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Projekttitel: Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nuværende projektejer?
Erik Hofmeister
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Ditte Jessing er indtrådt som styregruppeformand, og Katrine Düring Davidsen som projektleder.
Københavns Universitetsbibliotek, KB er udgået af projektet og Aarhus University Library, KB har
derfor indsat tilsvarende ekstra antal medarbejdere i projektet. Der er ikke yderligere ændringer til
projektbeskrivelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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?

Projektet løber over en toårig periode fra marts 2018 til marts 2020, og følger den godkendte tidsplan. Det forventes at vi vil følge tidsplanen fremover.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
-

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?

-

Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Der er ikke afvigelser i forhold til det godkendte budget, og vi forventer på nuværende tidspunkt at
bruge alle projektmidlerne i løbet af projektperioden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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?

Generel status er, at projektet følger projektplanen og har nået dertil hørende leverancer/ milepæle. Der har ikke været afvigelser i forhold til det planlagte.

Oktober 2018

Side 2

I det sidste halve år har vi blandt andet arbejdet med begrebsafklaring i forhold til projektet genstandsfelt. Herunder er følgende to leverancer er nået:
- Definition af åbne data
- Open Science begrebsafklaring
Projektgruppen har i forbindelse med sidst nævnte leverance valgt at bruge FOSTERS Taksonomi
i projektet.
Der arbejdes p.t. med en leverance omkring Kompetence-mapping, og projektgruppen har i forlængelse heraf en fælles workshop om Open Science d. 26. oktober 2018. Workshoppen vil blive
faciliteret af to forskningsbibliotekarer fra Utrecht Universitetsbibliotek (NL), Bianca Kramer og Jeroen Bosman. Der er ligeledes indbudt kollegaer fra IT og forskere fra flere fagområder, som på
workshoppen vil repræsentere samarbejdspartnere og brugere. Dermed opnås yderligere tre leverancer:
- Afholdes af fælles workshop
- Samarbejde med ekstern organisation
- Inddragelse af forskere / brugere perspektiv
Vi har arbejdet med kortlægning af de områder som projektet berøre:
- Nuværende kompetencer/service i FFU bibliotekerne afdækket
- Kortlægning af samlinger med åbne data
- Liste over eksisterende RDM services
Under indsatsområdet ”Ekstern kommunikation”, arbejder vi for at formidle projektet. Herunder er
følgende leverancer nået:
- Poster udarbejdet (Open Science Skills in Danish Research Libraries)
- Projekt og poster præsenteret på konferencen DIGITAL INFRASTRUCTURES for RESEARCH 2018 (DI4R)
Deltagelse i DI4R har bekræftet os i, at der er stor interesse for projektet. Vi har der fået vigtig
sparring og feedback.
Vi vil i løbet af det næste halve år arbejde med en kompetencemodel i projektet. Leverancer / milepæle som forventes opnået er:
-

Kompetence-mapping

-

Analyse af DMiP og DataModelAftalen

-

Afklaring i forhold til roller /profiler

-

Definition af ideal kompetencer

Projektet har forpligtiget sig til at gennemfører dele af et Open Science og Digital Literacy træningsforløb / kursusforløb. Leverancer herunder forventer vi at nå:
-

Kompetenceforløb, eller dele heraf, planlagt

-

Kompetenceudviklingsmål beskrevet / læringsmål opstillet

Vi arbejder fortsat for at formidle projektet til omverden, og forventer derfor at have gennemført
følgende leverancer medio marts 2019:
- Projekt og evt. poster præsenteret på konferencen Digital Humanities in the Nordic Countries
conference
- Online platform valgt
- 1. fase af projektet præsenteret på platformen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

