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Biblioteksundervisning med strøm til!

Nymindegab, Danmark
8. - 12. juni 2009

Inspiration, refl eksion, diskussion, kreativitet og konkretisering er 
nøgleord for årets sommerskole. Målet er, at hver deltager udnytter 
synergien ved at arbejde sammen med nordiske kolleger og tager 
en konkret idé med hjem, som handler om ”biblioteksundervisning 
med strøm til”.

For at nå dertil er der inviteret spændende undervisere med 
indsigt i brugen af sociale teknologier og i undervisning, arrangeret 
inspirationsbesøg i et medieteknologisk forskningsmiljø, samt hyret 
proceskonsulenter med indsigt i biblioteksverdenen. De skal føre 
os fra løs idé til konkret udvikling.

Fredag

09:15 Formiddagens tema: Læringsdimensionen over teknologien.
Deltagerne refl ekterer over forholdet mellem de teknologiske muligheder og 
de pædagogiske behov. Hvem ”vinder” over hvem, eller går de sammen op i 
en højere enhed? Tanker til hjemturen!
Underviser: Lektor Lars Birch Andreasen
Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus 
Universitet. www.dpu.dk/om/lba

11:15 Evaluering ved Christine Tovoté

11:35 Afslutning og farvel ved Arrangørerne.

12:00 Sandwich12:00 Sandwich
12:30 Alm. Afgang

Sommerskolen arrangeres af 
DF Forum for Brugeruddannelse

Yderligere oplysninger kan få ved henvendelse til:

DF Forum for Brugeruddannelse
v. Jesper Mørch
mor@kb.dk
+45 25 47 56 19
Københavns Universitetsbibliotek

DANMARKS FORSKNINGSBIBLIOTEKSFORENING
Danish Research Library Association



Mandag

11:30 Ankomst og indlogering og sandwich
13.30 Offi ciel åbning af sommerskolen & Præsentation af deltagerne 
15:30 Rundtur til fods i Nymindegab

18:00 Aftensmad18:00 Aftensmad
19:15 Dagens tema: Sociale og mobile teknologier.
Indblik i det væld af sociale redskaber/teknologier, som er til rådighed 
og forståelse for, hvad de kan bruges til. Det skal give en teknologisk 
baggrundsviden og fungere som en begrebsafklaring for den fortsatte 
sommerskole.
Underviser: Adjunkt Thomas Ryberg. Institut for Kommunikation, Aalborg 
Universitet. personprofi l.aau.dk/Profi l/109500
20:30 Afslutning og kaffe

Tirsdag

09:15 Morgenens tema: Studerendes it-adfærd.
Hvordan bruger de unge sociale teknologier? Hvad er de for nogle, hvad 
karakteriserer deres adfærd, hvad kan det betyde for bibliotekernes 
undervisning...?
Refl eksion over deltagernes brugere/studerende/lånere...
Underviser: Ph.d. studerende Malene Charlotte Larsen. Institut for 
Kommunikation, Aalborg Universitet. personprofi l.aau.dk/Profi l/105984

11:00 Formiddagens tema: Hvordan skaber man et godt virtuelt 
læringsrum (Gilly Salmons 5-trinsmodel).
Pædagogisk og informationsteknologisk viden og inspiration med fokus på de 
pædagogiske rammer. Det handler ikke om at få at vide, hvad man skal gøre, 
men om hvordan man kan gøre. Det kan danne baggrund for, hvordan man selv 
vil gøre det.
Undervisere: Bibliotekar Jette Fugl, Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek  
og E-læringskonsulent Anita Monty IT Learning Center - www.itlc.life.ku.dk/ 
Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet.

13:00 Frokost13:00 Frokost

14:00 Gruppediskussion: Hvor ligger vi på e-barometeret?
Her skal deltagernes selvopfattelse af deres egen organisation på bordet. Føler 
man sig fremme i skoen og meget ’e-agtig’ eller er man lige begyndt ’at sætte 
strøm til’? Hvor er organisationernes styrker og svagheder? 
16:35 Fritime

18:00 Aftensmad18:00 Aftensmad
19:30 Walk-and-talk; gruppearbejde

Onsdag

08:50 Dagens tema: Fremtidens læringsmiljøer.
Faglig ekskursion til Medialogi i Esbjerg
På Medialogi introduceres vi til design af fremtidens læringsmiljøer. 
Besøget skal inspirere os til diskussion og nytænkning af muligheder for 
biblioteksundervisning.
Underviser: Lektor Eva Petersson. sensoramalab.aaue.dk/

12:00 Frokostkurv12:00 Frokostkurv
13:10 Besøg på Vadehavscenteret og vandring i vadehavet.
www.vadehavscentret.dk/
17:15 Bus retur til Nymindegab

19:00 Aftensmad19:00 Aftensmad

Torsdag

09:15 Workshopdag med Gesamtkunstwerk.
Dagen bringer dig fra den overordnede idé til en plan for, hvordan idéen kan 
gennemføres i praksis. Du får mulighed for at se på din idé fra forskellige vinkler 
og med forskellige fagligheder. Hvordan passer din idé sammen med den 
studerendes behov, forskerens hverdag eller bibliotekarens faglighed? Når du 
forlader workshoppen har du overblik over de krav din idé stiller til tidsforbrug og 
ressourcer samt en plan for gennemførelsen af idéen.
www.gesamtkunstwerk.dk/gesamtkunstwerk.html

18:30 Festmiddag18:30 Festmiddag

Sommerskolens program
Morgenbuffet hver dag kl. 07:30 - 08:50 hhv. 09:00


