møde og 

inviterer desuden  

Bestyrelsens komposition 

Lisbeth RC har fået nyt job udenfor FFU bibliotekerne og udtræder af FLIPD. Bestyrelsen ser tiden lidt an i 

forhold til at fylde den ledige plads, da vi med den nuværende besætning lever op til kravene til en DFFU 

bestyrelse. 

Bordet rundt, del 1 & 2: 

Søren D:  

1. RUC har overtaget kandidatuddannelsen i sygepleje fra AAU Emdrup som en del af en 

udflytningsaftale. Det drejer sig om 177 studerende, med et årligt optag på ca. 90 studerende. 

Medarbejdere fra RUB har været på felttur til AU Emdrup for at blive klogere på uddannelsen, som 

har tydelige krav til hvad der forventes af biblioteket. Det hele er forløbet meget fint.  

 

VIA har udviklet guides til nogle af de ressourcer, der er relevant i forhold til sygeplejeuddannelsen, 

herunder CINAHL, og deler gerne.   

Maria VS: 

1. Vejledninger er blevet flyttet fra PDF til ScreenSteps og skal lanceres i deres nye format i nærmeste 

fremtid. Det bliver spændende at se, hvordan kolleger tager i mod det nye format og hvordan det 



bliver at vedligeholde. For første gang vil der nu kunne trækkes statistik på benyttelsen, hvilket kan 

bidrage til at informere beslutninger om f.eks. at nedlægger ikke-benyttede vejledninger 

2. Skal i gang med at implementere ny søgegrænseflade (Primo) og ny hjemmeside. Dette efter at VIA 

netop har skiftet hjemmeside og studienet. Eksisterende vejledninger og videoguides til opdatering 

og vedligeholdelse er muligvis forældede, da alt måske kommer til at se anderledes ud 

3. Har netop gennemført en ny-indretning af biblioteket og har afholdt reception for medarbejdere i 

den forbindelse. 40 % af bogsamlingen er blevet nedlagt og antallet af læsepladser er steget fra 110 

til 130. Ny-indretningen indebærer optimeret læringsmiljø og lounge-område med b.la. en 

skønlitterær samling (skønlitteratur er vigtigt for sundhedspersoner, da det kan biddrage til at 

udvikle empati).  

Charlotte W:  

1. Arbejder med PBL, herunder fremtidsværksted. Skal i gang med fokusgruppeinterviews.  

2. Har haft travlt med specialeworkshops  

Solveig SJ: 

1. Har netop opsagt licens til padlet, som er blevet forbudt KB, da den bl.a. arbejder med Google 

Analytics. Det handler om GDPR og usikre tredjeland. Skal i gang med at undersøge alternativer, 

f.eks. Miro og Mentimeter. Det kan også overvejes at benytte lokalt LMS 

2. Har igangsat arbejde med webtilgængelighed 

3. Har genoptaget læseklub i educational IT gruppe. I gruppen udvælger de litteratur som medlemmer 

af gruppen kan melde sig på og fremlægge, når gruppen mødes online.  

4. Er i gang med at planlægge et nyt kursus i online facilitering for de kolleger, som endnu ikke har 

været på kurset men gerne vil blive bedre til at undervise online.  

5. Er begyndt at udstille af bøger i det fysiske rum. 

Joshua KB: 

1. CBS er i gang med at undersøge og diskutere, hvordan der kan åbnes op for ChatGPT i 

eksamenssammenhænge. Joshua har leveret et oplæg omkring hvordan benyttelse kan deklareres 

på en meningsfuld måde.  

2. Sidder i steering committee på et LIBER/DFFU projekt omkring studie af partnerskaber mellem FFU 

biblioteker og IT virksomheder.  

3. Er i gang med at planlægge CBS Biblioteks bidrag til Forskningens Døgn, som skal være en fejring af 

early-career reseachers of mangfoldighed i CBS forskning.  

4. Har afholdt en række specialeseminarer.  

Temadag 

Vi satser på at kunne være på VIA i Horsens. Maria undersøger muligheder. 

Temadagen bliver d. 6. december 

Brainstorm om tema:  

• Trivsel, hvem underviser vi for 

• Værtsskab, om at hjælpe studerende med at finde sig til rette 

• Tilgængelighed, video, billeder, closed captions, kan evt. være et ben i trivselstemaet, måske med 

deltagelse fra en interesseorganisation.  



• Micro-learning, infographics 

• Hvordan koger man et kompliceret budskab ind til en maggi-terning 

• Psykologisk tryghed, kan også evt. være en del af temadag om trivsel 

• Mod til at facilitere, handlemod 

• chatGPT 

• Hvordan kan man undervise uden præsentationssoftware for at øge tilstedeværelse og 

opmærksomhed 

• workshop om navigation i videnskabelige databaser 

Planen er at vi alle byder ind på de temaer vi kunne tænke os at se nærmere på. På den måde kan vi 

udelukke temaer, som ikke bliver valgt, og herefter fordeler vi de resterende mellem os, så at vi to og to 

kan udforske videre med henblik på at træffe en endelig beslutning, som kan meldes ud til vores kolleger 

inden sommerferien.  

Alle melder tilbage til Joshua med de temaer som de byder ind på, herefter indkalder Joshua til et online 

møde, hvor vi kan tale os ind på et endeligt tema 

  


