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Biblioteksudvalgsmøde. Campus Horsens 

Sted: 

Byggeplads – indgang fra Konsul 

Jensens Gade 

 Mødedato: 

29. oktober 2020 

   

Deltagere 
Dorte Wiwe Dürr (DOWD) (med på Zoom); Connie Søe Henriksen 
(COSH); Mikkel Krogh Kjærsgaard (295352 PIHS) – (ikke tilstede un-
der punkt 4); Sabin-Daniel Sirbu (280143 ICT); Erik Karsten Hou-
gaard (294353 MAHS); Simon Skjerning Torntoft (SITO); Ulla Buch 
Nilson (ULB); Anne Marie Lind Danielsen (AMD)  
 
Afbud: 
Sine Damhus Kristensen, Morten Carter (MC); Hans Hønborg Jensen 
(HJEN); 
 

Dagsorden 
1. Rundvisning 
2. Præsentation af udvalget 
3. Indretning 
4. Siden sidst og gensidig orientering 
5. Evt. og næste møde 

 

Punkt  1. Rundvisning  

Sagsansvarlig: 

AMD+Simon Skjerning Torntoft  
  

Sagsfremstilling 
Rundvisning på byggeplads – sikkerhedsudstyr findes på stedet 

Referat 
Vi blev vist rundt på campus, og så bl.a. biblioteket og hubben uden-
for biblioteket. 
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Punkt  2. Præsentation af udvalget 

Sagsansvarlig: 

Anne Marie 
  

Sagsfremstilling 
Præsentation af medlemmerne.  
Biblioteksudvalget er kommunikationsleddet mellem bibliotek og uddannelse og som noget særligt også 
et fokus på erhvervslivet i Horsens. Forskelligheden er med til at give en anden spændvidde i emnerne og 
inspiration.  
 

Referat 
Bordet rundt 
 
 
  

Punkt  3. Indretning 

Sagsansvarlig: 

Ulla+Anne Marie 
  

Sagsfremstilling 
Planer for fremtiden 

Referat 
Vi begyndte mødet med at se den plan for indretning af biblioteket, som arkitekterne har lavet, og hvordan 
vi har arbejdet videre med deres oplæg. 
 
 

Punkt  4. Siden sidst og gensidig orientering 

Sagsansvarlig: 

Alle 
  

Sagsfremstilling 
[Tekst] 

Referat 
AMD: Fortalte om hvordan biblioteket under Corona, blev bedt om at stille materialer til rådighed for stu-
derende. Vi løste det ved først at tilbyde scanning af kapitler og artikler til studerende, derefter en to go 
poseudlevering med bestilte bøger og sluttede med en gradvis genåbning af biblioteket. Biblioteket ople-
vede at være eftertragtet af studerende.  
DOWD: fortalte hvordan Birgit (Bibliotekets kontaktperson til uddannelsen) og Dorte er ved at gennemgå 
bibliotekets undervisning til sygeplejestuderende ift. Progression gennem uddannelsen.  
COSH: Pædagoguddannelsen er i gang med at undersøge hvordan de underviser i skriftlige opgaver, og i 
den forbindelse skal der eventuelt justeringer i forhold til bibliotekets rolle i det.  
Connie er ny kontaktperson til biblioteket, og der er aftalt et første møde med kontaktpersonen fra biblio-
teket (Ulla). 
Sabin og Erik: De oplevede at biblioteket ikke blev brugt af deres medstuderende og heller ikke af dem 
selv. De brugte Google og fik viden derfra. Der aftaltes at afholde et fællesmøde for at se om vi kan gøre 
noget så flere fra deres uddannelser vil bruge biblioteket. Biblioteket indkalder.  
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Punkt  5. Evt. og næste møde 

Sagsansvarlig: 

[Navn] 
  

Sagsfremstilling 
[Tekst] 

Referat 
Næste møde i udvalget bliver: 14.april 2021 kl. 14-16:30  
 
 
 
 


