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Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. etablering af fælles bibliotek 

mellem PH Absalon Bibliotek og Syddansk Universitetsbibliotek i Slagelse. 
 

Formål/baggrund: 
Arbejdsgruppens opdrag er at udarbejde en indstilling til styregruppen/hvidbogen vedrørende hvorledes 

PH Absalon biblioteket (PHAB) og Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB) kan etablere og drifte et fysisk og 

på sigt – et digitalt – fælles bibliotek for studerende og ansatte på PHA og SDU.  

Formålet med notatet er, at der skal findes en løsning, hvor alle brugeres behov kan indfries/rummes, 

således at begge uddannelsesinstitutioner understøttes indenfor såvel uddannelse som forskning. 

Bibliotekets brugere vil hhv. bestå af: undervisere, forskere og studerende fra begge 

uddannelsesinstitutioner, derudover er begge biblioteker lovbiblioteker, hvorfor den brede offentlighed 

også er bibliotekernes målgruppe og derfor en interessent i etableringen af det nye fælles bibliotek.  

De bedst mulige rammer for det fælles bibliotek forudsætter, at biblioteket placeres i den bygning, som lige 

nu betegnes som Nettobygningen/Studiezonen, der er beliggende på SDU op mod det nye Campus 

Slagelse. 

Arbejdsgruppen er kommet frem til en fælles vision, mission samt en fælles strategi for det fælles 

bibliotek* se note1.  

Vision for det fælles bibliotek:  
• At skabe et kvalificeret tilbud hvor i særdeleshed studerende, forskere og undervisere ved begge 

uddannelsesinstitutioner er i centrum. 

• At skabe et bibliotek der bliver et samlingssted på Campus Slagelse der fungerer som et Learning 

Common på campus. 

Mission for det fælles bibliotek: 
• Biblioteket understøtter uddannelserne i forbindelse med at levere kvalificeret undervisning og 

højne de studerende uddannelseskvalitet.  

• Biblioteket er en integreret del af uddannelserne og uddannelses-/studiemiljøerne på begge 

uddannelsesinstitutioner. Dette via at deltage i undervisning, stille relevant litteratur til rådighed i 

biblioteket og understøtte undervisere og forskere i deres gerning.  

• Bibliotekets skal styrke de studerende i deres studiekompetencer, herunder akademisk skrivning, 

referencehåndtering, informationskompetence mv. 

• Biblioteket bliver det naturlige sted for de studerende at opholde sig, f.eks. i forbindelse med 

gruppearbejde, diverse vejledninger, fordybelse, informationssøgning mv. 

 
1 *Note: 

SDUB er i gang med strategiarbejde, der forventes færdigt ultimo 2019, og teksten vil blive alignet hertil. 
Arbejdsgruppens forslag er at teksten tages op til revision, når SDUB har færdiggjort deres strategiarbejde. 
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Strategi for biblioteket: 
• Biblioteket skal have et tæt samarbejde med det lokale bymiljø.  

o Strategisk målbillede for PHA:  

”Vores campusser er en vigtig del af de lokale bymiljøer og indrettes og drives, så de også 

skaber værdi for den lokale befolkning og opleves som mere end et uddannelsessted.”  

o Strategisætning for SDU: ”Vi skaber værdi for og med samfundet”. 

• Biblioteksrummet/Learning Commons skal udvide sine funktioner med alle tænkelige services, der 

retter sig mod studerende og undervisere/forskere fra begge uddannelsesinstitutioner. På den 

måde kan der skabes et levende studiemiljø, hvor såvel studerende som ansatte naturligt vil søge 

mod, herunder ville det være oplagt at placere studievejledning/studievejledere, karrierevejledning 

som SDU tilbyder mv., samt et område eller kontorer til faglig vejledning og områder og lokaler som 

de studerende kan anvende til grupperum mv. 

• Biblioteket skal være et 24/7 bibliotek så studerende og ansatte har adgang til faciliteterne døgnet 

rundt.  

• Biblioteket skal tilbyde 1 studieplads pr. 20 studerende. 

 

Det fælles bibliotek: 
Biblioteket skal være stedet på campus hvor alle kan gå til, da der, i åbningstiderne, altid vil være en åben 

skranke med bemanding, hvor man kan henvende sig. Her kan man få svar på de services som det fælles 

bibliotek tilbyder samt andre former for information der kan hjælpe en videre på de to campusser. Vi ser 

det som et gode, at biblioteket understøtter studiemiljøet, med IT Helpdesk, studievejledning og anden 

studierelevant hjælp og disse funktioner har en fast plads i biblioteket.  

Det fysiske rum skal udover reoler mv. også indeholde studiepladser, stille- og gruppearbejdspladser, 

læsesal, undervisningsrum til workshops mv., evt. som en del af et åbent og fleksibelt rum. SDUB ønsker at 

anlægge samme ambitionsniveau/tilbyde det samme serviceniveau for studiepladser på Slagelse, som det 

har på andre af sine afdelinger. På samme plan som biblioteket ønskes cafe/tekøkken hvor det er muligt at 

købe drikkevarer, kaffe/te, som SDU har gode erfaringer med skaber et godt studiemiljø. I arbejdsgruppen 

har det været drøftet at inddrage to eller tre firmaer med forstand på biblioteksindretning, således det 

fælles bibliotek får et studiemiljø, der kobler PHAB og SDUB sammen. Arbejdsgruppen mener at biblioteket 

skal indrettes uden inddragelse af de møbler der findes i forvejen, for at skabe et fælles ejerforhold til 

biblioteket.  

Det et stort ønske fra begge biblioteker at få et FabLab, således biblioteket kan være på forkant med 

udviklingen og stille ny teknologi til rådighed for de studerende og ansatte. Dette kunne være VR og AR der 

kunne understøtte sygeplejerske- og pædagoguddannelsen, da teknologien spiller mere og mere ind på 

praksisfelt i disse uddannelser i Absalon. Dette ville det fælles bibliotek kunne understøtte ved at stille 

dette til rådighed for studerende og undervisere. 

Det er også arbejdsgruppens ønske, at der i løbet af 2020 afholdes fælles seminar samt to andre fælles 

møder i løbet af året. På den måde kan de to personalegrupper komme frem til et fælles arbejdsfælleskab 

samt gå mere i deltaljer om det kommende fælles bibliotek og hvorledes en fælles arbejdsdag skal forløbe. 
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I den proces har arbejdsgruppen diskuteret, at der samtidig skal ses på, hvorledes biblioteket kan åbne sig 

op mod lokalsamfundet i Slagelse. 

Bilag: Budget og arbejdsgrupper 
Vi har valgt at vedlægge tal for de nuværende fysiske rammer, funktioner og service samt økonomi, som et 

fælles bilag (bilag 1).  Derudover er der vedlagt et bilag der giver en oversigt over de arbejdsgrupper, 

arbejdsgruppen vurderer skal nedsættes i forbindelse med et fælles bibliotek (bilag 2).
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Proces- og tidsplan milepæle – FÆLLES BIBLIOTEK: 
 

    2019 2020 2021 

   
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal 
4. 

kvartal 
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal 
4. 

kvartal 
1. 

kvartal 

Bibliotekssystemer  x x x x x x x  

Licenser   x x x     

Pure       x x  

Servicedeklarationer     x x    

FabLab    x x x x x  

Studiemiljø    x x x x x  

Bygningsfaciliteter (afsæt i Nettobygningen)          

Fælles adgangssystem til bygning og bibliotek          

Netværk: Fælles system for print og kopi samt øvrige trådløse 
løsninger          

Personalearrangementer     x  x  x 
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Netto-bygning (757 kvadratmeter)  

 

17 

m2 


