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Journal nummer: DEFF.2016-0017 

Projekttitel: Etablering af grundlaget for en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdoms-

uddannelserne. 

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

1. Ændringer i projektejer samt projektdeltagere? 

Ingen 

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

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

Ingen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 
 

Styregruppen har afholdt 2 møder. Projektets Behovsundersøgelse er startet med en workshop d. 
10. maj.  
Projektet forventes afsluttet 31.8.2018. 
Projektstart blev lidt forsinket, da vi skulle lave en ny projektbeskrivelse og nyt budget ud fra den 
bevilling vi fik af DEFF. 
Vi forventer at følge tidsplanen. 

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

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

Nej. 

Ja. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 

 

Behovsundersøgelsen er påbegyndt. 

Nej. 

Behovsundersøgelsen skal færdiggøres. 

Der skal indhentes tilbud på og udarbejdes Kravsspecifikation. 

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

6. Kort tekst til projektbanken 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

I dette projekt skal der foretages en undersøgelse med afklaring af specifikation af behov og krav 

til en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdomsuddannelserne, og på den baggrund ud-

arbejdes oplæg til en bæredygtig forretningsplan, hvortil der antages at ville være et tilstrækkeligt 

antal købere. 

 

Vi ser den nationale virtuelle biblioteks- og databrønd som et værktøj. Ideen er, at det fra en web-

grænseflade eller -platform bliver muligt for brugerne at tilgå bibliotekssystemet, den nationale da-

tabrønd samt relevante e-ressourcer – både relevante gratis ressourcer samt licensbelagte data-

baser, som den enkelte uddannelsesinstitution abonnerer på. Det skal være let for uddannelsesin-

stitutionerne at koble sig på dette ’værktøj’ og få tilpasset det til lokale behov. 

 

Med udvikling af en fælles platform med en mere brugervenlig adgang til e-resurserne vil ung-

domsuddannelserne opnå en mere effektiv brug af indkøbte databaseresurser. Det vil også styrke 

elevernes informationskompetence og digitale dannelse både på ungdomsuddannelsen og i deres 

videre uddannelsesforløb. Endelig vil eleverne vil blive stillet mere lige uanset bopælskommune. 
 

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

 

 

 


