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Deltagere 

Trine Nielsen (TNI), Erland Kolding Nielsen (EKN), Svend Larsen (SLA), Aase Lindahl 

(ALI), Knud Schulz (KSC), Kirsten Boelt (KBO), Jytte Bræmer (JBR), Flemming 

Torsvik-Lund (FTL), Erik Thorlund Jepsen (ETJ), Mikkel Christoffersen (MCH), Mi-

chael Wright (MWR), Tove Schmidt (TSC). Henrik Carlsen (HCA), Thomas 

Kaarsted (TKA), Per Steen Hansen (PSH), Tove Faber Frandsen (TFF), Lone 

Gladbo (LGL) 

 

Afbud 

Kirsten Bisgaard (KBI), Michael Cotta-Schønberg (MCS) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Introduktion af og ved Trine Nielsen, områdedirektør i Kulturstyrel-

sen 

3. Meddelelser 

4. TEMA: Status og fremtid for samarbejde mellem biblioteks- og ud-

dannelsessektoren. Korte oplæg ved: 

a. Henrik Carlsen - Ørestadsskolen 

b. Thomas Kaarsted – Syddansk Universitet 

c. Per Steen Hansen – Professionshøjskolen VIA 

d. Tove Faber Frandsen – Odense Universitetshospital 

5. Debat 

 
1-2: Velkomst og intro (TNI) 

TNI har nu været områdedirektør i fem måneder. TNI mener, der foreligger 

nogle sager, der kræver ekstra opmærksomhed i tiden, der kommer. Her-
iblandt:  

 
• Licensforhandlinger snarere end bare –fornyelser  
• DEFF-strategiens punkt omkring udbredelse af viden og information 

til erhvervslivet. Dette punkt udvides med et europæisk fokus nu. 
• Bibliotekssektorens backoffice; systemer og materialedeling 
• Folkebibliotekernes rolle, der spænder over kulturhuse, lærings-

centre og borgerservice. Styrelsen har en rolle i at undersøge udvik-
lingen, kompetenceudviklingen og succeskriterier. 
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Reaktioner: 

 
• KSC: Sektoren skal være opmærksom på, at det lokale bibliotek 

kun giver mening, når det opfylder lokale behov. Der er nok en IT-
læringspukkel lige nu, men man kommer igennem den på et tids-
punkt og hvad så? Til gengæld er der nye kundegrupper at komme i 
kontakt med her. 

• LGL: Valget ligger ude hos kommunerne, og det er ikke nødvendig-
vis klart, hvor styrelsens rolle er. Desuden er samarbejde mellem 
bibliotekerne yderst vigtig, selvom der er fokus på moderinstitutio-
nerne (kommune/læreanstalt). Borgerne betaler garanteret flere 
gange for de samme licenser. 

• EKN: Sektoren har ikke været klædt på til kulturvaneundersøgelsen, 
og man bør være varsom med at konkludere for endegyldigt på 
den. Hvad er realistisk brug? Hvor stor er den indirekte brug? 

• TNI: Vær klar på målene. Hvornår er vi en succes? 
 

 
3. Meddelelser (TNI & ETJ) 

Der er følgende ændringer i Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering: 
 

• Jakob Heide Nielsen forlader pr. 1/1 ’13 Styrelsen for at blive biblio-
tekschef i København 

• René Olesen forlader pr. 1/1  ’13 Styrelsen for at blive biblioteks-
chef i Slagelse 

 

Der er skrevet kontrakt med Post Danmark på kørselsordningen udbud. 
Priserne ligger på samme niveau som i 2012, men servicen bliver lidt bed-

re. Det ser ud, som om der kommer flere tilmeldinger til ordningen end 
tidligere. 

 
Der er kommet ansøgninger til Udviklingspuljen på ca. 41 mio. kr. Der er 

ca. 14 mio. kr. til rådighed.  
 

4. TEMA: Status og fremtid for samarbejde mellem biblioteks- og 

uddannelsessektoren. 

 

Oplæg 1: Henrik Carlsen, Ørestadskolen 
Oplæg 2: Thomas Kaarsted, SDU 

Oplæg 3: Per Steen Hansen, VIA 
Oplæg 4: Tove Faber Frandsen, OUH 

 
 

Diskussion 

Den efterfølgende diskussion afdækkede en række udfordringer, der ifølge 

Biblioteksrådets medlemmer bør adresseres: 
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• Koordinering vertikalt såvel som horisontalt er overordentlig vigtigt, 
men bibliotekssektoren kan ikke alene løse de adgangs- og kontinu-
itetsproblemer, der er, når man skifter institution eller ændrer sta-
tus.  

 
• De potentielt mest dramatiske skift er fra grundskolen til gymnasiet, 

hvor eleverne kan opleve ”alt fra en Ferrari til en hestevogn” og 
overgangen fra endt videregående uddannelse til enten erhvervsliv 
og/eller menig borger, hvor snart sagt al adgang kan forsvinde. 

 
 
• Gymnasiernes tilbud er meget varierende, og al god informations-

kompetence indhentet i grundskolen kan aflæres her og gøre ele-
verne uforberedt til videregående uddannelser. Gymnasierne er 
overordnet set det svageste led i kæden. 

 
• Underviserne regerer i klasselokalerne, så dér er en stærk samar-

bejdspartner, men der er kulturforskelle og gensidige misforståel-
ser, der skal arbejdes på. Der er således også mange gode initiati-
ver nedefra, men det var ønskeligt med mere samarbejde og koor-
dination oppefra fx på ministerniveau. 

 
 
• Folkebibliotekerne har en stor og væsentlig rolle i at samarbejde 

med uddannelsesbibliotekerne og –institutionerne, og p.t. kræver 
det lokalt slid. 

 
• Bibliotekssektoren burde gøre mere for at tale sig ind i den her-

skende innovations- og vækststrategi samt livslang læring. Nationa-
le licenser som i Norge ville være fantastisk, men det er nok utopi 
at tro, de er lige om hjørnet. Pay-per-view er ikke en fantastisk løs-
ning. Overenskomster er måske en mulighed, hvor stadig adgang til 
viden kan skrives ind. 

 
• På trods af sit store arbejde er DEFF rimeligvis ukendt i erhvervsli-

vet. Der tænkes ikke i de samme kasser uden for bibliotekets ver-
den. 

 


