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Vision 
• UCN Biblioteket understøtter og bidrager til et udviklingsorienteret og fagligt stærkt 

uddannelsesmiljø i kraft af sin funktion som et tværgående og flerfagligt bibliotek.    
• Det er UCN Bibliotekets vision at være fremsynet: Biblioteket skal være fysisk, 

teknologisk og læringsmæssigt på forkant med, hvordan videnprocesserne og 
læringsmiljøet på UCN kan understøttes. 

Mission 
• UCN biblioteket er en tværgående biblioteksfunktion i samspil med de enkelte 

uddannelsesområder og U&I. 
• UCN biblioteket er konsolideret fysisk på alle adresser og har etableret attraktive 

studie/læringsmiljøer 
• UCN biblioteket er til stede i det virtuelle rum og har fokus på den teknologiske 

udvikling 
• UCN biblioteket bidrager i en læringskontekst til akademi- og 

professionsbacheloruddannelserne, samt understøtter efter- og videreuddannelse 
inden for de pædagogiske, sundhedsfaglige, merkantile og tekniske områder. 

Organisation 
UCN Biblioteket er en tværgående funktion i organisationen, som har fysiske afdelinger på 
næsten alle adresser. Det giver nogle særlige udfordringer, da biblioteket skal agere på en 
række forskellige niveauer. 
Det betyder i forhold til en strategi, at det hele tiden skal overvejes, hvornår de forskellige 
tiltag skal være generelle for organisationen, og hvornår de skal tilpasses enkelte områder. 
Strategien er skrevet ud fra det perspektiv, at UCN biblioteket skal agere i forhold til følgende 
fire niveauer i organisationen: 

• Den samlede institution 
• ”Søjlerne” herunder E&V 
• Uddannelserne/ faglige enheder  
• De geografiske lokaliteter 
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Konsolidering 
UCN Biblioteket har siden 1. januar 2008 arbejdet på at forankre og synliggøre en fælles 
biblioteksfunktion i Professionshøjskolen. I løbet af de to år er der igangsat mange projekter 
og opgaver, hvoraf de fleste har karakter af at være et samarbejde på tværs af de enkelte 
adresser.  Alle disse tiltag danner tilsammen fundamentet for de indsatsområder, der peges 
på i nærværende strategiplan.  
I nedenstående er der fokus på netop de punkter, der er etableret siden professionshøjskolens 
start og som er nødvendige at nævne for at få en helhedsforståelse af strategiplanen og de 
fremtidige indsatsområder. Det er processer, som kører parallelt med de nye indsatsområder 
og er en forudsætning herfor.  
 
UCN Biblioteket vil fortsat: 
 

• stille en materialesamling med professionsrettet viden til rådighed0F

1 
• tilbyde elektroniske ressourcer og etablere fjernadgang til flest mulige ressourcer via 

Bibliotekets hjemmeside 
• tilbyde og videreudvikle undervisning og vejledning i bibliotekets fysiske samlinger 

samt elektroniske ressourcer, til studerende, kursister og undervisere ved UCN 
• samarbejde med grunduddannelserne og efter- og videreuddannelsen gennem de 

lokale biblioteksudvalg og/eller andre udvalg1F

2  
• understøtte og samarbejde med UCN’s videncentre 
• bidrage til det nationale interurbane lånesystem via Bibliotek.dk 
• videreudvikle og optimere det fælles bibliotekssystem og lånereglerne 
• videreudvikle bibliotekets hjemmeside og relationen til UCN biblioteksbasen 
•  samarbejde på tværs af adresserne om en række kerneopgaver: trimmegruppe, 

licensgruppe, webgruppe, regningsgruppe og koordinatorgruppen 
• kompetenceudvikle bibliotekspersonalet, så de modsvarer de behov, der er i et 

moderne uddannelsesbibliotek 

                                                        
1 Samlingen består af materialer, som er relevante for UCNs pædagogiske, sundhedsfaglige og teknisk- 
merkantile uddannelser. 
2 På de lokale adresser, hvor der ikke er etableret biblioteksudvalg, vil biblioteket arbejde på at etablere et 
samarbejde med uddannelserne via andre udvalg  



 
 

4 
 

Visionens indsatsområder 2010-2012 
Indenfor visionens og missionens rammer er der defineret en række indsatsområder, der er 
særligt fokus på de næste tre år. Indsatsområderne er bl.a. et resultat af bibliotekspersonalets 
arbejde med strategi, vision og mission på en række fællesmøder. De enkelte punkter er kort 
beskrevet og er derefter uddybet i en række succeskriterier. Selve udmøntningen af 
succeskriterierne vil ske i Aktivitetsliste for Biblioteket, hvor der også vil være en angivelse af 
tidshorisonten. 
 
 

1. Adgang til relevant og opdateret viden 
Det er UCN Bibliotekets mål at studerende, kursister, undervisere, samt andre ansatte på UCN 
skal sikres adgang til relevant og opdateret information og viden gennem brugervenlige 
systemer og vejledning af høj kvalitet.  
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket er ansvarlige for implementeringen af den lokale 
videnregistreringsplatform UC Viden (PURE) i UCN 

• biblioteket deltager i det nationale samarbejde om etablering af en fælles 
videnregistreringsplatform (Uwww.ucviden.dkU) for professionshøjskolerne  

• biblioteket arbejder på en standardisering af registreringen og tilgangen til 
bibliotekets papirtidsskrifter  

• biblioteket udarbejder en indkøbs- og kassationspolitik 
• biblioteket tilbyder via bibliotekssystemet nye brugervenlige services, fx SMS-service  
• biblioteket tilstræber at stille et bredt udvalg af E-bøger til rådighed 

 

2. Udvikling af bibliotekets virtuelle brugergrænseflader 
UCN Bibliotekets virtuelle brugergrænseflader skal udvikles med brugerne i fokus, og under 
hensyntagen til bibliotekets vision. Hjemmesiden skal være omdrejningspunkt for 
bibliotekets tilstedeværelse i det virtuelle rum, og anden tilstedeværelse i det virtuelle rum 
skal relatere sig til hjemmesiden. Hjemmesiden skal give mulighed for en målrettet service for 
særlige målgrupper, som fx internationale studerende og fjernstuderende. 
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket implementerer Brønd. TING (databrønd)2F

3 på hjemmesiden, samt andre 
OPAC relaterede services  

                                                        
3 UCN Biblioteket har sammen med Danmarks 6 andre Professionshøjskoler indgået en samarbejdsaftale med 
DBC om en samlet biblioteksløsning. I sektorløsningen indgår det, at Professionshøjskolerne etablerer deres 
egen databrønd, der uafhængigt af medier integrerer alle informationskilder og præsenterer ét samlet, relevant 
sæt af materialer og links. Løsningen bygger på DBCs open source baserede systemudvikling.  

http://www.ucviden.dk/�
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• biblioteket er opdateret med nyeste viden omkring brug af sociale teknologier og 
virtuelle referenceservices 

• biblioteket implementerer relevante sociale teknologier og virtuelle referenceservices 
samt udarbejder retningslinjer for brugen af disse og udvikler kompetencer inden for 
området 

• biblioteket udvikler vejledninger og tutorials til relevante databaser 
• bibliotekets hjemmeside er udbygget i dialog med brugerne 
• bibliotekets hjemmeside understøtter de forskellige søjlers behov 
• bibliotekets hjemmeside er oversat til engelsk, hvor det er relevant 
• bibliotekets hjemmeside sikrer adgang til bibliotekets service uden brug af det fysiske 

rum 
 

3. Udvikling af bibliotekets fysiske rum 
 
UCN Bibliotekets fysiske rum skal løbende udvikles under hensyntagen til bibliotekets vision 
og mission. Biblioteket skal derfor inddrages, når der sker nybygning /ombygning af UCN’s 
bygninger, således at det i forbindelse med hvert projekt sikres, at biblioteksfunktionen 
tænkes ind i projektet.  

Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket udarbejder visionspapirer for de projekter, der er igangsat og er 
efterfølgende inddraget i arbejdet 

• biblioteket etablerer fælles bibliotek for T&B og E&V 
• biblioteket nyindretter bibliotekslokalerne på Skolevangen i samarbejde med 

Bistrupvej 
• biblioteket ombygger bibliotekslokalerne på Mylius Erichsen Vej og Selma Lagerløfs 

Vej 
  

4. Udvikling af informationskompetence 
 
I UCN Biblioteket arbejdes der gennem systematisk undervisning og målrettet vejledning i 
informationssøgning hen imod en styrkelse og kvalificering af de studerendes og 
undervisernes informationskompetence, der kan understøtte deres læringsproces. Arbejdet 
med de studerendes, kursisters og ansattes informationskompetence skal udvikles i et tæt 
samarbejde med de faglige uddannelsesmiljøer, hvor biblioteket deltager som en aktiv 
læringspartner.  
 
Succeskriterierne vil være, at: 
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• biblioteket tilbyder alle studerende undervisning i informationssøgning. Tilbuddet er 
målrettet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelsen og kan tilbydes som: 

o Obligatorisk undervisning, kurser og workshops i bestemte perioder i 
grunduddannelsesforløbet 

o Frivillige kurser med ad hoc tilmelding (kursuskatalog) 
• biblioteket tilbyder specifikke kurser på søjleniveau/uddannelsesniveau og yder 

særlig bistand i forskellige baser. Dette gøres muligt gennem en specialisering af 
bibliotekspersonalet (superbrugere) 

• biblioteket åbner mulighed for at styrke undervisernes informationskompetence i et 
målrettet samarbejde med underviserne 
 

5. Internationalisering 
 
UCN Biblioteket vil bidrage til en styrket internationalisering på UCN, både i forhold til de 
mange internationale studerende på uddannelserne, og i forhold til de studerende, der er i 
praktik i udlandet. Bibliotekets skal sikre eller opsøge de nødvendige ressourcer til denne 
opgave. 
Biblioteket arbejder hen imod, at det, hvor det er relevant, skal være lige så enkelt at bruge 
biblioteket på engelsk som på dansk, og såvel fysisk på adressen som via nettet. 
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket fokuserer på anskaffelse af engelsksprogede materialer. Dette sker i 
samarbejde med underviserne på de uddannelser, som UCN udbyder på engelsk 

• biblioteket udbygger biblioteksbasen med relevante hjælpetekster, og der arbejdes 
videre med parallel engelsk tekst på e-mails, sms’er og breve til lånerne 

• bibliotekets hjemmeside er på både dansk og engelsk, hvor det er relevant 
• biblioteket indretter det fysiske rum, således at det understøtter udenlandske 

studerendes behov 
• biblioteket samarbejder med interne og eksterne partnere om oversættelse af større 

mængder tekst til engelsk, eksempelvis undervisningsmateriale, lånereglement og 
databasevejledninger 

• biblioteket udbygger mulighederne for at benytte bibliotekets databaser via 
fjernadgang (WAYF) og arbejder aktivt med at synliggøre dem over for studerende 

 

6. Biblioteksfaglige samarbejdspartnere 
 
For at sikre, at UCN Biblioteket løbende er opdateret med, hvad der sker indenfor det 
biblioteksfaglige område, skal biblioteket arbejde på at videreudvikle samarbejdet med det 
øvrige biblioteksvæsen både lokalt, regionalt og nationalt, så udviklingen af 
biblioteksområdet kan fortsætte, og personalets faglighed fastholdes.   
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Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket etablerer et fælles bibliotekssystem og databrønd for 
Professionshøjskolesektoren sammen med de øvrige seks professionshøjskoler. Der 
arbejdes i fællesskab på udvikling af dette system 

• biblioteket samarbejder med de øvrige professionshøjskolers biblioteker via 
biblioteksledernes netværk, men også på medarbejderniveau gennem kollegiale 
netværk 

• biblioteket samarbejder med de øvrige biblioteker i regionen; AUB og Aalborg 
Bibliotekerne, Regionens medicinske biblioteker samt, for Skolevangens 
vedkommende, Hjørring Bibliotek 

• biblioteket indgår i DEFF samarbejdet: Bibliotekspersonalet kan deltage i DEFF 
arbejde, fx som medlem af programområdet ”nye institutioner”, licensgruppen eller 
som deltager i DEFF projekter 

• bibliotekspersonalet deltager i andre tværgående arbejdsgrupper fx Bibliotek og 
Uddannelse, Faggruppen for Medicinsk Information m.fl. 

 

7. Markedsføring 
 
Markedsføring er et væsentligt succeskriterium for UCN Biblioteket. Målet er at få synliggjort 
biblioteksfunktionen i UCN og de services, som tilbydes studerende, kursister og ansatte ved 
UCN. 
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket etablerer en markedsføringsgruppe med ansvar /tovholderfunktion for 
markedsføringen af biblioteket og relevante services 

• biblioteket arbejder efter en tjekliste, når der skal planlægges markedsføringstiltag. 
Listen indeholder en oversigt over modtagere, kanaler, medier mm.   
 

8. Samarbejdsopgaver 
 
UCN Biblioteket er et tværgående bibliotek med mange adresser og har følgelig fokus på 
mulige samarbejdsopgaver. I kraft af bibliotekets størrelse vil der være en række 
arbejdsopgaver, der naturligt kan løftes/etableres på tværs af afdelingerne. Målet med 
samarbejdet er at kvalificere arbejdet, sikre kvalitet og frigøre ressourcer til det øvrige 
biblioteksarbejde. 
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 



 
 

8 
 

• biblioteket udarbejder en deklaration for det grundlæggende serviceniveau for de 
enkelte brugergrupper: studerende, fjernstuderende, internationale studerende, 
undervisere, eksterne lånere og andre biblioteker. Ønskes tilkøb forhandles med 
biblioteket 

• biblioteket etablerer en tidsskriftsgruppe, der har fokus på arbejdet med det fælles 
tidsskriftshold 

• biblioteket afklarer indenfor hvilke områder, det er hensigtsmæssigt at etablere fælles 
drift, herunder indkøb af kontormaterialer 

• biblioteket arbejder med at sammenkøre arbejdsfunktioner, fx materialevalg på 
søjleniveau, katalogisering mm. 

 

9. Kompetenceudvikling 
 
Udvikling af bibliotekspersonalets kompetencer skal både ses i forhold til UCN Bibliotekets 
behov og den enkelte ansattes lyst og interesser. Biblioteket vil arbejde for både at udnytte de 
mange kompetencer, der findes hos bibliotekets ansatte, og de fordele, der er ved at være en 
større gruppe ansatte. Det kan bl.a. gøres via intern kompetenceudvikling samt muligheder 
for at specialisere sig i et område. Der vil ligeledes være fokus på at opsøge ekstern viden og 
inspiration ved at deltage i såvel temadage, konferencer, kurser og samarbejdsprojekter som i 
længerevarende uddannelsesforløb. UCN Biblioteket arbejder hen imod åbne og 
gennemsigtige retningslinjer for kompetenceudvikling af bibliotekspersonalet. 
 
Succeskriterierne vil være, at: 
 

• biblioteket udarbejder med afsæt i UCNs personalepolitik rammer og politik for 
kompetenceudvikling, inkl. de økonomiske rammer og evt. vikardækning 

• biblioteket arbejder med kompetencekatalog for bibliotekets medarbejdere med 
angivelse af relevante arbejdsfunktioner, deltagelse i netværk mm. 

• bibliotekspersonalet uddannes til superbrugere og specialister 
• bibliotekspersonalet kompetenceudvikles, fx via udvekslingsophold, studieture eller 

kurser 

 


	Vision
	Mission
	Organisation
	Konsolidering
	Visionens indsatsområder 2010-2012
	1. Adgang til relevant og opdateret viden
	2. Udvikling af bibliotekets virtuelle brugergrænseflader
	3. Udvikling af bibliotekets fysiske rum
	4. Udvikling af informationskompetence
	5. Internationalisering
	6. Biblioteksfaglige samarbejdspartnere
	7. Markedsføring
	8. Samarbejdsopgaver
	9. Kompetenceudvikling


