2. møde i Ungdomsuddannelsernes Licensudvalg UNGLU
30. januar, 2020 10:30-14:30. Mødelokale 2, stuen.
Det Kgl. Bibliotek, Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C
Deltagere (medlemmer):
Erik Hofmeister, vicedirektør, Det Kgl. Bibliotek (formand) EHO
Anne-Birgitte Rasmussen, rektor, Københavns Åbne Gymnasium AR
Sebastian Munch Larsen, uddannelsesleder, HF og VUC Nord SEL
Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør, UNord ILOE
Deltagere (observatører):
Dina L. Pedersen, bibliotekar, Aurehøj Gymnasium DLP
Finn Togo, kontorchef, Styrelsen IT og Læring (Via Zoom) FT
Øvrige:
Else Refstrup, afdelingsleder, Det Kgl. Bibliotek ELR
Dyveke Sijm, UNGLI koordinator, Det Kgl. Bibliotek (referent) DYS
Afbud:
Pernille Schaltz, bibliotekschef, Herning folkebiblioteker
Michael Esmann, sekretariatschef, Danske SOSU-skoler

Referat
1. EHO bød velkommen. Kort præsentationsrunde.
2.

Orienteringer
a. EHO orienterede om KB’s kommende strategiske indsatser med henblik på
øget anvendelse af elektroniske ressourcer på ungdomsuddannelsesområdet.
b.

DYS orienterede om status for 2020 forsøg med gratis adgang til 3 databaser, finansieret af Det Kgl. Bibliotek. Et forlag har UNI-login understøttelse
på plads. 2 er i proces. FT supplerede med information om ny UNI-login,
der går i luften 8. februar. 1/3 af berettigede institutioner har PT taget imod
tilbud om gratis adgang. 30 folkebiblioteker har taget imod tilbud om supportadgang. Der evalueres efter sommerferien.

c.

DYS orienterede om stikprøver fra efteråret, som viste flere institutioner
med fejl i indberetning af FTE. Proceduren lægges om fra 2020. FTE information kommer fremadrettet direkte fra STUK i foråret inden forhandlingsopstart. Kun i tilfælde af spaltning eller fusion skal institutioner indrapporterer manuelt.
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d.

En opdateret version af UNGLI’s infoside går live først i februar. Bl.a. med
aktivitetskalender, nyhedsbrev og – på sigt – detaljeret information om tilbudte tjenester og produkter. UNGLI ønsker også at udvikle og samle information for studerende og planlægger kontakt til relevante elevorganisationer for dialog. SEL og DLP fremhævede værdien af en synlig FAQ!

e.

Øvrige orienteringer: ELR fortalte, at implementering af nyt bibliotekssystem
på KB påvirker flere services. Videnskabelige artikler forventes genåbnet
som service i løbet af 2. kvartal. Tidspunkt for genåbning af digital artikelservice afhænger af forhandlinger med Copydan.
På møde i overcentraludvalget, afholdt 29. januar, blev det besluttet at afholde en temadag om licenser til ungdomsuddannelsesområdet i september 2020. CB Odense, UNGLI og SLKS samarbejder om arrangementet.
UNGLI’s faglige netværk er godt oppe at køre. DYS efterlyser deltagelse fra
undervisere og udarbejder tekst, sekretariaterne kan videresende ad egne
kanaler. Udvalget pegede desuden på GL som relevant kontaktpart.
Det blev besluttet at punktet ”orienteringer” fremadrettet skal bruges til gensidig orientering fra alles bagland.

3.

4.

Årets tilmeldinger, ordinær tilmeldingsrunde
DYS orienterede om resultat af tilmeldinger for kalenderåret 2020. Bl.a. er betingelser
for udløsning af volumenrabat fra Infomedia opfyldt! Der har været behersket optag af
nye/flere ressourcer, på trods af gratis adgange. Vurderingen er, at synlighed af
UNGLI’s services over for undervisere er vigtig for at stimulere interesse for nye tilbud. Udvalget anbefalede, at UNGLI’s aktiviteter, helt generelt, skal have fokus på
øge institutionernes valgmuligheder.
Spørgeskemaundersøgelse, præsentation og diskussion
DYS fremlagde hovedpointer fra spørgeskemaundersøgelse gennemført i januar måned: Mange institutioner leverer ikke biblioteksservices til deres studerende. 95% af
respondenter ser værdi i, at adgang til tjenester og produkter sker gennem UNI log-in.
Af tilbud efterspørges flere fagportaler og emnedatabaser – især inden for naturvidenskabelige/tekniske fag – og især på dansk. Også flere tilbud inden for e-aviser og faglitterære e-bøger efterspørges. Det blev konkluderet, at nuværende initiativer har den
rigtige retning.
I forhold til e-bogsområdet, orienterede DYS om møde med Danske Forlag og planlagte tiltag. FT anbefalede kontakt til CFU Danmark med henblik på dialog om
CFU’ernes ydelser til institutionerne på e-bogsområdet. DYS følger op.
I forhold til at undvære adgang til tjenester for at opnå bedre prissætning, orienterede
EHO om mandatsituationen på universitetsområdet. Udvalget landede på, at modningsprocessen for koordineret handling ikke er helt så langt fremme i ungdomsuddannelsessektoren, men nu er i gang.

5.

UNGLI servicekoncept, præsentation og diskussion
Kladde til servicekoncept blev gennemgået. I forhold til tidligere DEFF servicekoncept er
bl.a. formulering af en indkøbspolitik nyt. Opgaven med levering af statistik placeres gennem SLA’er i licensaftalerne hos forlagene, hvor institutioner selv kan rekvirere. Det blev
besluttet, at lade servicekonceptet fungere i 2020 og evaluere på 4. UNGLU møde i 2021.
I forhold til krav om UNI-login implementering, vurderede FT, at 2023 målsætning var
uden problemer og følger op med DYS i relation til proces for udenlandske forlag. På input fra AR omskrives afsnittet ”Hvad er UNGLI”. Krav til min. antal institutioner for særligt
specialiserede produkter, der kun aftages af et mindre antal institutioner opblødes. Det
blev aftalt, at aggregeret statistik for indgåede aftaler gennemgås på 3. UNGLU møde,
september, 2020.
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6.

Nyforhandlinger 2020 – forslag og prioriteringer
Udvalget bakkede op om, at UNGLI i 2020 ser på området for ordbøger i 2020 og
fortsætter fokus på indgåelse af e-avis aftaler. Herudover vil 2020 prioriteten være, at
få udarbejdet produktinformation og genformidle eksisterende tjenester og produkter.
ILOE vender tilbage omkring prioritering af evt. nyforhandling i forhold til handels- og
erhvervsskoleområdet. IT-fællesskabernes rolle i forhold til aftaleindgåelse på ordbogsområdet blev kort vendt. DYS tager kontakt til IT-Center Fyn med henblik på dialog.

7.

Hvornår og hvordan siger vi nej?
Udvalget besluttede, at i situationer, hvor et forhandlingsresultat ikke umiddelbart er
acceptabelt, hører UNGLI berørte institutioner og orienterer UNGLU om mulighederne.

8.

EVT.
FT orienterede om afholdelse af Danmarks Læringsfestival, 4.-5. marts. DYS indkalder til næste møde (17.sept.) via Outlook. På falderebet blev det anbefalet, at institutioner altid giver besked til UNGLI, hvis der opleves uventet manglende adgang til artikler i Infomedia, så årsag kan undersøges nærmere.
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