1. møde i Ungdomsuddannelsernes licensudvalg UNGLU
3. september, 2019, 10:30-14:30.Lokale ”Store K”, Diamanten.
Søren Kierkegaards Plads 1,1221 København K.
Tiilstede:
Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek (formand) EHO
Anne-Birgitte Rasmussen, rektor, Københavns Åbne Gymnasium ABR
Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør, UNord IVØ
Michael Esmann, sekretariatschef, Danske SOSU-skoler ME
Dina L. Pedersen, bibliotekar, Aurehøj Gymnasium DLP
Dyveke Sijm, UNGLI koordinator, Det Kgl. Bibliotek (referent) DYS
Afbud:
Sebastian Munch Larsen, uddannelsesleder, HF og VUC Nord SML
Pernille Schaltz, bibliotekschef, Herning folkebiblioteker PS
Finn Togo, kontorchef, Styrelsen IT og Læring FT
Else Refstrup, afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek ELR
REFERAT
Erik Hofmeister bød velkommen
1.

Præsentationsrunde og hvad er vigtigt for jer?
ABR pegede på det generelle behov for bedre biblioteksadgang af ”ting” til
ungdomsuddannelsesområdet, og håbede især på centrale forhandlingsløsninger i relation til digitale forlag og læringsmidler.
IVØ fremhævede de økonomiske konsekvenser af SKODA lukningen og
tendensen til at afvikle uddannelsesbiblioteker og uddannelsesbibliotekarstillinger som tilstande, der gerne måtte adresseres.
ME udtalte håb om at UNGLI’s aktiviteter på sigt kunne understøtte muligheder på skolerne for adgang til alternativt materiale og egenproduktion for at
nedbryde afhængigheder af enkelte udbydere.
DLP pegede på mulighederne gennem UNGLI til at genetablere mere lige
adgang til ressourcer. Lukningen af SKODA medførte, at der nu er stor forskel på, hvad studerende har adgang til.
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2.

Baggrund for etablering af UNGLI
EHO orienterede om baggrunden for opløsningen af Danskernes Elektroniske Fag og Forskningsbibliotek (DEFF) og opgaveoverdragelsen til det Kgl.
Bibliotek. Beslutningen om at oprette Ungdomsuddannelsernes Licensservice (UNGLI) blev taget af Det Kgl. Bibliotek med henblik på at kunne levere
mere målrettet service til ungdomsuddannelsessektoren. UNGLI’s services
er et vigtigt og prioriteret aktivitetsområde, KB understøtter væksten af.

3.

Orientering vedr. udvidelse af betjeningsområde
DYS fortalte, at UNGLI fra 1. august også tilbyder betjening af de nyoprettede FGU’er. Orienterende e-mail til institutioner og sekretariatet for FGU
Danmark udsendes senere på efteråret.

4.

Status driftsopgaver 2019
DYS gennemgik status på drift i relation til administrative, forhandlingsforberedende og kommunikative processer, samt status på forhandlinger. På
spørgsmålet om den ideelle placering af prøveadgange i det administrative
årshjul, foreslog udvalget, at prøveadgangsperioder med fordel også kunne
ligge om foråret.
Udvalget erklærede sig enig i at central høstning af FTE data (antal årselever) som alternativ til selvindberetning er hensigtsmæssig. UNGLI er i kontakt med Styrelsen for IT og Læring om mulighederne.
DYS orienterede om introduktionen af en ny UNGLI standardlicens, alle forlag bliver bedt om at indgå for at lette institutionernes læsning og forståelse
af betingelser for brug. Alle forlag har taget meget positivt imod etableringen
af UNGLI og alle forhandlinger er i god fremdrift. 1. aftale er allerede på
plads med 0% prisstigning. Der gennemføres i allernærmeste fremtid en
skriftlig høringsrunde i relation til seneste udspil fra Infomedia.
I relation til kommunikation, blev det besluttet, at UNGLU’s medlemmer
fremadrettet får tilsendt UNGLI’s nyhedsbreve, for at kunne følge op i relation til institutionerne med egen supplerende kommunikation.
Det blev påpeget, at den nuværende placering af UNGLI’s infoside under
”For Biblioteker” kan afgive uhensigtsmæssige signaler. EHO forklarede
baggrunden for placeringen, og KB vil se på mulighederne i forbindelse med
ny KB hjemmeside.

5.

Input runde
a. Jeres institutioners årshjul
Udvalget konkluderede, at formidling om og omkring tilgængelige
licenser formodentlig bedst skal ske i perioden januar-februar af
hensyn til placeringen af de større skriftlige opgaver. På spørgsmålet om, hvorvidt promoveringsmateriale også skal målrettes slutbrugere (studerende) kunne der ikke umiddelbart konkluderes noget.
Eftertanker kan sendes til DYS.
Der var enighed om, at licensår fortsat bør følger kalenderåret, da
beslutninger om licenser er nøje forbundet med tilgængelige budgetter og disse følger kalenderåret.
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b.

Hvad skal vi have på hylderne?
DYS gennemgik med udgangspunkt i en gennemført analyse primære mangler i UNGLI’s nuværende portefølje:
•
•
•
•

Ingen audio/visuelle medier
Ingen e-bøger
Få eller ingen alternativer inden for samme emneområde
Få eller ingen understøttelse af andre fremmedsprog end engelsk og fag som sundhedspleje og andet, relevant for SOSU
skolerne

Udvalget supplerede analysen med at pege på det manglende udbud af materiale på dansk, især i relation til naturvidenskabsfag. På
forespørgsel anbefalede udvalget at UNGLI, på den korte bane,
især skal prioritere at udvide licensporteføljen med alternativer inden for nyhedsmedier, audio/visuelle medier og materialer på
dansk.
6.

Gennemgang af projektinitiativer 2019
DYS orienterede om initiativer i relation til – på sigt – obligatorisk understøttelse af UNI-login for forlagenes aftaleindgåelse med UNGLI. Dialog med
STIL er startet op med henblik på realistisk køreplan.
4 forlag er bedt om afgivelse af tilbud på nationale licenser med henblik på
genetablering af de økonomiske stordriftsfordele, der gik tabt ved nedlukningen af SKODA. Initiativet muliggøres gennem tidl. DEFF projektpuljemidler,
øremærket til anvendelse for UNGLI området.
Der arbejdes på at etablere et fagligt netværk, der kan levere operationel
sparring på ”nørdede” detaljer, særligt i relation til produkter. På opfordring
udarbejder DYS kort skriv, der kan kommunikeres til baglandet for at øge rekrutteringen til netværket.

7.

Inputrunde
a. forslag til projektinitiativer 2020
Analysen af licensporteføljen afslører behov for en værktøjskasse, bl.a.
med redskaber til udvælgelse, evaluering og brug af produkter. Evt. tiltag skal drøftes videre på 1. UNGLU møde i 2020, hvor også oplæg til
nyt servicekoncept vil blive fremlagt til videre drøftelse.
b. UNGLI konference
Udvalgte anbefalede, at UNGLI i førsteomgang satser på at ”tappe
ind” med oplæg på relevante møder og konferencer fremfor at investere ressourcer i at videreføre DEFF konference konceptet. Et udvalg af relevante arrangementer blev identificeret.

8. Evt.

UNGLU møder i 2020 er lagt i kalenderen til torsdag den 30. januar i Aarhus
og torsdag den 3. september i København.
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