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Delstrategi: Uddannelse 
 
1. Kerneopgaver  
SDUB tilbyder et bredt uddannelsestilbud på tværs af hele SDU og til gymnasier og samarbejdspartnerne i 
regionen.  
Uddannelsestilbuddet har til formål at støtte op om den forskningsbaserede undervisning og understøtte 
kvaliteten af forskning og uddannelse ved SDU.  
Uddannelsestilbuddet har forskellig form og indhold afhængig af modtagernes behov og ønsker. 
Det fremstår både i digitalt og analogt format. Der leveres undervisning i synkrone og asynkrone 
formater.  Der ydes både individuel vejledning af enkelte studerende og storholds undervisning  
Uddannelsestilbuddet koordineres og udvikles til stadighed sammen med medarbejdere ved SDU.  
 
2. Delvision  
Med sit uddannelsestilbud inden for informationskompetence og generelle akademiske kompetencer 
understøtter SDUB alle uddannelser på alle fem fakulteter. I samarbejde med nationale 
samarbejdspartnere udvikles digitale løsninger af høj kvalitet til understøttelse af de studerendes læring.   
Uddannelsesstrategien knytter sig de strategiske temaer: Det brugercentrerede uddannelsesbibliotek, der 
sætter fokus på udvikling af studieunderstøttende services og underviserservices og Det digitale bibliotek 
sætter fokus på digitalisering og understøttende systemer.   
 
3. Strategiske delmål  
• Udvikling af bibliotekets undervisnings- og vejledningstilbud.  
• Levering af et tilbud til de områder vi pt. ikke har fat i og afdække deres behov.  

  
4. Særlige strategiske indsatser  
• Kortlægning af studieopbygningen (studieledere) på de enkelte fakulteter. Opdateres årligt  
• Udvikling af bibliotekets digitale læringsløsninger og tilstedeværelse på SDU’s nye e 
               -læringsplatform.  
• Udvikling af en progressionsmodel for undervisning i informationskompetence.  

  
5. Strategiske bindinger  
• Strategi for samfundsengagement  
• Forskningsstrategien   
• Publikumsstrategien  
• Accessionsstrategien  
• Public Engagement   
• kompetencestrategi  
• Digitaliserings- og it-strategien.  
 
6. Strategisk organisation  
Arbejdet med uddannelsesstrategien foregår i Bånd for Læring. 
 



STRATEGI 2020   
 

7. Ressourcer  
Det skønnes at en udvidelse af bibliotekets nuværende undervisnings- og formidlingstilbud til nogle af de 
områder, som vi pt. ikke har kontakt til, kan medføre behov for, at der tilføres timer, der modsvarer 
tilbuddet (1-2 årsværk), ligesom indgåelse af samarbejder om mulige nationale fælles løsninger kan øge 
behovet for ressourcer.   
 
8. Kommunikation  
Delstrategien godkendes i Lederforum og sendes i høring i Båndudvalg for Læring. Efterfølgende inddrages 
biblioteksudvalget og alle medarbejdere i bånd for læring orienteres. Involverede medarbejdere i 
Studieservice orienteres ligeledes.  
 
9. Involverede enheder  
Medarbejdere i Bånd for Læring, Studieservice og uddannelserne ved SDU, samt eventuelle 
samarbejdspartnere involveret i brugerundervisning.  
 
10. Andet  
Intet.  
 
11. Ansvarlig tovholder  
Uddannelseschef Jens Dam, jensdam@bib.sdu.dk  
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