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1. Nuværende projektejer?
Det Kgl. Bibliotek / Aarhus University Library
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Ingen væsentlige indholdsændringer i projektbeskrivelsen siden sidst indsendte statusrapport.

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

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
Projektet er startet d. 1.1.2017 og forventes afsluttet d. 30.6.2019

−

Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
Projektet har fulgt den af DEFF løbende godkendte tidsplan

−

Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
Det forventes, at projektet fremover vil følge tidsplanen

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

4. Status på budget
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Ingen afvigelser ift. godkendte budget

−

Forventer i at bruge alle projektmidlerne?
Projektet forventer pt. at bruge alle projektmidler

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

Marts 2019

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Se nedenfor
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Nej
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?
Se nedenfor

Side 2

Efterår 2018 / Forår 2019
Fra sidste DEFF statusrapport:
” … indledes nu DEFF CC leverancen i efteråret 2018; nemlig iværksættelse af kompetenceudviklingstiltag i projektkonsortiets biblioteker. Det blev (tidligere nævnt) besluttet i projektets styregruppe
(møde nr. 2 og 3) at bæredygtigheden af disse tiltag skal evalueres. Ligesom det er besluttet, at ekstern konsulent Christian Tang Lystbæk skal designe og gennemføre denne evaluering.
For at afdække situationen i de lokale konsortiebiblioteker og forventningsafstemme kriterier for evaluering har Christian Tang Lystbæk og Karen Harbo aflagt besøg hos alle i perioden 26.9.-10.10.2018.
Lokalt arbejder man således i samtlige konsortiebiblioteker med udrulning af de respektive kompetenceudviklingstiltag og CLT vil i de kommende måneder (oktober 2018-februar 2019) indhente data fra
samtlige biblioteker i henhold til sit undersøgelsesdesign.”
De planlagte kompetenceudviklingstiltag er nu gennemført i de respektive konsortiebiblioteker. Som et
enkeltstående tværgående kompetenceudviklings initiativ blev afholdt:
MINI DEFF CC WS 7: PODCASTING for nybegyndere, to sessioner d. 29.1.2019 i Aarhus og to sessioner d. 31.1.2019 i København. For sessionerne stod Christian H.O. Hansen, AU Library, Emdrup.
I de nævnte sessioner deltog DEFF CC projektgruppen samt kolleger fra projektkonsortiets biblioteker.
Christian Tang Lystbæk har i perioden oktober 2018-februar 2019 foretaget en interviewrunde (19
interviews) i konsortiebibliotekerne, hvor projektgruppens medlemmer, involverede kolleger i bibliotekerne samt bibliotekernes ledelseslag er blevet interviewet. De indhentede data analyseres aktuelt i
henhold til det valgte undersøgelsesdesign med henblik på udarbejdelse af evalueringsrapport, som
vil foreligge senest med projektets afrapportering 30.6.2019.
Det afsluttende DEFF CC Netværksmøde (projektets 4. netværksmøde) blev afholdt, d. 20.3.2019 i
AUL, Emdrup med deltagelse af projektgruppen, repræsentanter fra styregruppen, eksterne konsulenter og interessenter. På mødet
•

lanceredes DEFF CC WEBSITE (se link i afsnittet nedenfor), som præsenterer og dokumenterer projektet og dets e-læringsprodukter, aktiviteter i forbindelse med rækken af kompetenceudviklingstiltag i de respektive konsortiebiblioteker samt konsulentrapporter (evalueringsrapport lægges på, når den er klar). Alt som inspiration til videre brug af projektets viden, erfaring
og praksis i nye uddannelsesbiblioteksmiljøer

•

holdt Christian Tang Lystbæk oplæg under overskriften: Implementering af viden og erfaring udviklet i DEFF CC bibliotekernes praksis – status på DEFF CC evalueringsprocessen

•

præsenteredes fire fortællinger fra henholdsvis Aalborg Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek, Det Kgl. Bibliotek, AU Library og VIA Bibliotek med fokus på DEFF CC kompetenceudviklingstiltag i efteråret 2018 – og perspektiver tegne-
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des for DEFF CC bæredygtighed i projektkonsortiets biblioteker
•

Fik projektets konsulenter ordet i paneldebat, hvor hovedspørgsmålet blev stillet: Ses den
forskningsbaserede inspiration afspejlet i projektets resultater, som fortalt (på mødet) og
dokumenteret (på DEFF CC WEBSITE)

Karen Harbo rundede mødet af med at takke projektgruppen for en stor og samarbejdende indsats –
et stærkt og fagligt netværk af uddannelsesbiblioteker har i projektperioden skabt fine tværgående løsninger i det aktuelle DEFF CC projekt. Et netværk, som det er oplagt at trække på i nye fremadrettede
samarbejder mellem danske uddannelsesbiblioteker.
Sædvanligvis er DEFF CC netværksmøderne blevet umiddelbart efterfulgt af møder i projektets styregruppe, men denne gang havde man valgt at skyde det sidste møde i styregruppen (nr. 5) til maj/juni,
således at projektets evalueringsrapport på dette møde mødet kan præsenteres og behandles i så
godt som færdig udgave, inden projektet afrapporteres d. 30.6.2019.
Løbende formidling af projektet
DEFF CC WEBSITE http://library.au.dk/blog/co-creation/ blev lanceret på projektets afsluttende
netværksmøde d. 20.3.2019. Her præsenteres og dokumenteres projektets produkter, aktiviteter i
forbindelse med rækken af kompetenceudviklingstiltag i de respektive konsortiebiblioteker samt konsulentrapporter (evalueringsrapport lægges på, når den er klar).
Projektets resultater præsenteres ellers
•

på DEFF 2019, d. 29.-30.4.2019 af Karen Harbo og Christian Tang Lystbæk

•

på BF temadage om DEFF projekter, d. 21.5.2019 (Aarhus) og d. 11.6.2019 (Kbh.)

•

i det kommende nummer (2 / 2019) af Revy

•

i det kommende nummer af Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (NORIL)

Projektets aktiviteter dokumenteres løbende på internt website (sharepoint), hvortil DEFF kan få
tildelt en adgang, hvis det skulle ønskes.
Projektet deler løbende viden med Nordplus projektet Det digitale Universitetsbibliotek
http://library.au.dk/blogs/nordplus/
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