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Projektdokumentation 
Projektet er dags dato næsten gennemført, og mangler kun afsluttende rapportskrivning og formidling til 
fagpresse, samt eventuel intern evaluering og driftsforankring.  
 
Projektets primære mål er nået.  

1. Der er lavet to læringsforløb, henholdsvis et læringsforløb i "Fake News" og et 
læringsforløb i "Sikker på nettet".  
Forudsat før projektstart var, at læringsforløb lavet i de valgte læringsplatforme kunne 
eksporteres og importeres på tværs af læringsplatforme. Det viste sig, at 
læringsplatformsudbyderne ikke har opfyldt dette krav endnu, hvilket har betydet et stort 
ekstraarbejde for projektbibliotekerne. Projektet har sat fokus på, hvor vigtig eksport-import 
funktionen er, hvis landsdækkende produktionsfællesskaber skal være realistiske i fremtiden.  
Forløb har været praksistestet i klasse og udvalgte ændringsforslag er indarbejdet.  

a. Læringsplatformen MinUddannelse (markedsandel: cirka 41% af danske kommuner). 
Bliver brugt i projektkommunerne Vejle og Aarhus kommune. 
De to læringsforløb er udarbejdet i MinUddannelse's indbyggede forløbsbygger i 
henholdsvis Vejle og Aarhus. 
Da eksport-import funktionen ikke er udviklet endnu, så har det været nødvendigt manuelt 
at lave og løbende vedligeholde en synkroniseret "kopi" i et Google webdokument som 
officiel reference-version. Google webdokumenterne, pdf-print fra MinUddannelse m.m. er 
lagt ud til fri afbenyttelse. 
Da MinUddannelse pt. ikke tillader kopiering på tværs af kommune-grænser, så har det 
været nødvendigt manuelt at lave/indtaste "kopi" i den anden MinUddannelses-kommune.  
Dette vil også pt. være eneste mulighed for andre MinUddannelses-kommuner. 

b. Læringsplatformen MeeBook (markedsandel: cirka 44% af danske kommuner). 
Bliver brugt i projektkommunen Aabenraa kommune. 
Da eksport-import funktionen ikke er udviklet endnu, så er de to læringsforløb 
lavet/indtastet med udgangspunkt i Google webdokument referencekopierne, samt 
pdf-print fra MinUddannelse for visuel forståelse af opbygningen i MinUddannelse. 
Da MinUddannelse tillader søgning og kopiering på tværs af kommunegrænser indenfor 
MeeBook platformen, så vil andre MeeBook-kommuner frit kunne kopiere de to forløb og 
afvikle/videreudvikle de to forløb i deres kommune. 

c. Læringsplatformene EasyIQ og MoMo (markedsandel: henholdsvis cirka 6 og 5%) 
Da eksport-import funktionen ikke er udviklet endnu, så skal de to læringsforløb af 
eventuelt interesserede kommuner laves/indtastes med udgangspunkt i Google 
webdokument referencekopierne, samt pdf-print fra MinUddannelse for visuel forståelse 
af opbygningen i MinUddannelse.  
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2. Sociale netbaserede formidlings- og netværksmuligheder. 
Som forventet var projektet et frontprojekt, og det viste sig hurtigt, at mange biblioteker endnu 
ikke har været opmærksomme på de nye læringsplatforme.  
For at understøtte opbygningen af et fagligt professionsnetværk fra landets biblioteksvæsener er 
der, udover den formelle projektside på Slots- og Kulturstyrelsens projektbank, oprettet:  

a. Simpelt projektsite oprettet i Google Sites til bl.a. dynamisk formidling af Google 
dokumenter, -spørgeskemaresultater, -regneark, kontaktinfo m.m. 

b. Gruppe på centralbibliotek.dk til formidling af links, udvalgte nyheder og 
projekt-arrangementer (tre regionale workshops), med d.d. 31 følgere.  
Gruppen forventes at fortsætte som minimum i 2018. 

c. Offentlig Facebook-gruppe med d.d. 43 medlemmer. 
Gruppen forventes at fortsætte, så længe der er aktive gruppemedlemmer.  
  

3. Sociale regionale workshops 
Der er afholdt tre, for deltagerne gratis, regionale heldags-workshops, hvor fokus har været på 
kollegial erfaringssnak, formidlingen af hvad de nye læringsplatforme er, og hvilken betydning de 
forventes at få. Desuden har der været fokus på at formidle status for delings- og dermed 
samarbejdsmuligheder. Læreroplæg i Aarhus er video-optaget og gjort midlertidigt tilgængeligt for 
workshop-deltagende biblioteker. 
De tre workshops er afholdt i Roskilde (6/12), Aarhus (13/12) og Middelfart (15/12).  
I alt 30 deltagere, udover projektdeltagerne.  
  

4. Spørgeskema-undersøgelse for kontakt- og platforms-oversigt 
Det viste sig tidligt i projektet, at bibliotekernes kendskab til de nye læringsplatforme var meget 
begrænset og ofte ikke-eksisterende.  

a. Spørgeskema til bibliotekerne: For at gøre bibliotekerne opmærksomme på emnet, 
samt for at facilitere opbygningen af et fagligt professionsnetværk, så blev lavet 
spørgeskema-undersøgelse sendt til alle biblioteksvæsener. Spørgsmål gik bl.a. på 
kontaktperson, kommunens valgte læringsplatform, og bibliotekets eventuelle 
roller/rettigheder på læringsplatformen.  
Cirka 2/3 af bibliotekerne svarede efter et par rykkere.  

b. Direkte kommuneforespørgsel: For at kunne lave en komplet oversigt over 
kommunernes valg af læringsplatform blev den sidste tredjedel af kommunerne kontaktet 
direkte (kommune/skoleforvaltning), så projektet også kan præsentere en komplet 
oversigt over valgte læringsplatforme i kommunerne.  
 

 
Samlet set har projektet været med til at sætte fokus på en meget vigtig og ny formidlings- og 
afviklingsramme for folkebibliotekernes tilbud til folkeskolerne på et meget tidligt tidspunkt i dette 
paradigmeskifte.  
 
Isoleret set ville de tre projektkommuner muligvis kunne have nået længere lokalt uden 
projekt-forpligtelserne, for den manglende eksport-import funktion har kostet megen udviklingstid.  
Men projektstøtten har muliggjort en indsigt på tværs af de to valgte læringsplatforme, en 
formidlingsvirksomhed og en tidlig opstart af et professionsnetværk for området, som i praksis ville have 
været utænkeligt uden projektstøtte. 
 
Vejle Bibliotek  22/12 2017 
Kalle Nielsen, projektleder. 
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Links 
 

● Centralbibliotek.dk-gruppe: 
○ https://centralbibliotek.dk/groups/vejle-cb-bibliotekstilbud-p%C3%A5-folkeskolens-l%C3%

A6ringsplatforme  
  

● Facebook-gruppe: 
○ https://www.facebook.com/groups/1964845350465282/  

  
● Projektsite med bl.a. oversigter over biblioteks-kontaktpersoner og læringsplatforms-valg: 

○ https://sites.google.com/view/bib-tilbud-paa-folkeskole-lms/startside  
○ Spørgeskemasvar (inklusive kontaktperson-info): 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aGNndh07YIOFlvAcxOuUX82dnhuZu9o6lPI5Ll
1W2kg/edit?usp=sharing  

○ Alle kommuner - valgt læringsplatform (udbredelsesdiagram under tabeldata): 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgXtKH6J5tN_-5-Gn0rt4U8elQcKqP-4tdSvG3Fz
MSI/edit?usp=sharing  
  

● Projektbank Slots- og Kulturstyrelsen:  
○ http://www.projektbank.dk/bibliotekstilbud-pa-folkeskolens-laeringsplatforme  

  
● Google Drev mapper med reference-materiale til de to læringsforløb: 

○ Forløb: Fake News:  
drive.google.com/drive/folders/0B-92N4zio3K9V1ROQ1BTSTZmNDQ?usp=sharing  

○ Forløb: Sikker på nettet:  
drive.google.com/drive/folders/0B-92N4zio3K9bFRkUEFwLTR6T00?usp=sharing  
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