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Medlemstal
2014: 203 iflg. BFs opgørelse pr marts
2015: 201 iflg. BFs opgørelse pr marts
2016: 194 iflg. BFs opgørelse pr marts
2017: 185 iflg. BFs opgørelse pr marts

Aktiviteter
Generalforsamling blev afholdt d. 16. marts 2015 på Vejle Bibliotek – desværre
med få deltagere.
.
Før generalforsamlingen blev afholdt en Inspirationsdag om Servicedesign ved
Søren Bechmann – med pæn deltagelse af både faggruppemedlemmer og ikkemedlemmer. Vi fik megen god inspiration med hjem.

Bestyrelsen har afholdt 3 fysiske møder og 2 telefonmøder, og vi har derudover
klaret arbejdet via mails.
Uddannelsesbibliotekaren er udkommet med 2 numre i 2015 og 1 i 2016.
Bestyrelsen har prioriteret at bruge tid og kræfter samt økonomiske midler på at
udgive Uddannelsesbibliotekaren. Vi mener, at vi med bladet bedst når ud til
faggruppens medlemmer med inspiration, videndeling, netværk m.m. Vi har
bestræbt os på at opsøge aktuelle og relevante emner, der dækker uddannelsesområdet bredt. Heldigvis har det været rimeligt let at overtale jer til at skrive om
det arbejde, I udfører og brænder for lokalt. Tusind tak for alle jeres bidrag – og
for den positive feedback vi gennem årene har fået på bladet.
Desuden har vi fået en hjemmeside, der er uafhængig af BF:
www.uddannelsesbibliotekaren.dk. Vi havde planer om at bruge den mere aktivt,
men det har vi ikke nået.
I foråret 2015 lavede vi et medlemsfremstød over for bibliotekarer ansat på de 7
University Colleges, da vi kunne konstatere, at der er mange bibliotekarer her, der
ikke er medlem af B&U – men det gav ikke nye medlemmer.
BF nedsatte sidst i 2013 en arbejdsgruppe vedr. bibliotekarer på ungdomsuddannelserne, og arbejdet resulterede i publikationen: Fra Google til grundighed. BF
iværksatte en kampagne over for ungdomsuddannelserne, der skulle synliggøre
bibliotekarernes kompetencer og om, hvordan vi kan medvirke til at løfte de unges
informationskompetencer og studievaner. BF udsendte publikationen til alle ungdomsuddannelsers rektorer i november 2015. Uheldigvis landende den samtidig
med regeringens krav om 2 % besparelser.
BFs fokus på ungdomsuddannelserne betød også at Perspektiv ønskede at skrive
artikler om uddannelsesbibliotekarfaget. Vi gav redaktionen ideer til, hvilke
gymnasier de kunne opsøge, og det blev til 4 artikler i Perspektiv i løbet af 2015.
Artiklerne beskrev selvfølgelig nogle succeshistorier med god ledelsesmæssig
opbakning, men viste også de meget forskellige vilkår bibliotekarerne arbejder
under. Vi siger tak til Perspektiv for denne synliggørelse af uddannelsesområdet
som arbejdsfelt for bibliotekarer.
Endelig afholdt BF i samarbejde med Statsgruppen og B&U et Gå-hjem-møde d. 8.
februar 2016 med udgangspunkt i Fra Google til grundighed samt 4. oktober 2016
med emnet Digital dannelse i gymnasiet.
Vores område har således opnået stor synlighed inden for bibliotekarfaget, men
det har desværre ikke hindret at uddannelsesbibliotekerne er blevet ramt af store
besparelser med beskæringer og fyringer af uddannelsesbibliotekarer, og at flere
folkebiblioteker arbejder med lærings- og undervisningstilbud til uddannelsesinstitutionerne i deres kommune.
B&U blev inviteret til at deltage i en referencegruppe i projektet Synergi mellem
folkebibliotek og campus, som Køge Bibliotek havde fået midler til fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og læringscentre. Projektet skulle inspirere folkebibliotek
og uddannelser til øget lokalt, nyskabende samarbejde. Susanne repræsenterede
B&U. Projektet er netop afsluttet med en konference og brochure i februar 2017.

B&Us bestyrelse er desværre løbet ind i kapacitetsproblemer i løbet af 2016: i
foråret måtte 2 bestyrelsesmedlemmer melde pas og endte i princippet med at
trække sig, suppleanten fik ikke lov at få tid til faggruppearbejde, og endelig forlod
et medlem arbejdsområdet i efteråret. Vi overvejede en ekstraordinær generalforsamling og opfordrede via mails medlemmerne til at træde ind i bestyrelsen,
men tiden gik. Så i stedet har vi kørt på helt lavt blus og gennemfører nu en
ordinær generalforsamling. Men hvis faggruppen skal overleve, skal de nye kræfter
til!

Kassererposten
Vi har også i denne periode tilkøbt hjælp fra Jacob Mølgaard til konterings- og
regnskabsarbejdet.

Samarbejder
Susanne Dyna Knudsen har repræsenteret B&U ved BFs fællesfaggruppemøder.
Ina Vink Slott repræsenterer B&U i Rådgivende udvalg for Artikelindeksering, DBC.

