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1. Indledning 

Nærværende handleplan tager afsæt i bibliotekets hidtidige strategi ’University College Nordjylland, 

Biblioteket – strategi 2010-2012’ og er udarbejdet i forhold til ’UCN strategi 2015’, som indeholder 2 

overordnede strategiske indsatsområder samt 5 strategiske indsatsområder: 

 

Handleplanen forholder sig til den strategiske indsats ’Udvikling af UCN læringstilgang’, hvor bibliote-

ket fremadrettet vil arbejde med videreudvikling af undervisningstilbud til grund- og eftervidereud-

dannelserne.  

Endvidere er der også fokus på den strategiske målsætning ’Praksissynergi’, hvor biblioteket vil arbej-

de med formidlingen af FOU viden rettet mod praksis. Dette vil blive udfoldet under arbejdet med en 

videnstrategi. 

Derudover forholder handleplanen sig til følgende funktionelle strategier: ’Strategi for Forskning og 

Udvikling i UCN 2012-2015’ samt ’Digitaliseringsstrategien’. 

 For at sikre ejerskab og tilslutning fra hele bibliotekspersonalet har følgende involverende processer 

været afholdt for bl.a. at give input til handleplanen: 

 Personaleseminar 22.-23. januar 2013 med studiebesøg på bl.a. Statsbiblioteket 

 Strategiworkshop (opstart) for hele personalet 28. januar 2013 

 Drøftelse på fælles personalemøder den 12. marts 2013 og 7. maj 2013 

Handleplanen er færdigbehandlet i bibliotekets koordinationsudvalg den 26. juni 2013 

https://www.ucnbib.dk/sites/default/files/strategiplan2010-2012.pdf
https://www.ucnbib.dk/sites/default/files/strategiplan2010-2012.pdf
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2. Strategiske mål og prioriteringer for Biblioteket 

For at skærpe fokus har vi valgt at arbejde med få strategiske mål. Omdrejningspunktet for disse mål 

er en større planlagt organisationsændring internt i biblioteket. Baggrunden er, at arbejdsopgaverne 

i biblioteket har ændret sig over de sidste år således, at der løbende kommer flere projektopgaver til, 

hvilket udfordrer den nuværende linjeorganisation samt vores teamstruktur. 

Afsættet for at arbejde med nedenstående punkter er som før nævnt Bibliotekets strategi for 2010-

2012. I denne periode blev der etableret en række grundlæggende servicefunktioner, som Bibliote-

ket tilbyder til grunduddannelserne såvel som EV uddannelserne. Blandt er der blevet arbejdet in-

tensivt med at udvikle undervisningskoncepter/undervisningspakker, der er specifikt målrettet ud-

dannelserne. Dette arbejde fortsætter naturligvis fremadrettet, og i takt med udviklingen af UCN 

læringstilgang. I forlængelse heraf vil vi endvidere videreudvikle konceptet og bl.a. sætte fokus på 

formaliseret supportering af UCNs forsknings- og udviklingsprojekter.  

Derudover har vi valgt at fokusere på følgende strategiske indsatsområder, som vi mener forholder 

sig til den overordnede UCN strategi samt de funktionelle strategier: 

 Udarbejdelse af en videnstrategi 

 Supportering af FOU – formalisering og udvidelse af samarbejdet 

 www.ucnbib.dk/ bibliotekets formidlingsplatform 

Hertil kommer byggeprocesserne på henholdsvis ME, SD og HV. 

Nedenstående skema viser de strategiske mål, som udgør handleplanen for biblioteket til 2015. For 

hvert mål eller indsats er der listet en række aktiviteter samt opstillet succeskriterier, der skal bruges 

som pejlemærker igennem forløbet. Endvidere har det været vigtigt, at der for hvert indsatsområde 

sættes fokus på kompetenceudvikling, så det sikres, at personalet er kvalificeret til at varetage det ar-

bejde, som de strategiske mål fordrer. 

For at omsætte handleplanen til praksis vil der blive udarbejdet en aktivitetsliste, der afspejler hand-

leplanen og som kan bruges som styringsredskab og til at iværksætte de enkelte indsatser. 

 

 

http://www.ucnbib.dk/
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Indsats Succeskriterium Aktiviteter Tidsramme Ansvarlig Relaterer sig til følgende 

indsatser/strategier 

Kompetenceudvikling 

Organisering – 

udfordringen ved 

både at være en  

linieorganisation og 

en projektorganisa-

tion 

En organisering der ba-

lancerer den stigende 

projektorganisering sam-

tidig med forankringen i 

de lokale fysiske afdelin-

ger – konkret en omor-

ganisering og effektivise-

ring af teamstrukturen, 

så den afspejler den vir-

kelighed som biblioteket 

agerer i.  

 

Grundig analyse og  

konsulentbistand i for-

hold hertil. 

Løbende kompetenceud-

vikling. 

2013 Koordinatorgrup-

pen påbegynder plan-

lægningen i august. 

Processen starter 1/9 

og forventes afsluttet 

inden årsskiftet.  

PRO / koordi-

natorgruppen 

Den overordnede stra-

tegi / enhedsorganisa-

tion. 

Ændret organisering 

kræver nyt kendskab 

til fx selvledelse, 

projektsamarbejde 

mm. 

Videnstrategi 

 

En fælles UCN strategi for 

indsamling, dokumenta-

tion og formidling af 

 viden. Fokus på både  

intern og ekstern viden.   

1. Forprojekt, hvor 

 projektgrundlaget  

udarbejdes. 

2. Strategi udarbejdes.  

3. Strategi vedtages og 

handleplaner udarbejdes 

1. 1/9 2013 

2. Andet halvår af 2013 

3. Første kvartal 2014, 

under forudsætning af 

rektoratets  

godkendelse 

 

PRO/LNV Relaterer sig til UCN’s 

overordnede strategi, 

FOU stratgei og digitali-

seringsstrategi  

Afventer 
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Supportering af 

FOU 

Videreudvikling af sam-

arbejdet med FOU her-

under udvikling og im-

plementering af model 

for supportering af FOU   

Møde med ny chef for 

FOU. Fokus på supporte-

ring af strategiske  

indsatsområder, ph.d. 

forløb, udviklingsprojek-

tet indenfor  

uddannelserne.  

Tredje kvartal 2013:  

Afklaring med ny chef 

Fjerde kvartal 2013: 

Udarbejdelse af model 

for samarbejde og  

support / skal ses ifm. 

organisering af  

biblioteket. 

 

PRO – i proces 

 

FoU strategi 

UCN læringstilgang 

Afventer 

ucnbib.dk/  

bibliotekets  

formidlingsplatform 

At ucnbib.dk er den cen-

trale tilgang til det virtu-

elle UCN Bibliotek.  

 At ucnbib.dk fungerer på 

både dansk og engelsk. 

 

1.  Alle ressourcer gøres 

så vidt muligt tilgængeli-

ge via platformen. 

2. Brugertests. 

3. Indhold oversættes til 

engelsk hvor det er rele-

vant. 

4. Eksperimentere med 

chat og e-tutorials. 

1. Løbende proces 

2. Løbende proces 

3. Afklares, 1. vers.  

forventes i drift 

1.9.2013 

4. Skal afspejle det sam-

lede læringstilgang i 

UCN, følger derfor pro-

cessen vedr. Team UCN 

læringstilgang.   

 

PRO 

- i proces. Ud-

delegeres ef-

terhånden 

som proces-

sen starter 

Digitaliseringsstrategi 

/UCN skal være digital i 

2015 

 

Udvikling af en UCN læ-

ringstilgang 

Afventer 

Byggeproces 

 

At biblioteket indtænkes i 

nybyggeriet på de enkel-

te adresser samt integre-

res i studiemiljøet. 

Udarbejde visionspapirer 

samt deltage i bruger-

grupper 

Visionspapir Sofiendals-

vej 

Visionspapir Mylius E. vej 

Visionspapir for Hobrovej 

under udarbejdelse 

Byggeproces færdig 

sommer 2015 

PRO, EVA, 

HLV, LNV 

Masterplan for fremti-

dige adresser 

Fx kursus i værts-

skab 

 

file://filer2.ucn.moc/Faelles/Bibliotek/Teknologi%20&%20Business/Teknisk%20Bibliotek%20Sofiendalsvej/Final%20Vision%20Sofiendalsvej.docx
file://filer2.ucn.moc/Faelles/Bibliotek/Teknologi%20&%20Business/Teknisk%20Bibliotek%20Sofiendalsvej/Final%20Vision%20Sofiendalsvej.docx
file://filer2.ucn.moc/Faelles/Bibliotek/Byggeproces%20ME/UCN%20Biblioteket_vision_vers%205.docx

