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Resumé
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)
har ønsket at afdække gymnasiernes indkøbspolitik og evt.
rationaler bag disse. En kortlægning af indkøbspraksis kan
give DEFF muligheder for at tilbyde uddannelsesinstitutionerne endnu bedre biblioteksservice og adgang til elektroniske
vidensressourcer.
Kortlægningen har søgt at afdække hvordan licenser forhandles i gymnasierne
samt gymnasiernes kendskab til DEFF som samarbejdspartner i forhold til disse
licensforhandlinger.
Kortlægningen er baseret på to projektforløb:
•
En kvantitativ spørgeundersøgelse om licensindkøb blandt DEFFs
samarbejdsinstitutioner, gennemført foråret 2017, samt
12 kvalitative telefoninterviews med udvalgte gymnasier, primært
•
institutioner, som ikke benytter DEFFs tjenester i dag.
Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at universiteter og professionshøjskoler
primært foretager deres licensindkøb gennem DEFF, hvorimod erhvervsakademier og ungdomsuddannelsesinstitutioner primært lægger deres licensindkøb
uden for DEFF.
Trods estimater baseret på relativt få respondenter peger resultaterne dog
entydigt i samme retning: At andelen af især ungdomsuddannelsesinstitutionernes indkøb gennem DEFF ligger under 30%.
Det vil sige, der er åbenlyse potentialer for DEFF-samarbejde med handelsskoler, tekniske skoler og især på VUC/SoSu området.
De kvalitative telefoninterviews viser, at halvdelen af de adspurgte gymnasier
indgår i forskellige indkøbsfællesskaber, som forhandler forskellige licenser på
vegne af medlemmerne og med udgangspunkt i deres ønsker og behov.
De resterende seks gymnasier forhandler/indkøber individuelt. Der er således potentialer for DEFFsamarbejde med de mindre gymnasier uden indkøbsfællesskaber.
Det kan konstateres, at der er et meget begrænset kendskab til DEFF blandt
ungdomsuddannelserne. Derfor er der et stort behov for at formidle, hvad DEFF
kan, og især synliggøre uddannelsesinstitutionernes muligheder for at trække
på DEFFs services.
Det er afgørende, at DEFF kan informere om, hvilke licenser DEFF kan forhandle,
og især hvad det det enkelte gymnasium kan spare/opnå ved et evt. samarbejde.
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Af hensyn til gymnasiernes selvbestemmelse, decentrale frihed og handlemuligheder er det vigtigt for gymnasierne, at de selv kan vælge hvilke individuelle licenser, de ønsker at tegne. Dette behov er i overensstemmelse med den
måde, DEFF i dag tilbyder licenser.
En øget synlighed omkring DEFF kan også være i form af flere ”ting i butikken”. De
interviewede peger på ønsker til især filmområdet, hvis mange licenser opfattes
som uigennemskuelige.
Interviewene viser, at det kan være en fordel for alle parter, hvis der i fremtiden
dannes et panel af aftagere og interessenter bestående af repræsentanter fra
de forskellige fagudvalg på gymnasiernes, fra de forskellige IT Fællesskaber
(indkøbsfællesskaber) og fra Danske Gymnasier.

Det er vanskeligt at få et samlet overblik over indkøb af digitale ressourcer
i gymnasierne, og indkøb sker oftest uden forhandling af rabat eller tilpassede vilkår for brug.
Det skyldes flere ting:
•
Ofte er indkøb bredt ud på flere personer og på mange fagudvalg.
Derudover skelner gymnasierne ikke mellem indkøb af fysiske bøger og
•
digitale baser. Som oftest har de enkelte faggrupper en økonomisk ramme,
som også skal dække andre undervisningsmidler end de digitale, fx rekvisitter og ekskursioner.
•
Og endelig betragtes indkøb af digitale ressourcer og fagportaler oftest
som en didaktisk vurdering og indgår i pædagogiske diskussioner inden
for det enkelte fag.   Derfor er beslutningerne om indkøb af licenser ofte
forankret i de enkelte fag – og ikke en del af de ledelsesmæssige opgaver.
Med denne kortlægning er vi kommet tættere på især gymnasiernes indkøbspraksis og også på deres samarbejder om både indkøb og om undervisning af
eleverne i informationssøgning.
Det kan konstateres, at der er åbenlyse potentialer for uddannelsesinstitutionerne i at indgå i et tættere samarbejde med DEFF, idet konsortieaftaler vil
kunne sikre en nem, overskuelig og kosteffektiv adgang til relevante vidensressourcer.

Hanne Marie knudsen
Konsulentfirmaet Knudsens Syd
2018
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Formål og metode
Formålet med projektet er at afdække gymnasiernes indkøbspolitik og rationalerne bag disse. En væsentlig forudsætning for at kunne tilbyde de rette biblioteksservices og vidensressourcer er, at få kortlagt behov og indkøbspraksis i
gymnasierne. Dermed kan projektet bidrage med at skabe overblik over, hvordan man kan effektivisere indkøbspolitikkerne og fremover udnytte midlerne i
gymnasierne bedst muligt.
Projektet afdækker, hvordan licenser indkøbes og forhandles i gymnasierne,
samt gymnasiernes kendskab til DEFF som samarbejdspartner i forhold til disse
licensforhandlinger.

Vi har spurgt ind til:
•

Om gymnasierne selv stiller licensbelagte informationsressourcer, herunder fagportaler, til rådighed for deres elever.

•

Om gymnasierne samarbejder med andre om at sikre den nødvendige
adgang til sådanne informationsressourcer.

•

Hvis gymnasierne selv står for indkøb af licenser, har vi spurgt ind til, om
gymnasierne forhandler individuelt eller gør brug af samarbejdspartnere.
I denne sammenhæng vil projektet også spørge ind til rationalerne bag
gymnasiernes forhandlinger kontra samarbejde om indkøb. Projektet vil i
forlængelse af dette spørge ind til hvilke samarbejdspartnere gymnasierne
har som f.eks. DEFF, folkebiblioteker eller uddannelsesbiblioteker.

•

I tilfælde af at gymnasierne ikke stiller informationsressourcer til rådighed
vil projektet spørge ind til rationalerne bag dette.

Metode
Kortlægningen er baseret på to projektforløb:
•
En kvantitativ spørgeundersøgelse om licensindkøb blandt DEFFs
institutioner, gennemført foråret 2017, samt
•
12 kvalitative telefoninterviews med udvalgte gymnasier, primært
institutioner som ikke benytter DEFFs tjenester i dag.  
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Foto: Lars Thisted Petersen / ESBJERG GYMNASIUM.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer

7

foto: ploug FOTO / sikeborg gymnasium.

Kortlægning gennem

spørgeskemaundersøgelse af licensindkøb
DEFFs sekretariat foretog i foråret 2017 en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af lokale licensindkøb blandt de institutioner, som DEFF servicerer.1
Svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen varierede meget på tværs af
institutionstyper. Universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne havde alle en forholdsvis høj svarprocent, hvorimod gymnasier,
VUC’er og øvrige uddannelsescentre havde en forholdsvis lav svarprocent.
Svarprocenterne hang således nøje sammen med, om institutionerne blev
betjent af DEFF. De, som kendte til DEFF, svarede, mens de institutioner, som ikke
kendte til DEFFs services, tilsyneladende ikke følte sig forpligtiget til at svare.  

1. DEFF: Kortlægning af licensområdet. Fortroligt notat. Koordinationsudvalgsmøde 27.11.2017.
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Kortlægningen viste, at professionshøjskolerne køber stort set alt gennem
DEFF, mens universiteterne kun køber store aftaler gennem DEFF og faktisk
selv står for mange af deres egne indkøb. Hvorimod erhvervsakademier og
ungdomsuddannelsesinstitutioner primært lægger deres licensindkøb udenfor DEFF.

I det følgende illustrerer vi nogle af resultaterne
I DEFFs spørgeskemaundersøgelse er ungdoms– og voksenuddannelserne delt
op i tre grupper:
•
•
•

Gymnasier
Øvrige ungdomsuddannelser (fx handels– og erhvervsskoler)
VUC og SoSu

Figur 1 viser antallet af nuværende ungdomsuddannelser, som benytter DEFFs
services, illustreret i forhold til det samlede antal af ungdomsuddannelser.  

Figur 1: Antallet af DEFFinstitutioner i forhold til det samlede antal af institutioner (2017).
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Figur 2: Uddannelsesinstitutionernes indkøb af licenser gennem DEFF (orange) sat op mod
det estimerede totale beløb til indkøb af licenser (blå) i 2017.
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Figur 2 viser: Uddannelsesinstitutionernes indkøb af licenser gennem DEFF (orange) sat op mod det estimerede totale beløb til indkøb af licenser (blå) i 2017.

Indkøb uden for DEFF
I spørgeskemaundersøgelsen ønskede DEFF at kortlægge institutionernes indkøb af licenser udenfor DEFF.
En del af ungdomsuddannelserne meldte tilbage, at et samlet overblik over lokalt indgåede licenser ikke kunne fremfindes uden et uforholdsmæssigt stort
forbrug af ressourcer (nulsvar).
Et andet parameter som havde betydning for resultaterne, er usikkerheden
omkring de konkrete beløb, der indkøbes for lokalt. Telefoninterviewene har
senere afklaret, at det som hovedregel skyldes, at indkøb er fordelt på indtil
flere nøglepersoner i institutionerne, og at man sjældent skelner mellem indkøb af fysiske bøger og digitale licenser. (se mere side 26)
Med disse forbehold kan vi udarbejde flg.2 illustration af gymnasiernes økonomiske udgifter til indkøb uden for DEFFs regi.
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Figur 3: DEFFs andel af licensindkøb i procenter (2017).

Igen med forbehold for de relativt få respondenter især fra VUC/SoSu institutionerne kan vi ud fra denne figur – med stor forsigtighed - fremdrage de økonomiske potentialer i licensindkøb, som ligger udenfor DEFFs regi. Indkøb som i
dag foretages lokalt af de enkelte institutioner:
•
•
•

For gymnasiernes vedkommende
For Handels-/Erhvervsskoler
Øvrige udd. institutioner

77.000 kr.
     195.000 kr.
     123.000 kr.  

Potentialerne er her i figur 3 udtrykt i procenter.
Men de ovenfor beskrevne forbehold peger resultaterne dog entydigt i samme
retning: at andelen af institutionernes indkøb gennem DEFF ligger under 30 %.
(i alle indberettede enkelttilfælde).

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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foto: ploug FOTO / sikeborg gymnasium.

12

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer

Sammendrag
Til trods for, at de konkrete tal skal tages med forbehold, er det alligevel overraskende, at ungdomsinstitutionernes og erhvervsakademiernes indkøb af licenser
uden for DEFF har så betydelig en volumen.
Kortlægningen viser, at der købes licenser i et større målestok lokalt, både fra
leverandører, som DEFF samarbejder med, og leverandører, som DEFF på nuværende tidspunkt ikke samarbejder med. En del abonnementer tegnes gennem
kommercielle agenter og forlag.
Det er ikke overraskende, at uddannelsesinstitutioner supplerer med lokale
indkøb i forhold til leverandører og forlag. Således bliver fx forlaget Systime
ofte nævnt i telefoninterviewene som en udbredt lokal partner. Ikke alle forlag
og leverandører (bl.a. Systime og DBC) ønsker at tilbyde deres produkter gennem en konsortieaftale med rabat eller særligt forhandlede vilkår for brug  gennem DEFF.
Den kvantitative spørgeskemaundersøgelse fra 2017 viser, at der er åbenlyse
potentialer for uddannelsesinstitutionerne i at indgå i et tættere samarbejde
med DEFF, idet konsortieaftaler vil kunne sikre nem og kosteffektiv adgang til
relevante vidensressourcer.
Det har den efterfølgende kortlægning gennem telefoninterviews søgt at
konkretisere.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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Kortlægning gennem
kvalitative telefoninterviews

Den kvalitative kortlægning er baseret på 12 kvalitative telefoninterviews med udvalgte gymnasier.
Se Bilag 1: Oversigt over udvalgte gymnasier og interviewpersoner.   

Lukning af SkoDa
Interviewene, som er gennemført i juni-august måned, har været præget af
gymnasiernes store og akutte behov for at få løst adgangen til især Infomedias  
mediearkiv med SkoDas ophør pr. 1. januar 2019.

” – det er en forringelse af hele gymnasieuddannelsen, hvis lærere og
elever ikke har adgang til denne base!”
Rektor, mellemstort gymnasium

” – jeg oplever, at vi er blevet efterladte alene ude på marken, og vi
skal selv finde ud af, hvad vi vil. Hvordan skal vi agere? Jeg tror ikke,
der er nogen, der varetager vores behov!”
Uddannelsesleder, stort gymnasium

Iflg. flere af de interviewede vil det også være aktuelt at drøfte HVAD, der skal
være indeholdt i en ”SkoDa udgave 2.0”, da flere af de nuværende tilbud i SkoDapakken ikke opleves som særligt relevante for unge på gymnasierne.

”Vi har brug for noget mere tidssvarende og relevant, måske dele
baserne og DEFFs services op i folkeskoleniveau og andre på gymnasieniveau? For hvem har fx brug for nyheder fra Grønland?"
Bibliotekar, gymnasium med fastansat bibliotekar

”Det er nødvendigt at dechifrere, hvad der ligger i SkoDa: Fx Britanica
er for længst afløst af Wikipedia som indgangsportal!”
Bibliotekar, gymnasium med fastansat bibliotekar
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Foto: Lars Thisted Petersen / ESBJERG GYMNASIUM.

I skrivende stund har DEFF sammen med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB)
netop forhandlet en udvidelse af aftalen med Infomedia om adgang til Infomedias arkiv. Det betyder, at mediearkivet også kan tilbydes til institutioner, der
tidligere havde adgang via SkoDa.
Aftalen sikrer, at der ikke længere sker dobbeltbetaling i de tilfælde, hvor både
folkebiblioteker og ungdomsuddannelsesinstitutioner i samme kommune har licens til mediearkivet.
Aftalen sikrer også, at alle ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er berørt at
SkoDa platformens nedlukning, fortsat kan få adgang til Infomedia ved at tegne
licens gennem DEFF. Problemet med dobbeltbetaling bliver ophævet ved, at aftalen inddrager faktisk forbrug i stedet for udelukkende at tage udgangspunkt i
antal potentielle brugere eller borgere. Den del af aftalen, der vedrører for ungdomsuddannelsesområdet  er delvist baseret på forbrug og er et pilotprojekt, der
skal evalueres efter et år.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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Indkøb af licenser
Indkøb af licenser har været omdrejningspunkt også for de kvalitative interviews.
På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at indhente detaljeret viden
om specielle titler og abonnementer. Derfor har vi holdt os på det overordnede
niveau, når vi har spurgt ind til indkøb og evt. samarbejde om licenserne.
Hvordan ser billedet så ud?

Faste samarbejdsaftaler
Ét gymnasium (Faaborg) samarbejder med det lokale folkebibliotek om indkøb
af licenser. Her er det bibliotekaren fra folkebiblioteket, som varetager licensaftalerne og indgår også i et samarbejde med DEFF herom.  
Fem gymnasier (Viby, Valby, Greve, Faaborg og Rosborg i Vejle) indgår i fælles
IT Service Fællesskaber. Disse It-fællesskaber forhandler forskellige licenser på
vegne af medlemmerne og med udgangspunkt i deres ønsker og behov.
Viby Gymnasium er medlem af IT Service Fællesskabet i Aarhusområdet (ITSF).
Her har ITSF for eksempel forhandlet særlige aftaler med Jyllands Posten om adgang til deres artikeldatabase. Derfor vil lærerne på Viby Gymnasium iflg. vicerektor ikke komme til at savne SkoDa/Infomedia.
Medlemmerne af ITSF mødes 2 gange årligt og tager her stilling til evt. nye behov
og indkøb – som så vedtages i fællesskab, da merindkøb forhøjer kontingentet
tilsvarende.
Københavns Åbne Gymnasium i Valby er medlem af IT-Center Fyn. En beslutning,
der er taget for år tilbage.
Greve Gymnasium og Faaborg Gymnasium er medlem af Gymnasiefællesskabet i
Roskilde. Pr. 1. august 2018 er 19 gymnasier på Sjælland og Fyn tilsluttet dette
fælles indkøbssamarbejde.
Rosborg Gymnasium i Vejle er medlem af et lokalt IT Fællesskabet sammen med
Campus Vejen.
De resterende seks interviewede gymnasier er ikke medlem af indkøbsfællesskaber og indkøber derfor individuelt.  
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foto: ploug Foto  / sikeborg gymnasium.

Samarbejde med DEFF på sigt?
På spørgsmålet om hvorvidt gymnasierne evt. kunne være interesseret i et evt.
samarbejde med DEFF på sigt?
Svarer:
5 ud af 12 gymnasier – at det ville være interessant.
2 gymnasier samarbejder allerede med DEFF.
1 svarer nej tak – fordi de klarer sig gennem It Service Fællesskabet
4 (Rosborg i Vejle, Maribo, Kbh.s Åbne Gymnasium i Valby og Thisted) svarer
måske, med den begrundelse, at det forudsætter, at man ved, hvad DEFF
kan tilbyde – og at resultaterne (lige nu at få adgang til Infomedia) er mere
vigtigt end hvem, der står bag.

”– Start med de store baser – så vil DEFF kunne få hul i gennem til
gymnasierne. Men vi skal jo vide, hvem I er!”
Uddannelsesleder, stort gymnasium

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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Mere synliggørelse
af DEFF er nødvendig

De 12 interviewpersoner er blevet spurgt: Kender du DEFF?
Ved du, hvad de tilbyder og beskæftiger sig med?
Af figuren nedenfor fremgår deres svar:

Figur 4: Oversigt. Gymnasiernes kendskab til DEFF.
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2. Gymnasiets interviewperson havde ikke kendskab til DEFF. Licenssamarbejdet med DEFF går gennem den
lokale folkebibliotekar.
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7 ud af 12 adspurgte ved ikke, hvad DEFF er, og hvad DEFF kan tilbyde.
Én uddannelsesleder havde sendt interviewguiden til kontaktpersonen på det
lokale folkebibliotek, som heller ikke vidste, hvad man kan samarbejde med DEFF
om.
2 ud af 12 adspurgte har kendskab til DEFF. Den ene et stort kendskab i kraft af
udvalgsarbejde i Licensnetværket for ungdomsuddannelsesområdet (LUU)
3 ud af 12 adspurgte har et delvist kendskab til DEFF. I to tilfælde i kraft af en
tidligere orienteringsskrivelse fra DEFF til gymnasierne omkring SkoDas ophør
og det tredje tilfælde, hvor gymnasiets rektor sidder i DEFFs styregruppe.

"DEFF er jo usynlige i gymnasieverdenen – jeg har kun hørt lidt om
det, fordi Anne Birgitte sidder i styregruppen for DEFF, ellers ville jeg
ikke ane, hvem de er."
Vicerektor, stort gymnasium

Flere af de interviewede mener, at DEFF skal være initiativtager og komme med
konkrete bud på samarbejde overfor uddannelsesinstitutionerne.

” DEFF bør virkelig komme på banen nu, og fortælle kort og godt om,
hvad gymnasiet kan få ud af et samarbejde med DEFF!”
Vicerektor, stort gymnasium

"DEFF skal komme på banen nu – de har virkelig momentum nu i
forbindelse med SkoDas ophør …"
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

”Hvis DEFF kan løse Infomedia problemet, så har de købt sig til goodwill og synlighed i vores verden!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

Flere af de interviewede udtaler også, at specielt hele film-området er uigennemsigtigt.
Nogle gymnasier har købt retten til film hos samtlige filmudbydere, andre
har abonnement hos UCC, som tilbyder streaming af film men i begrænset udbud.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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foto: ploug FOTO / sikeborg gymnasium.

”Filmområdet er en gråzone, så vi har købt adgange til både Motion
Picture License, ”Film i undervisningen”, Filmstriben, Filmcentralen,
AVU og MPL"
Studievejleder, gymnasium i stort landområde

”Hvis DEFF kunne finde løsninger for os her – det ville være fantastisk! Og det gælder sikkert også for folkeskolerne”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

En DEFF-samarbejdspartner udtaler, at der er mange gode grunde til at samarbejde med DEFF:

” – vi bruger DEFF, fordi det er svært at forhandle med de udenlandske forlag – og vi får en god pris gennem DEFF!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening
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En anden samarbejdspartner udtaler om DEFFs synlighed:

”DEFF skal diske op med nogle lækre tilbud – det kan synliggøre DEFF
og hjælpe os i gymnasierne. Det er det bedste, de kan gøre for sig
selv!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

Et tredje gymnasium udtaler:

”DEFF lyder da som en god idé, men jeg har aldrig hørt om det. Og det
er da en forudsætning, at jeg ved, hvad det er, de kan, – og at det er
billigere … ellers gør vi det bare selv!”
Vicerektor, stort gymnasium uden biblioteksbetjening

Sammendrag
Svarene og kommentarer tydeliggør et stort behov for at formidle DEFFs virke
og især synliggøre uddannelsesinstitutionernes muligheder for at trække på
DEFFs services.
Det er afgørende, at DEFF kan informere om hvilke licenser, DEFF kan forhandle
og hvordan – og især: Hvad kan det enkelte gymnasium ”spare” på et evt. samarbejde.
Samarbejdsmulighederne med DEFF bør formidles som tilbud – tilbud og atter
tilbud.  
En øget synlighed omkring DEFF kan også være i form af flere ”Ting i butikken”:
Flere af de interviewede påpeger behovet for gennemsigtige licensløsninger
på især filmområdet. Det er en ”gråzone”, og flere gymnasier har købt filmadgange hos samtlige filmudbydere.
Så meget tyder på et behov for nye produkter tilbudt af DEFF, hvilket skal ske
ud fra uddannelsesinstitutionernes behov og ønsker som f.eks. omkring filmområdet.
Telefoninterviews viser, at det kan være en fordel for alle parter, hvis der i
fremtiden dannes et bredt panel af aftagere og interessenter bestående af
repræsentanter fra de forskellige fagudvalg på gymnasierne, fra de forskellige
IT Fællesskaber (indkøbsfællesskaber) og fra Danske Gymnasier.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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Indkøb af digitale ressourcer
er bredt ud på flere personer
Alle interviewede fortæller ærligt, at det er vanskeligt at få et
samlet overblik over institutionens indkøb af de digitale ressourcer.

Nogle indkøb ligger hos rektor og vicerektor, nogle hos It-vejlederen, andre hos
uddannelsesvejlederen eller hos bibliotekaren.
Typisk har man i ledelsen en ekstra pulje, hvorfra man kan indkøbe større fælles
opslagsværker, AVU Medier eller f.eks. SkoDa; materialer, som går på tværs af
fag og årgange.
Her kan fagudvalgene også søge om ekstra midler i særlige tilfælde, som fx
når matematikfaggruppen skal have helt nye grundbøger på grund af den nye
reform.
Budget for indkøb skal typisk dække både trykte og digitale ressourcer.

Generelt bliver indkøb af de overordnede informationsressourcer foretaget
af de administrative ledelser.
Eksempler på de overordnede og tværgående værker er:
• AVU medier
• SkoDa
• Gyldendals røde ordbøger
• Ordbogen.com
• Filmstriben og Filmcentralen
• Maple TA med opgaver
• Office 365
• Google Education

Fagportaler bliver som hovedregel besluttet og indkøbt af de enkelte fagudvalg, som har hver sit budget. Fx Naturgeografifaggruppen indkøber
Naturgeografiportalen direkte hos Gyldendal, eller spanskfaget indkøber
direkte hos forlaget.
Indkøb af fagportaler er en væsentlig del af de didaktiske vurderinger og indgår i pædagogiske diskussioner. Derfor er beslutningerne herom traditionelt
forankret i fagene og ikke en del af de ledelsesmæssige opgaver.
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Da indkøbene som hovedregel er lagt ud decentralt i den enkelte institution og
bredt ud på 4-5 personer og flere faggrupper, er det vanskeligt at få det fulde
overblik over institutionernes indkøb af specielt digitale licenser.
Afhængigt af gymnasiernes størrelser, kan der være adskillige faggrupper og
dermed faggruppekoordinatorer, som er ansvarlige for fagenes indkøb. Fx har ét
af landets største gymnasier, Silkeborg Gymnasium med 1540 elever og godt 150
lærere, omkring 35 faggruppe koordinatorer.
Den decentrale struktur tillægges meget stor betydning i alle gymnasier.
Et særligt eksempel er Esbjerg Gymnasium – hvor man arbejder med en decentral
struktur i et såkaldt ”tillidsbaseret indkøbssystem”, hvor uddannelseslederen har
det overordnede ansvar for alle indkøb.

Case:
Esbjerg Gymnasium, STX, HF og IB
Esbjerg Gymnasium (EG) er et mellemstort gymnasium beliggende i Esbjerg.
Gymnasiet tilbyder også HF og IB, som er i en opstartsfase. Elevantallet er ca.
1000, mens der er omkring 100 lærere. Der blev i 2011 tilbygget 3000m2,
med idrætshal, lokaler til mediefag og drama, auditorium, samt områder til
lektielæsning. I 2012 blev der etableret et observatorium med stjernekikkert
øverst på skolens tårnbygning, og i skoleåret 2014 blev flere af de naturvidenskabelige lokaler opdateret med nye fleksible laboratorier.
EG er i dag et af de mest populære og søgte gymnasier i regionen.
Gymnasiet har altid haft eget bibliotek, der er bygget op over det klassiske bogbibliotek. Nu er det integreret med skolens bogdepot. Der skelnes ikke mellem
bogdepot og bibliotek, og registreringssystemet favner begge dele.
Ved indkøb af nye materialer skelnes der ikke mellem elektroniske baser og fysiske bøger.

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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foto: Lars Thisted Petersen / Esbjerg Gymnasium.

"Vi har ingen nøglefordeling mellem fagene – vi har et såkaldt tillidsbaseret system! – Fagene søger de penge, de har brug for. Vi har fået
færre fejlkøb og mere for pengene. Det er et sundt princip!”
Uddannelsesvejleder, EG
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Der bliver ikke udmeldt specifikke rammer til faggrupperne. Derfor er der variation i forbruget fra år til år. Fx har der været brugt mange midler til nye grundbøger i matematik, - de er så ikke så hårdt trængte de næste år. Eller når IB starter
eller ved nye lovkrav, så bliver der naturligvis afsat ressourcer af til det.
Der indkøbes licenser fra bl.a.:
• Gyldendals fagportaler
• Gymnasieportalen, LIX, som favner de mindre forlag som Columbus
• Systime – enkelte e-bøger
• SkoDa
Gymnasiet har udpeget to lærere, som har kontakten og et tæt samarbejde
med Esbjerg Kommunes Biblioteker. Der er tale om et samarbejde baseret på
mundtlige aftaler og relationer gennem mere end 10 år. Folkebibliotekarer
gennemfører informationssøgningskurser a 2 ½ -3 timers varighed primært for
1. og 2. g. på Esbjerg Hovedbibliotek. Her vejledes i og afprøves alle licenser, som
biblioteket har adgang til, primært med udgangspunkt i elevernes egne opgaver.
Der undervises bl.a. i:
• Infomedia
• Bibliotek.dk
• Forfatterweb
• Faktalink
• Oxford English Dictionary
• Og forskellige naturvidenskabelige licenser
Alt sammen licenser, som der er fjernadgang til, og som folkebiblioteket har betalt.
Efter aftale med de enkelte faglærere underviser bibliotekarerne også i at
bruge gymnasiets licenser og evt. større udenlandske baser.
Derudover tilbydes individuelle vejledninger og Book en bibliotekar i den almindelige åbningstid. Dette tilbud bliver brugt meget af eleverne.
Brush Up kurser tilbydes 3. g’erne i forbindelse med deres SRPopgave. Bibliotekarerne leverer her en form for rekvireret undervisning på gymnasiet og på folkebiblioteket.
Iflg. folkebiblioteket har man et meget veludviklet koncept i forhold til alle ungdomsuddannelserne i området.

”For mange af vores elever er det naturligt at komme på folkebiblioteket. De kender stedet på forhånd. Og Folkebiblioteket kan skaffe
alt hjem. Servicen er jo enorm stor. Så det er et system, vi gerne vil
understøtte …!” 				
Uddannelsesvejleder, EG

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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foto: Lykke Kyllesbech Holm / GREVE Gymnasium.

Indkøb af digitale ressourcer
indgår i fagenes samlede pulje til undervisningsmidler
En anden årsag til, at det kan være svært at få overblik over omfanget af licensaftaler er, at fagenes samlede ramme som regel
også dækker over andre undervisningsmidler end de digitale.
Et konkret eksempel er Tørring Gymnasium, hvor hvert enkelt fag beslutter og
køber. Både fysiske bøger, e-bøger og diverse fagpakker, samt ekskursioner og
undervisningsmaterialer generelt.
På Maribo Gymnasium er der et årligt budget på i alt 770.000 kr. Her har fagene
også hver sin konto, som skal dække alt: E-bøger og fysiske bøger, licenser, faglicenser og andre abonnementer samt praktiske undervisningsmidler som
idrætsrekvisitter og en ny guitar.
På Christianshavns Gymnasium anslås det samlede budget til informationsressourcer at være på omkring 1 million kr. om året. Det dækker udgifter til alt: Lige
fra bøger over digitale licenser og til fotokopier.
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Indkøb af licenser
uden forhandling af rabat
Blandt de interviewede er der kun få, der har forsøgt at forhandle sig til rabat i forbindelse med indkøb af materialer.

” – jeg er helt sikker på, at fagene betaler listeprisen – altså der foregår
ingen forhandling!”
It-vejleder, mindre gymnasium

” – prisforhandling er helt umulig – vi har prøvet. Og vi kommer ingen
vegne!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

En lokalansat bibliotekar haft succes med at udarbejde en indkøbsguide til fagudvalgene: Med gode ideer til hvor man skal/kan gøre noget i forhold til forhandling
af priser.
Flere interviewpersoner giver udtryk for, at de tror, det er vanskeligt at forhandle
– og at det for nogen vil være grænseoverskridende. Andre mener, det kræver
særlige kompetencer
Det er en udbredt opfattelse, at det kun er hos de mindre, private forlag, det er
realistisk at få rabat.

” – og så skal man helst kende nogen på forlaget, hvis man vil forhandle sig til nogle gratis pdf-udgaver. Så nogle kolleger prøver!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

Flere interviewede oplever, at især et privat forlag, som har (næsten) monopol
på området, er helt umulig at forhandle med. Man kan kun opnå rabat, hvis man
indgår i Flatrate pakkeaftaler, hvor alle elever og lærere på skolen får adgang til
forlagets i-bøger via log in.

"De har beskedne beløb til portaladgange. Så alene af den grund,
prøver faglærerne at få rabat!”
Vicerektor, gymnasium uden ansat bibliotekar

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer
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Behovene for
digitale baser vil stige – men langsomt
11 af de adspurgte vurderer, at indkøbene i dag fordeles med ca. 80% til den
fysiske bog og ca. 20% til de digitale ressourcer. (Én vurderer, at det er ligeligt
fordelt).

”E-bogen er ikke rigtigt slået igennem hos os. Det går slet ikke så
stærkt med dét, som vi troede. Vi køber i det format, der er brug for
nu og her. Der skal være opbakning fra lærerne – de skal være med i
processen!”		

Uddannelsesvejleder, gymnasium uden bibliotekar

”Tidligere havde vi kolossalt mange antologier i dansk. Men det er et
danskfag, som var en gang. Nu ligger alle antologier elektronisk!”
Rektor, by gymnasium

Der er fortsat stor fokus på indkøb af den fysiske lærebog. Lærerne/gymnasierne
er ikke nødvendigvis konservative – men ofte er det eleverne selv, der efterspørger en fysisk udgave af en lærebog. Og mange lærere finder, at det giver bedre
indlæring og overblik, hvis man har et fysisk materiale at orientere og læse i.
Alle adspurgte forventer dog, at behovet for adgang til de digitale baser vil stige
– især hvis der er baser med (virtuelle) opgaver og indbygget feedback. En kombination, der er efterspurgt i især sprogfagene.

”Vi prøver os frem – en hybridform; Materialer, som er en mellemting
mellem portaler og den trykte bog med interaktive øvelser …”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

”Mit bud er, at e-ressourcerne vil stige. Men forlagene leverer nogle
rigtig gode fysiske bøger med elektroniske platforme med ekstra
kilder og opgaver. De er gode, dem, som kombinerer dét!”
Rektor, by gymnasium

Behovet for én fælles portal
Flere efterlyser også én fælles fagportal – som man kan ”stole” på, og som er neutral i sin formidling. Nogle bruger Wikipedia som indfaldsvinkel – som en start på
en faglig søgning.
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”– ulempen ved Wikipedia er, at alt muligt bliver blandet sammen her,
og elevernes største udfordring er jo at finde og sortere i informationerne. Derfor var det så rart med SkoDa og Den Store Danske …"
Uddannelsesvejleder, stort gymnasium

Flere beklager, at Den Store Danske ikke længere bliver opdateret eller vedligeholdt.

”Den Store Danske – dén bliver der desværre ikke udviklet på. Det
ville ellers være et stort ønske hos os. Et fælles neutralt og troværdigt sted!. Det savnes!”
Uddannelsesvejleder, stort gymnasium
”Sommetider bliver søgningerne kun lavet efter, hvad eleverne kan
finde på Google!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening

Behovet for én fælles indgang til litteratursøgninger går igen i telefoninterviewene:

”Vi vil trække på folkebibliotekernes elektroniske ressourcer. Det
ville være rart med én fælles indgang, hvor eleverne kan søge faglitteratur til opgaver. Rart, hvis der var én til artikler, altså en fælles indgang – lidt ligesom Infomedia – men på Faglitteraturområdet. Og så
skal det være noget, der er meget brugervenligt!”
Studievejleder, gymnasium med stort landligt opland

De forskellige tilbagemeldinger i vores kortlægning svarer derfor også overens
med nogle af resultaterne i en aktuel undersøgelse af behovet for en ny online
studieplatform rettet mod elever på ungdomsuddannelserne.3
En vigtig, men måske ikke så overraskende, indsigt fra den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse er, at elever stort set udelukkende benytter Google, når de
skal søge efter information og kilder.
Samtidig vil eleverne gerne have anbefalet sider fra deres lærer, da dette giver kilderne et blåstempel og eliminerer noget af den usikkerhed, der er forbundet
med at finde gode kilder til skolearbejdet.

3.   Udviklingsprojekt ”Studieunivers til elever på ungdomsuddannelserne” – et samarbejde mellem Aarhus,
Esbjerg og Københavns biblioteker, 2018.
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Foreløbige konklusioner fra DEFF projektet om digital informationsforsyning i gymnasieskolen4 viser, at der er behov for en samlet elektronisk løsning,
og at kravene til en fælles portal bl.a. er, at den skal være meget brugervenlig og
at den skal være faglig relevant med såvel dansk som engelsksproget litteratur.

Case:
Greve Gymnasium
Greve Gymnasium og HF er et større lokalt gymnasium, hvis 1200 elever primært
kommer fra Greve og sekundært fra omkringliggende byer som Vallensbæk, Solrød Strand, Brøndby, Ishøj og Hundige.
Greve Kommune er en relativ ressourcestærk kommune, hvor mange akademikere, entreprenører og selvstændige flytter til. De seneste år er antallet af
elever fra de omkringliggende byer steget, hvilket afspejles i en mangfoldig
elevgruppe. Gymnasiet er stolt af at kunne løfte eleverne med 0,2% set i
forhold til den socioøkonomiske baggrund. Der er god trivsel på skolen, hvilket
også frafaldsprocenten, som er under landsgennemsnittet, vidner om.
Gymnasiet har eget bibliotek/et studiecenter med bibliotekar, flexjobber og studentermedhjælp. Et studiecenter – endda i helt nye rammer. Nu er der mange
studiepladser, og der er plads til en hel elevklasse, hvis sofaerne også inddrages. Gymnasiets bogdepot, administration og udlån herfra er også lagt ind under
studiecenteret. Omorganiseringen og de nye rammer har medført et langt større
brug af studiecenteret, og der er samtidig opnået en rigtig god kontakt mellem
biblioteket, lærere og elever.
Gymnasiet stiller licensbelagte informationsressourcer og fagportaler til
rådighed for eleverne. Men det kan være vanskeligt at få overblik over det
samlede forbrug af licenser, da indkøb af disse er spredt ud på de forskellige
fagudvalg, It-udvalget, bibliotekaren og fællesindkøbschefen i gymnasiefællesskabet. Endvidere skelnes der ikke mellem fysiske bøger og elektroniske
abonnementer/licenser på diverse kontooversigter.
Kun biblioteket/Studiecenteret køber licenser gennem DEFF. I år er det ca. for
20.000 kr. ud af et samlet budget på 82.000 kr.

4.  Temadag d. 23. august 2018: Nyborg Gymnasium. Kompetent informationssøgning i gymnasieskolen kommer ikke af sig selv. Oplæg fra SDU m. flere.
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foto: Lykke Kyllesbech Holm / GREVE Gymnasium.

Fagportaler som fx Gyldendals litteraturportal og Idrætsportalen indkøbes af
faggrupperne. De tager selvstændige beslutninger om disse indkøb på samme
måde, som når de køber fysiske klassesæt.
Bibliotekarens undervisning i informationssøgning er skemalagt og foregår ude i
de enkelte klasser. Det er nemmere at holde ”styr” på eleverne, når de er samlet.
Bibliotekaren vurderer, at i fremtiden bliver der større behov for én til én vejledning og ”Book en bibliotekar” – end de traditionelle fællesoplæg på klassen.
Lærerne laver også introduktioner til fagspecifikke baser, som de selv benytter.
Når lærerne vejleder, bruger de også tid på at finde materialer til eleverne.

”– det er vigtigt at lære eleverne, at der er så mange andre muligheder end Google!” Men hvis læreren ikke gør det, så gør eleverne det
heller ikke. – Så bliver det en sang, som kun bibliotekaren synger!”
Bibliotekar, gymnasium med biblioteksbetjening
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Gymnasiernes forskellige
modeller for informationssøgning

Samarbejde med det lokale folkebibliotek
6 ud af 12 har tilkendegivet, at de har et samarbejde med det lokale folkebibliotek
om informationssøgning. Lige fra fast samarbejdsaftale om bibliotekar hjælp
ugentligt til nogle timer om året i forbindelse med det større skriftlige opgaver
på hver årgang.
Eleverne sørger også selv for at komme på folkebiblioteket, som mange af dem
kender i forvejen. Eller faglærerne opfordrer dem til at ”booke en bibliotekar” på
folkebiblioteket.

Fast ansat bibliotekar i gymnasiet
3 gymnasier har deres egen faste bibliotekar ansat (Christianshavn, Greve og
Thisted), og 2 gymnasier (Faaborg og Tørring) har ansat en folkebibliotekar på
timebasis som rekvireret undervisning.

Gymnasiets egne lærere underviser
4 interviewede (Rosborg i Vejle, Silkeborg, Viby og Valby) giver udtryk for, at de
har selv lærere, som har solide kompetencer på informationssøgninger. De bidrager også med informationssøgekurser, og dermed opruster disse fire gymnasier i stigende grad selv.
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Gymnasierne sætter

stor pris på at være selvejende

Flere af de interviewede refererer til tidligere tiders centrale styring af gymnasierne i modsætning til nu, hvor man er selvejende og selv bestemmer over
midlerne. Mange ser det som en stor fordel, og at det netop er med til at give
fagene/fagudvalgene frihed og handlemuligheder.   

”– med den nye selvejerform er løsningerne blevet meget mere individuelle og mangfoldige. Og det kan man jo så diskutere, om det er en
god eller en dårlig løsning …”
Vicerektor, gymnasium uden ansat bibliotekar
			

”Vi vil jo ikke bindes … vi er ikke ens … og metodefriheden er vigtigst.
Derfor er det ikke realistisk med en ”ski-tilgang” i gymnasierne! "
		

Bibliotekar, gymnasium med ansat bibliotekar

"Samarbejde med DEFF? – det kommer an på, hvad der sker med
SkoDa! Om vi føler, vi har et yderligere behov, og om vi kan få det indfriet …"
Vicerektor, stort gymnasium
”– det er det gode ved vores selveje: Vi disponerer selv midlerne til
indkøb på tværs af fagene!”
Uddannelsesleder, Gymnasium uden ansat bibliotekar

”Vi fik en gang tilbudt en Flatrate pakke fra et privat forlag. Men vi
sagde nej tak, fordi vi ikke ville afskære os fra andre muligheder
og servicetilbud – og også af hensyn til fagenes frihed og handlemuligheder!”
Vicerektor, gymnasium uden ansat bibliotekar
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Case:
Tørring Gymnasium
Tørring Gymnasium er et ret lille gymnasium, som rekrutterer sine 400 elever fra
et stort opland både i – men også udenfor Hedensted Kommune fra Region Midt
og Region Syd.
Størrelsen betyder, at de 45 lærere og eleverne kender hinanden, og fællesskab og fagligheden er vægtet højt i hverdagen.
Gymnasiet har sit eget bibliotek med bøger, et par computere og almindeligt
udlån af materialer. Iflg. It-vejlederen bliver biblioteket ikke brugt så meget. Der
er en gammel aftale om biblioteksbetjening (rekvireret undervisning) fra Hedensted Bibliotekerne ved en bibliotekar hver onsdag formiddag på gymnasiet.
Tidligere kom han tre gange ugentligt, nu kun én gang om ugen.
Bibliotekaren underviser i efteråret alle 2. g’erne på klassen i forbindelse med
et forløb, der hedder ”Vejen til SRP”. Vejledningen omhandler bl.a. informationssøgning med introduktion til digitale baser og SkoDas Forfatterweb og
Faktalink. Desuden samarbejder bibliotekaren med lærerne om de enkelte forløb. I forbindelse med 3. g’ernes SRP-opgaver gives individuelle vejledninger i
tæt samarbejde med bl.a. historielærerne.
Gymnasiet stiller licensbelagte baser til rådighed for eleverne. De overordnede
(tværgående) værker indkøbes af den administrative ledelse og IT-udvalget.
F.eks.:
• AVU meder
• SkoDa
• Gyldendals Ordbøger
• Ordbogen.com
• Maple TA (med opgaver)
• Office 365
• Google Education (så vi undgår reklamer)
Derudover beslutter og indkøber de enkelte fagudvalg adgang til de respektive
fagportaler. Hvert fag får tildelt et årligt beløb efter princippet om ”mådehold”.
Beløbet skal dække både fysiske bøger, e-bøger og diverse fagpakker. Derudover
skal puljen også dække ekskursioner og undervisningsmaterialer helt generelt,
fx idrætsrekvisitter.

”Ja, jeg kan sagtens forestille mig et samarbejde med DEFF og deres
hjælp til licensindkøb – men vi er jo så små at forhandle på vegne af …"
It-vejleder, mindre gymnasium
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foto: Anne Hørlyck / TØRRING Gymnasium.

”Jeg kunne godt ønske mig, at gymnasierne ville gå sammen om at
forhandle gennem DEFF”
It-vejleder, mindre gymnasium

Sammendrag
Af hensyn til gymnasiernes selvbestemmelse, decentrale frihed og handlemulighed skal DEFF fortsætte med at formidle tilbud   om tegning af licenser til
gymnasierne med vægten lagt på, at gymnasiernes selv kan vælge hvilke individuelle  produkter de ønsker at tegne licens til; altså ikke noget med sammensatte licenspakker.
Mindre gymnasier, som ikke har formelt samarbejde med det lokale folkebibliotek
eller gymnasier, som ikke er medlem af større IT-fællesskaber, må formodes at
være potentielt interesserede i at indgå i et samarbejde med DEFF.  
DEFFsekretariatet oplyser i den forbindelse, at der pt er en nedre grænse for den
samlede årlige omsætning for en udbudt DEFF-aftale på mindst 25.000 kr., og
der skal være mindst 10 institutioner, som har indikeret interesse i at ville aftage
det aktuelle produkt, førend der er tilstrækkelig volumen for en konsortie prisforhandling.
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Hvem varetager
det didaktiske i forbindelse med
elevernes informationssøgning?
Vi har spurgt ind til, hvordan samarbejdet er med lærerne? Og
hvordan bruges de digitale baser i undervisningen?
Der er stor forskel på hvordan undervisningen i elevernes informationssøgning
foregår på de enkelte institutioner.
Det viser sig ved, at der er meget forskellige samarbejdsaftaler med folkebibliotekerne på de 12 gymnasier, der har medvirket i denne kortlægning:  
Lige fra intet samarbejde overhovedet over faste ansættelser og kontrakter
– til biblioteksintroduktioner i gymnasieklasserne på timebasis som rekvireret
undervisning.
5 ud af 12 gymnasier har skemalagt undervisning i informationssøgning ude i de
enkelte klasser. (Tørring, Greve, Christianshavn, Faaborg og Esbjerg)
Eleverne får typisk en generel introduktion i 1 g. med introduktioner til de vigtigste opslagsværker, til SkoDa og Infomedia, Forfatterweb og til Faktalink. Ofte i
forbindelse med dansk-historieopgaven.
På Tønder Gymnasium har man faste planer for, hvornår eleverne besøger biblioteket, og hvornår Tønder Bibliotek stiller sig til rådighed for eleverne med to
bibliotekarer med hver sin computer i gymnasiets kantine.

”Det handler om at møde de unge, hvor de er! Og at skabe personlige
relationer – så vores elever kender de folk, der er på biblioteket!”
Studievejleder, gymnasium med stort landligt opland
asium i stort landområde
På de fem gymnasier tilbydes som hovedregel én til én vejledning i forbindelse
med de større skriftlige opgaver på 2. g (Samfundsfagsopgaven) og især forbindelse med SRPopgaven i 3. g.  

”Book en bibliotekar” – bliver fremtiden. Det er vigtigt at lære eleverne, at der er SÅ mange andre muligheder end Google!”
Bibliotekar, gymnasium med ansat bibliotekar
Nogle lærere laver deres egne introduktioner med udgangspunkt i deres egne
fag. Det kan være en historielærer, som introducerer Danmarkshistorien.dk –
altså fagspecifikke baser, som læreren selv bruger.

36

Kortlægning af gymnasiernes indkøb af digitale informationsressourcer

foto: ploug FOTO / sikeborg gymnasium.

Når lærerne vejleder, bruger de ofte også tid på at finde materialer til eleverne.

”Lærerne giver materialerne til eleverne – det er det letteste – eller
også siger de: Du skal bruge det og dét og dét – og så kan din bibliotekar finde det frem til dig!”
Bibliotekar, gymnasium med ansat bibliotekar

Københavns Åbne Gymnasium har sammensat en aktiv gruppe it-lærere, som
arbejder med den digitale dannelse i forhold til eleverne. De inviterer også
eksterne lærere ind som oplægsholdere om fx ”Nærvær og IT eller ”God skik på
de sociale medier”. Samme udvalg har også udarbejdet en progressionsplan,
som indeholder informationssøgning, knyttet op på de enkelte klasselærere.
Blandt de resterende interviewede er der en udbredt opfattelse af, at den bedste vejledning gives, når lærerne samarbejder med bibliotekaren på gymnasiet
eller på det lokale folkebibliotek. Målet er at give målrettede introduktioner, der
hænger nøje sammen med det enkelte fag og den aktuelle opgave.
Det er også især i forbindelse med de større skriftlige opgaver, eleverne er allermest motiverede for at lære nyt om informationssøgning.
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Bilag 1.
Oversigt over udvalgte gymnasier
og interviewpersoner

Gymnasierne er udvalgt ud fra flg. kriterier:
•
•
•
•
•
•
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Der er taget hensyn til den geografiske spredning
Der er taget hensyn til forskelligheder i størrelser hvad angår elevtal
Der er taget hensyn til demografiske forhold
Der er tilstræbt en større andel af gymnasier,
som IKKE er DEFF institutioner
Der er medtaget gymnasier, som ikke har store traditioner
for eksterne udviklingsprojekter.
Og endelig er der medtaget gymnasier både med
og uden biblioteksbetjening.
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Gymnasier med ansat bibliotekar / biblioteksbetjening:
•

Christianshavns Gymnasium. Kbh. K.
Interview med:
Bibliotekar Carsten Nissen Petersen

•

Greve Gymnasium
Interview med:
Bibliotekar Lykke Kyllesbech Holm

Mindre institutioner:
•

Tørring Gymnasium
Interview med:
IT vejleder Anne Hørlyck

•

Fåborg Gymnasium
Interview med:
Sekretariats assistent og bogdepotbestyrer
Carsten Hunnerup
& Bibliotekar Lillian Hansen

Gymnasier uden ansat bibliotekar:
Byer:
•

•

Viby Gymnasium
Interview med:
Vicerektor Kim Kjærgaard

•

Københavns Åbne Gymnasium i Valby
Interview med:
Vicerektor Mads Strarup

Esbjerg Gymnasium & HF
Interview med:
Uddannelsesleder Lars Thisted Petersen

•

Maribo Gymnasium og HF
Interview med:
Rektor Michael Levy Bruus

Store institutioner:
Land:
•

•

Rosborg Gymnasium & HF – Vejle
Interview med:
Vicerektor Rasmus Løjborg

•

Thisted Gymnasium – STX og HF     
Interview med:
Uddannelseschef Lars Madsen

Silkeborg Gymnasium
Interview med:
Uddannelseschef Flemming Glerup

•

Tønder Gymnasium og HF
Interview med:
Studievejleder Espen Reedtz
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