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Medlemstal
2014: 203 iflg. BFs opgørelse pr marts
2013: 205 iflg. BFs opgørelse pr marts
2012: 204 iflg. BF´s opgørelse pr marts

Aktiviteter
Generalforsamling d. 21. marts 2013 på Statsbiblioteket
Inspirationsdag (før generalforsamlingen): Det gode studiemiljø.
Oplægsholdere: Lene Vestervang Olsen, Aarhus kommune, Tine Bech & Niels Breüner, VIA UC og Jane
Rasmussen , SB.
Fotoplancher med illustrationer af uddannelsesbiblioteker med dårlige - gode - bedre indretninger gav
mulighed for at se biblioteksindretning i praksis.
Bestyrelsen har holdt 3 fysiske møder samt 4 telefonmøder
Fire numre af Uddannelsesbibliotekaren.
Bestyrelsen har igen prioriteret at bruge vores kræfter på Uddannelsesbibliotekaren frem for at lave
arrangementer. Det er vores overbevisning, at vi gennem bladet når vore medlemmer med inspiration,
videndeling, netværk m.m., hvor kun en begrænset skare vil få udbytte af en temadag. Hvis der er
medlemmer, der har en god ide til et arrangement, er man meget velkommen til at ansøge bestyrelsen om
midler hertil.

I Uddannelsesbibliotekaren har vi bestræbt os på at få skrevet artikler om aktuelle, relevante emner og
opstøve indhold fra alle dele af vores fagområde. Som regel skal der kun lidt overtalelse til for at få jer til at
skrive om det arbejde, som de brænder for. Tak til de medlemmer der har bidraget med artikler, og for den
positive feedback vi har modtaget. Vi kan kun opfordre til at flere af jer foreslår emner, skribenter eller selv
skriver - vi ved jo ikke, hvad der rører sig af spændende tiltag ude i praksis.
Vi er bevidste om, at vi som faggruppe burde synliggøre uddannelsesbiblioteksområdet i andre medier fx
Perspektiv eller Del din viden og også uden for bibliotekarernes rækker, men dertil rækker vor tid ikke - så
andre er meget velkomne til at ytre sig der også.
Det er dog B&Us fortjeneste, at vi med artikler om folkebibliotekernes interesse for at betjene
ungdomsuddannelserne og studerende fik BFs hovedbestyrelse til i efteråret 2013 at nedsatte:
Arbejdsgruppen vedr. ungdomsuddannelser. Denne skal bl.a. afdække området og komme med ideer til at
synliggøre bibliotekarers kompetencer over for ungdomsuddannelserne og kommunikere det ud i rette
fora. B&U har foreslået medlemmer til gruppen samt kommet med input til indsatsområder og
problemstillinger.
Kim Josefsen fra HB har som BFs faggruppekontaktperson deltaget i et bestyrelsesmøde i forbindelse med
opstart af BF arbejdsgruppen for biblioteker på ungdomsuddannelser.
Til bestyrelsesmødet i januar 2015 inviterede vi Tine Jørgensen, BF-formand og Ulla Thorborg, BFkonsulent for bl.a. at drøfte, hvad BF kan gøre for uddannelsesbibliotekarerne.
Tine Jørgensen takket ja til at komme på B&Us Generalforsamling for at tage debatten op med jer!

Kassererposten
Vi har tilkøbt denne funktion med Jacob Mølgaard fra VoksenUndervisercenter Frederiksberg.

Samarbejde med andre faggrupper
Susanne Dyna Knudsen har deltaget som faggruppens repræsentant ved BFs fællesfaggruppemøder.

