
         

  
 

  
  

 
     

  
 

    
   

 
  

  

  

 

 
 

  
   

 

 
   

     
    

   

DET DIGITALE 
FOLKEBIBLIOTEK 

Referat af møde i fagudvalg for 
hjemmesider og apps 

DATO 25. august 2021 
TID Kl. 12.00 – 15.00 
STED Teams 
FAGUDVALG May-Britt Diechmann (MBD), Bethine Gregersen (BG), 

Rebekka Kinimond Carlson (RKC), Kasper Skov-Nielsen (KSN), Per 
Kjær (PK), Michael Anker (MA), Lunde Ljungberg (LL) 

SEKRETARIAT Maja Vestbirk (MVE), Sidsel Stenbek Andersen (SSA) 
GÆSTER Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Ninna Assentoft Faurschou, Tue 

Gaston, Rolf Madsen 
AFBUD -

1. VELKOMMEN VED MAY-BRITT 
MBD bød velkommen til mødet. Punkt 5 udvides med behandling af dagsorden for fyraf-
tensmødet om Next. 

2. ORIENTERING: SIDEN SIDST VED MAY-BRITT 
MBD orienterede om ressourcer i sekretariatet. Herunder status på opslåede stillinger. 

3. ORIENTERING: OPSAMLING PÅ STRATEGIDRØFTELSE & NÆSTE SKRIDT IFT. 
STRATEGIEN VED GLENN 
GLB orienterede om proces for arbejdet med foreningens strategi og den kommende 
drøftelse på medlemsmødet d. 1. september. Ift. drøftelsen på medlemsmødet pegede 
fagudvalget på, at det skal være tydeligt, hvad der er til drøftelse og hvad, der ikke er. 
Samtidig pegede fagudvalget på, at det er vigtigt at bestyrelsen har modet til at tage be-
slutninger. 

4. ORIENTERING: DEBITOR VED MAJA 
MVE orienterede om løsning på appen, der forventes at være klar ultimo september. 

5. ORIENTERING: STATUS PÅ NEXT VED MAJA 

Fremdrift på Next 
MVE orienterede om fremdrift på Next, herunder at udviklingen af basisplatformen er sat 
i gang, og at projektgruppen pt arbejder på, hvordan vi mest hensigtsmæssigt understøtter 
lokal udvikling og hvordan vi skærer hostingplanerne. Derudover blev der orienteret om, at 
design- og UX arbejdet på designsystemet blev færdiggjort i uge 33, og at de to følgende 
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delprojekter Lånerstatus og brugerprofil og Søg er ved at blive kravspecificeret og går i 
udbud hhv. 1. oktober og 1. november 2021. 

Styregruppemøde 
PK orienterede om hovedpointer fra styregruppens møde d. 20. september herunder at 
styregruppen besluttede, 
— At Glenn er styregruppeformand 

— At tidsplan er foreløbigt godkendt, men med bemærkning om, at den er for presset. 
Sekretariatet undersøger muligheden for forlængelse ift. Drupal 7 sikkerhedsopdate-
ring og kommer med oplæg til ny tidsplan på næste møde. Særligt fokuseres der på at 
sikre mere tid til den del af tidsplanen, hvor bibliotekerne skal migrere og gå live. 

— At sekretariat udarbejder to indstillinger til bestyrelsen vedr. ressourcetrækket og ud-
fordringer ift. afhængigheder til infrastrukturen, der godkendes skriftligt af styregrup-
pen. 

— At Next skal understøtte én recommender med det forbehold, at der på andre bruger-
grænseflader kan være behov for andre recommendere. Hvilken skal genbesøges på 
næste møde. 

— At der nedsættes en referencegruppe til UX og design. Gruppen består af Rebekka, 
Lunde og Kasper, der tidligere har sidder i referencegruppe for grunddesign og design-
system. 

Fagudvalget bakkede op om styregruppens beslutninger med et opmærksomhedspunkt 
på pris ved evt. at forlænge sikkerhedsopdateringer. 

Fyraftensmøde 
Fagudvalget drøftede oplæg til fyraftensmøde om Next d. 31. august. Fagudvalget pe-
gede på, at der skal være fokus på, at det er et introducerende møde for både ledelseslag 
og webmaster/redaktører. Der skal være plads til at komme med ønsker til, hvad delta-
gerne gerne vil høre mere om på kommende møder/i nyhedsbreve. Vigtigt at tydeliggøre, 
at vi nu begynder at kommunikere og at er opmærksomme på i så god tid som muligt at 
orientere bibliotekerne om proces, lokalt opgaveomfang og hvornår de skal gøre hvad. 

6. DRØFTELSE: INDDRAGELSE IFT. NEXT VED MAJA 
Fagudvalget drøftede på baggrund af oplæg fra MVE inddragelse ift. Next. Fagudvalget 
opfordrede til, at der på et tidspunkt bliver kigget på governance omkring issuetrackeren, 
og herunder hvordan projektstyringen kan gøres mere hensigtsmæssig, når Next CMS er 
gået i drift. 
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Beslutning 
Fagudvalget bakkede op om forslag om at nedsætte en ”spørgegruppe”, hvor der sidder 
redaktører fra bibliotekerne, der til dagligt arbejder med CMS’et, og som sekretariatet kan 
række ud til pr. mail og få hurtig respons på mindre afklaringsspørgsmål. 

Næste skridt 
Sekretariatet orienterer om spørgegruppen på fyraftensmødet om Next og sender nyheds-
brev ud, med information om, hvordan bibliotekerne kan melde sig til. 

7. FAGLIG INDSTILLING: SØG I NATIONAL ELLER LOKAL MATERIALEBESTAND VED 
TUE OG NINNA 
Fagudvalget drøftede ud fra et brugerperspektiv oplæg til løsning, der via hjemmesiden 
giver brugeren mulighed for at tilgå et materiale fra den nationale materialebestand, så-
fremt det ikke findes I den lokale materialebestand. 

Beslutning 
Et enigt fagudvalg indstiller til bestyrelsen, at vi i Next går videre med søgning i den natio-
nale materialebestand, baseret på følgende argumenter: 

— Løsningen er med til at sikre fri og lige adgang til den fulde materialebestand 

— Det er den lokale hjemmeside, der skal være indgang til det nationale – og ikke om-
vendt 

— Løsningen understøtter en let og enkel brugerrejse 

Næste skridt 
Søgning i national eller lokal materialebestand inkl. fagudvalgets faglige indstilling be-
handles i bestyrelsen d. 7. september. 

8. BESLUTNING: BRUGEROPRETTELSE VED MAJA 
Fagudvalget drøftede om brugeroprettelse med NemID for både voksne og børn place-
res med relation til Adgangsplatform i regi af Kombit. 

Beslutning 
Fagudvalget besluttede at brugeroprettelse med NemID for både voksne og børn bør pla-
ceres med relation til Adgangsplatform i regi af Kombit, for at sikre og understøtte at data 
ligger de rigtige steder. 

Næste skridt 
Sekretariatet fastholder ændringsønsker til FBI hos Kombit med relation til brugeropret-
telsen, samt orienterer om fagudvalgets beslutning. 
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9. NÆSTE MØDE OG EVT. VED MAY-BRITT 
— 
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