Referat af bestyrelsesmøde, FLIPd. Fredag den 23. april 2021
Deltagere: Joshua (CBS); Charlotte (AAU); Kirstine (CPH Business); Lisbeth (AUL); Maria (VIA); Solveig (AUL);
Søren (RUC bibliotek); Simon (FAKBIB)
Dagsorden:
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Bordet rundt
Wrap-up på temadag
Nye arrangementer
Universalkonference 2022
Stop plagiat
Nyt fra DFFU
Evt.

…
Referent: Simon
1. Bordet rundt
Charlotte Undervisning på forskerskole for PhD-studerende i informationskompetence og
publiceringsstrategi i Pure. Bidrager fortsat til projekter i STAK-regi i forhold til undervisning
Lisbeth Bidrager ligeledes stadig til STAK-projekter til Creating Knowledge og GDPR for opgaveskrivere.
Er i gang med at planlægge efterårets undervisning (online + fysisk tilstedeværelse)
Kirstine CPH Business er åbnet mere op og er på biblioteket flere dage om ugen. Tilbagevenden kræver
en indkøring med start umiddelbart efter sommerpausen. En personalerokering har været nødvendig,
hvorfor (nye) opgaver skal lande korrekt. Bidrager til zoom-events (Grab’n Go, Learning Lab) og
deltager som oplægsholder til DFFUs kaffemøde
Maria Er optaget af didaktisk-cafe hver 3. uge, som omhandler informationskompetence og
teknologiforståelse. Er desuden beskæftiget med adjunkt-akademiet på VIA og implementering af
STAK-projekter
Solveig Fokus på didaktisk projekt/arbejdsgruppe. Skal til at undervise et advokatfirma i
informationssøgning. Er pt beskæftiget med artificial intelligence samt implementering af nyt LMS
(Bright Space)
Søren Skal udarbejde årsplan for bibliotekets undervsining. Tilknyttes humanistisk institut til efteråret.
Skal gennemføre workshops for kandidat-uddannelsen. Skal på sigt ligeledes bidrage til undervisningen
for de humanistisk/teknologiske uddannelser. Deltager i Creating Knowledge som oplægsholder. Er i
færd med at skrive en artikel om informationssøgning på humaniora. Implementering af STAKprojekter. RUB overgår snart til KB
Joshua Er i gang med at implementere redelighedskursus som obligatorisk undervisning. Har deltaget i
kurser i online facilitering og er i gang med Scopus certificering.
Simon FAKBIB har implementeret nyt forskningsdatabase (ESPLORO) som erstatning for PURE.
ESPLORO er et EXLIBRIS-produkt og er derfor integreret i ALMA. Gradvis åbning af uddannelserne, og
planlægning af undervisningen for forår og efterår

2. Wrap-up på temadag
Alle er glade! Temadagen har genereret overskud i butikken!

3. Nye arrangementer
Der var ingen konkrete forslag til nye arrangementer. Vi drøfter det til næste bestyrelsesmøde på
Forsvarsakademiet hos Simon ultimo juni
4. Universalkonference 2022
Som udgangspunkt er der opbakning til gennemførelse af konference på tværs af DFFUforummerne. Det er hensigten, at konferencen skal bestå af oplæg arrangeret af de respektive fora,
hvor planlægningen mht ideer, arbejdsopgaver mv bliver delt mellem forummerne.
Lisbeth og Joshua er tovholdere.
”Anders Merts – skide sjov hvis man er fra Silkeborg”
5. Stop plagiat
Joshua og Simon skal tilrette hjemmesiden stopplagiat.nu
Kirstine sekunderer
6. Nyt fra DFFU
Det opfordres til at forummerne lægger deres respektive dagsordener og referater på
hjemmesiden. Det gør vi allerede 
7. Evt.
a) Creating Knowledge hjemmeside fornyes til og med 2022, hvorefter den lukker ned
b) VIA’s (Maria) kommende indretning af studiefaciliteter blev drøftet internt med diverse
indspark til inspiration
c) Maria’s oplæg til site.uit.no blev drøftet

Næste møde blev aftalt afholdt på FORSVARSAKADEMIET hos Simon. Indkaldelse og dagsorden udsendes
snarest muligt.
Således opfattet af Simon (FAKBIB)

