
 

 

 
Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ansøger 
FLIPD (DFFU Forum for Læring, Informationskompetence, Pædagogik og Didaktik) 

https://dfdf.dk/fora/flipd/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 
Creating Knowledge 2018. Beyond Information Literacy: navigating an ever-evolving li-
brary landscape. www.creatingknowledge.dk 
 

3. Projektbeskrivelse 
 

Afholdelse af 2 ½ dags konference for nordiske FFU kolleger om informationskompetence og co-

creation med forskere og studerende. Konferencen er tænkt som platform for både almindelig vi-

dendeling og praktiske workshops. Foreløbig har 81 deltagere meldt deres ankomst.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Hvordan falder projektet indenfor mindst én af D EFF's strategiske målsætninger?  
• Projektet bidrager til at styrke informationskompetencer hos deltagerne 

• Projektet Skaber værdi gennem vidensudveksling og udvikling af praktiske færdigheder 

• Konferencens temaer skaber umiddelbar værdi for de deltagende men også for andre via ef-

terfølgende publicering af papers,  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Hvordan skaber projektet værdi ved formidling af  viden, erhvervelse af færdighe-
der eller ved at udvikle bedre eller mere effektive  værktøjer/systemer? 
 

Konferencen er tænkt som en lærende konference med fokus på best practice viden og inkluderer 

workshops med et praktisk fokus på udvikling af færdigheder hos deltagerne   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Hvordan skaber projektet resultater, der kan bru ges af flere FFU'er? 
 

 
Bilag til ansøgning om tilskud til Mindre projektti lskud til  
danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. 

Bilaget fremlægges for DEFF´s styregruppe. 



Side 2 

Videndeling opstår på flere plan. På selve konferencen mellem deltagere, i de enkelte organisatio-

ner efterfølgende via almindelig kollegaspredning, via hjemmeside og via publicering af papers i 

Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education www.NORIL.uib.no 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Gøre rede for, hvorfor projektet ikke kan gennem føres uden støtte fra DEFF? 
 

Vi håber på økonomisk støtte for at konferencen kan løbe rundt, da fora under DFFU ikke har en 

egen indkomst. Derfor er vi helt afhængige af deltagerbetaling samt sponsorbidrag  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Tidsplan 
 

Konferencen finder sted d. 6-8 juni 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


