
 
 

  
 

 

Vejledning: 

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

1. Projektejer samt projektdeltagere 

Greve Gymnasium på vegne af Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteks-

forening (GAEB) 

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

2. Projekttitel og journalnummer 

Etablering af grundlaget for en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdomsuddannelserne 

DEFF.2016-0017 

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

3. Hvilket indsatsområde(r) fra DEFF’s strategi hører projektet under? 

Det virtuelle bibliotek på gymnasierne 

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

4. Hvordan har projektet inddraget flere institutioner? 

Projektet har afholdt workshops med bibliotekarer, gymnasielærere og gymnasieelever fra forskel-

lige ungdomsuddannelser. 

Projektet har interviewet ressourcepersoner fra forskellige uddannelsesinstitutioner m.v. udvalgt 

ud fra en interessentanalyse. 

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

5. Redegør for hvordan projektet har skabt blivende værdi? 

Projektets formål var at undersøge, om der kunne etableres et grundlag for udvikle en sektorspe-

cifik virtuel databrønd til ungdomsuddannelserne med henblik på at søge midler til udvikling af en 

sådan løsning. Projektet har fortolket opgaven: Undersøge om der på skolerne vil være interesse 

for at købe/abonnere på en sektorspecifik virtuel databrønd, forstået som en web-grænseflade/-

platform, hvorfra der er en samlet indgang til at søge i en databrønd, der dels består af fælles na-

tionale kilder, gratis websider samt den enkelte skoles indkøbte databaser og lokale bogsamling. 

Denne løsning vil give alle ungdomsuddannelser mulighed for at tilbyde elever og lærere og evt. 

bibliotekar en samlet indgang til relevante informationsressourcer på passende niveau og støtte 

formidlingen heraf.  

 

Projektets mål var et bidrage til løsningen af flg. problemstillinger: 

 
Bilag til afrapportering, Større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til afrapportering af det projekt, som skal afsluttes. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes sammen med regnskabet som fil til det elektroniske  

afrapporteringsskema. Bilaget fremlægges for DEFF´s styregruppe. 



Side 2 

Ungdomsuddannelserne bruger ressourcer på køb af abonnementer og licenser på databaser. 

Desværre bliver de ofte ikke brugt som forventet af elever og lærere, da det er vanskeligt at få 

overblik over mulighederne og de forskellige databasers funktionalitet. 

Elevernes informationssøgningskompetencer og kritiske kildevurdering er ikke gode nok, hverken 

mens de går på ungdomsuddannelserne, fx i forbindelse med de større skriftlige opgaver, eller når 

de begynder på en videregående uddannelse. 

Der er meget forskelligt, hvilke materialer og databaser eleverne har adgang til på uddannelsesin-

stitutionerne, ligesom det er forskelligt, hvad deres bopælskommunes folkebibliotek kan tilbyde af 

relevante e-ressourcer.   

En sektorspecifik biblioteksbrønd med en samlet indgang til både digitale og fysiske ressourcer, 

forventer projektet, vil bidrage til at løse ovennævnte problemstillinger ved at betyde en bedre ud-

nyttelse af de indkøbte databaser, den vil kunne fungere som et værktøj i undervisningen i infor-

mationssøgning, så fokus kan flyttes fra præsentation af mange databaser til at omhandle infor-

mationssøgningsprocessen og kildekritikken, og endelig vil den kunne være en grundpakke, som 

alle ungdomsuddannelser kan benytte sig af og udbygge efter egne fagspecifikke behov. Projektet 

vil på den måde medvirke til, at alle elever tilbydes adgang til flere relevante (primært) e-

ressourcer på den enkelte skoler.  

 

Projektet har foretaget en afklaring af behov og krav til en national virtuel biblioteks- og databrønd 

til ungdomsuddannelserne, afsøgt markedet for mulige leverandører, beregnet udviklings- og 

driftsomkostninger i en forretningsmodel, beskrevet mulige udbudsmodeller samt indhentet tilken-

degivelser fra ungdomsuddannelsers rektorer om interessen for abonnement på en sådan ind-

gang til materialesøgning.  

Projektet kan konkludere, at der er tilstrækkelig positiv interesse - beregnet vil ca 125 skoler købe 

adgang til løsningen -  men at den afgørende parameter er, at abonnementsprisen ikke bliver for 

høj. 

Projektet anbefaler derfor, at der udarbejdes en ansøgning til DEFF puljen 2019 til et udviklings-

projekt, der udvikler den IT-tekniske del af en webgrænseflade eller –platform med tilhørende ad-

gang til en grundpakke af databaser m.v., igangsættelse og implementering herunder etablering af 

en driftsorganisation, der kan sikre den fremtidige udvikling. Projektet anbefaler at tage udgangs-

punkt i et udbud med fast økonomisk ramme og en kravsspecifikation. 

Da ungdomsuddannelserne er selvstændige, selvejende institutioner, der sjældent samarbejder 

på tværs, vil det være en udfordring, at finde en projektejer, der vil være økonomisk og juridisk an-

svarlig samt at få finansieret projektomkostningerne.  

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

6. Redegør for hvordan projektet har styrket netværk og samarbejde på tværs af insti-

tutioner? 

Det bibliotekariske netværk GAEB er et landsdækkende netværk af bibliotekspersonale på især 

ungdomsuddannelserne, og medlemmerne har være projektets ’ambassadører’ ude på skolerne, 

og de har været inddraget i projektet gennem workshops. 

Da DDB-projektet: Studieunivers til Ungdomsuddannelserne, projektejer Aarhus Kommunes Bibli-

oteker, har samme målgruppe som dette projekt, har vi været i løbende dialog med dem og valgte 

at inddrage deres målgruppeundersøgelse som supplement til vore egne resultater. 
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Ligeledes har projektet være i dialog med DEFF-projektet: Digital informationsforsyning og ny di-

daktik i gymnasieskolen fase 1 og 2, projektejer Syddansk Universitet, da elever og lærere på ud-

valgte gymnasier her havde adgang til en søgebrønd med engelsksproget materiale. Deres erfa-

ringer både positive oplevelser og udfordringer er inddraget. 

Projektet har været i dialog om projektet med Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og –

gymnasier og Danske SOSU-skoler. 

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

7. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan har I formidlet resultaterne af projek-

tet? 

Undervejs i projektet er det primært formidlet gennem GAEBs Facebookgruppe, for at holde am-

bassadører orienterede om projektets udvikling. Hertil kommer opslag på styregruppemedlem-

mernes LinkedIn. 

Projektet har deltaget på DEFF-konferencen både i 2017 og 2018. 

Projektrapporten vil blive distribueret til Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og –

gymnasier, Danske SOSU-skoler samt til de interviewede interessenter m.fl. 

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

8. Bygger projektet videre på tidligere aktiviteter og resultater? 

DBC har udviklet ArtesisWeb til professionshøjskolerne – projektet har derfor interviewet biblio-

tekschefer herfra for at bruge deres erfaringer. 

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

9. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

Projektet blev forsinket, da vi blev rådet til at sende konsulentopgaven i miniudbud. 

Det forsinkede er siden indhentet. 

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

10. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

Ja.  

Projektet har fået flg. dispensationer fra DEFF 

- dispensation for kravet om at lønsum til projektledelse udgør max 20 % af de samlede lønud-

gifter.  

- mulighed for at kravet om egenfinansiering af lønsum for projektdeltagelse udgør 20 % i ste-

det for de normalt krævede 40 %.  

- tilladelse til at anvende de bevilgede midler anderledes end budgetteret, så længe projektet 

afholdes inden for den samlede bevilling. 

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

 

 


