
FAQ Søgebrønd gymnasium 
 

Adgang og fejlmeldinger 
 
Hvordan logger jeg på? 
Du har modtaget et login, på din mail fra SDU. Eller for Koldings vedkommende, fra den projektansvarlige Ulrik 
Holm Nielsen. Husk at tjekke alle dine mulige mailadresser samt spamfilter. 
 
Hvis du ikke har modtaget en mail, kontakt SDUB’s licenskontor 65502632 eller mail på 
gymnasieprojekt@bib.sdu.dk  
 

 
 
Hvis fjernadgangen ikke virker? 
Undersøg først om du er logget ind.  
Hvis det stadig ikke virker: skriv til gymnasieprojekt@bib.sdu.dk. Du får normalt svar inden for 24 timer, i 
normale arbejdstider. 
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Hvorfor kan jeg ikke få adgang til bestemte materialer? 
Hvis du oplever at søgebrønden viser at der er adgang til et materiale, men du ikke bliver ført direkte til 
materialet, kan du først søge på materialet på tidsskriftet side.  
Hvis tidsskriftet fortæller at du ikke har adgang, kan du kontakte vores licenskontor på 6550 2632 eller mail e-
tss@bib.sdu.dk  
Hvis det stadig ikke virker: skriv til gymnasieprojekt@bib.sdu.dk Du får normalt svar inden for 24 timer. 
 
Hvordan søger jeg? 
Du kan bruge søgebrønden som Google ved at skrive dine nøgleord i søgefeltet 
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For en mere detaljeret søgning, klik på Advanced. 
 

 
 
For mere om brug af søgebrønden se: Tutorial  
 

Brug og indhold 
 
Hvordan må jeg bruge adgangen til de elektroniske materialer?  
Du må printe og downloade materialet i rimeligt omfang til eget brug. Systematisk download er ikke tilladt.  
Du må benytte fjernadgangen til personligt studiebrug. Dit password til fjernadgangen er personligt og må 
aldrig overdrages til andre. 
 
Hvordan gør jeg min søgning mere præcis? 
Hvis du oplever at din søgning giver for mange resultater, kan du afgrænse din søgning i venstre side.  
Hvis du stadig får for mange resultater, kan du orientere dig i søgeguiden for flere tips til en målrettet søgning. 
 
Hvad kan jeg ikke finde i søgebrønden? 
Fysisk materiale findes ikke i søgebrønden. 
Hvis du ikke kan finde det du søger, kan du fortsætte søgningen i www.bibliotek.dk 
 
Har du brug for hjælp 
Enkle, hurtige spørgsmål om søgning: Infosalen tlf. 6550 2622 
Bestil en bibliotekar, Louise Mazanti loma@bib.sdu.dk  
Problemer med adgang til materialer: Licenskontoret e-tss@bib.sdu.dk  
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