
Kommissorium for biblioteksudvalget ved Campus Randers 

 

Biblioteksudvalget er et rådgivende udvalg for Pædagogisk Sundhedsfagligt Biblioteket ved Campus 

Randers.  

 

Udvalget skal medvirke til i bred forstand at kvalificere biblioteksfunktionen til de uddannelser, der er 

hjemmehørende på Campus Randers og til VIA studerende og -ansatte.  

 

Biblioteksfunktionen skal medvirke til at  

 styrke uddannelserne og de færdige professionsbachelorers informationskompetence og evne 

til at holde sig ajour med fag og speciale på et højt professionelt niveau.  

 understøtte undervisningen til og informationskompetence hos VIAs studerende i VOK-regi 

 understøtte underviseres og videncentermedarbejderes virksomhed 

En velfungerende og højt kvalificeret biblioteksfunktion opnås gennem  

 et tilgængeligt og åbent studiemiljø 

 adgang til nyeste fysiske og digitale faglitteratur samt fagrelevante databaser 

 mulighed for professionel vejledning ved litteratursøgning til opgaver, projekter m.v. 

 tilbud om studiepladser i nærheden af bibliotekets materialer og vejledende personale 

 synlighed i campus i forhold til nyhedsformidling og formidling af de tilbud, som biblioteket har 

 undervisning i anvendelse af databaser og referencehåndtering 

 samarbejde med undervisere omkring litteratursøgningsundervisning og integrering af denne i 

fagene og den studerendes daglige informationsindhentning og –vurdering 

Biblioteksudvalget drøfter generelle sager omkring materialesituationen, bibliotekets indretning, 

undervisningstilbud, servicedeklaration og reglement - herunder åbningstider, lånetider m.v. - samt 

orienteres om den økonomiske situation for biblioteket.  

Biblioteksudvalget kan bidrage med nye ideer og udviklingspotentialer for biblioteksvirksomheden på 

Campus Randers. 

Biblioteksudvalget kan fremsende problemstillinger af principiel karakter til drøftelse i Campusledelsen 

eller med chefen for VIA Bibliotek.  

Det Pædagogisk Sundhedsfaglige bibliotek ved Campus Randers er en del af VIA Bibliotek og således 

underlagt VIA Bibliotek overordnede ledelse og beslutninger, herunder den til enhver tid uddelegerede 

normering og økonomi. 

Biblioteksudvalget består af 11-12 medlemmer:  

 Biblioteksleder 

 En uddannelsesleder udpeget af uddannelseslederne ved Campus Randers 

 To biblioteksmedarbejdere ved Campus Randers 

 En underviser fra hver af de grunduddannelse 

 En studerende fra hver af de  grunduddannelse, valgt gennem DSR ved Campus Randers 



Bibliotekslederen er formand for biblioteksudvalget og står for indkaldelse til og ledelse af to årlige 

møder á to timers varighed. Forslag til dagsorden udsendes 2 uger inden mødet. Endelig dagsorden 

udsendes 1 uge inden mødet. Alle kan komme med dagsordensforslag.  
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