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Referat af møde i Fagudvalg for eReolen og 
tekstlicenser  

DATO 2. juni 2022 
TID Kl. 12.00 – 14.00 
STED Teams 
FAGUDVALG Jens-Ole Winther (JOW), Anne Green (AG), Jakob Lærkes (JL), Sanne 

Caft (SC), Claus Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen 
(MDR), Annette Wolgenhagen Godt (AWG)  

SEKRETARIAT Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR)  
TEAM EREOLEN Susanne Iversen (SI) 
GÆSTER Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Emma Alnor (EA), Karin Lund (KL) og 

Dagmar Marie Lund Seeberg (DMLS) – Team eReolen 
  
 
 

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN VED JENS-OLE 
 
JOW bød velkommen og fortalte at Mikkel og Torbjørn har overtaget Sidsels (som gik på 
barsel 31. maj) opgaver i sekretariatet.  
 

2. SIDEN SIDST VED JENS-OLE 
 
GLB orienterede om, at Christina Jozefa Andersen er ny projektleder på 
Børnebiblioteksprojektet. Hun får hjælp af Claus Isachsen fra Devoteam, som hjælper 
med at sikre fremdrift i projektet. 
 
JOW orienterede om den fælles mødedag for sekretariatet og team eReolen, mandag d. 
23. maj i Middelfart. Der var en klar og åben snak på dagen, om de udfordringer, der har 
været, men at der er bedring i det. Der var stor anerkendelse kollegerne imellem, på 
mange af de fælles oplæg der var, og det var en god begyndelse. Nu er det vigtigt at vi 
understøtter de ideer og positive processer, der løber på tværs af organisationen. 
 
JOW fortalte derudover at afstemningen om Orla-prisen kommer til at ligge på GO! i 
2022, men at denne aftale kan ændres fra år til år. 
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3. BESLUTNING: BUDGETOPFØLGNING OG HANDLINGSPLAN VED GLENN OG 
SUSANNE 
 
Budgetopfølgning 
 
GLB fremlagde et revideret budget og en budgetopfølgning, der nu er med løbende 
forbrug i procent p.a.  
 
I forhold til løn er de samlede lønudgifter lidt over budgettet, men det regulerer sig i løbet 
af året. Udvalget drøftede budgettet og kvitterede bl.a. for, at der er kommet 
procentanvisninger på, så det er nemt at orientere sig i. Fremover må der gerne komme 
forklaringer med i bilag på markante budgetoverskridelser og det vil sekretariatet 
imødekomme.  
 
Der blev derudover spurgt ind til, hvad man skal være opmærksom på i det nuværende 
budget. GLB forklarede, at man er on track i forhold til forventningen. Der er opgaver, der 
endnu ikke er kommet i gang (Børnebiblioteket), som har betydet at der ikke er brugt så 
penge der. Der er til gengæld andre opgaver, der er startet op, som først skulle starte i 
efteråret. Der er også betalt nogle IT-aftaler up front. Overordnet ser det fint ud 
 
Fremadrettet skal vi være opmærksomme på de midler, der skal bruges til nyt website til 
eReolen. Der er skåret lidt i udviklingsomkostningerne, som i år bliver brugt til 
personaliseringsprojekt i stedet for hjemmesiden, som så er skubbet til 2023. 
 
Derudover er der en usikkerhed på økonomien omkring udviklingen af app-løsningerne, 
hvor der potentielt kan ligge nogle udfordringer vi skal være opmærksomme på. 
 
På fagudvalgsmødet i august, skal næste års budget på dagsordenen. 
 
Revideret handlingsplan 
 
SI fremlagde handlingsplanen, som blev udarbejdet i januar. Der er taget udgangspunkt i 
strategien. Fagudvalget drøftede det fremlagte.  
 
Der blev spurgt ind til arbejdet med at udvikle en bedre personalisering, herunder hvorfor 
man venter med at arbejde videre med at udvikle på PAPPS til efteråret, hvis PAPPS er 
så vigtig en byggesten for den målgruppe-fokuserede tilgang. Svaret var, at det er korrekt, 
at man er afhængige af PAPPS lige nu, men at det skal afklares om det er noget af der 
fortsat skal satses på i fremtiden, da det er afhængigt af, hvad der sker i Kombit/DBC, og 
om produktet er godt nok, eller om det er fintuningen, der er mangelfuld. Tilgangen har 
været, at man venter lidt, da der ikke har været nok ressourcer til selv at fintune den 
”anbefalingsmaskine”, der arbejdes på, hvilket har gjort at den ikke er blevet så god, som 
håbet. I forhold til strategien, hvor der er fokus på at udvikle bedre personalisering, skal 
bestyrelsen orienteres om, at arbejdet med personalisering er sat på pause og stadigvæk 
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mangler at få afklaret flere centrale elementer i udviklingsarbejdet. Det er svært at sige, 
hvornår der er overblik og vished til at kunne foretage nogle valg fremadrettet, men der 
arbejdes generelt ud fra devisen om, at bibliotekerne ikke skal betale for udviklingen to 
gange. 
 

Beslutning 
 
Den reviderede handlingsplan blev vedtaget af Fagudvalget 

 
4. BESLUTNING: NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSGRUPPE OMKRING 
MATERIALEVALGSPOLITIK VED JENS-OLE 
 
Fagudvalget besluttede i december 2021, at der skal udarbejdes en ny 
materialevalgspolitik   
 

Forslag til udvalget:  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe omkring Michael Skjærris, Dorte Thuesen, Mikkel 
Christoffersen, Torbjørn Porsmose Rokamp + medlemmer fra fagudvalget  

Beslutning 
 
Anne Green, Jakob Lærkes og Mads Dyhr-Rasmussen deltager fra fagudvalget i 
arbejdsgruppen  

Næste skridt 
Deadline i oktober på et oplæg. MC koordinerer opgaven herfra. 
 

5. ORIENTERING: FORLAG OG ABONNEMENTSAFTALER VED MIKKEL 
 
Mikkel orienterede om arbejdet med forhandlinger med forlagene 

6. ORIENTERING: ANSØGTE PULJEPROJEKTER VED JENS-OLE OG MIKKEL 
 
Mikkel orienterede om nogle nye puljeprojekter 

7. ORIENTERING: AFSLUTNING AF PULJEPROJEKTER – OM KONCEPTER OG 
PLANER FOR ANVENDELSE VED EMMA, KARIN OG DAGMAR 
 

 Emma Alnor orienterede om: 
o Digital julekalender – samskabelsesprojekt 
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o Forbedrede digitalt oplevelsesprojekt for læsesvage 
 

 Karin Lund orienterede om: 
o Ældreprojektet 

 
 Dagmar Marie Lund Seeberg orienterede om: 

o BørnehaveReolen 
 
Der blev også kort redegjort for, at en sideeffekt af de beskrevne puljeprojekter, er 
udviklingen af et institutionslogin til ældre, børnehaver og BK-lånere. Udviklingen af 
institutionslogin kører i samarbejde med Systematic, Kombit, Publizon og DBC 
 
Slides fra dette punkt, sendes med referatet 

 8. NÆSTE MØDE OG EVT. VED JENS-OLE 
 
Næste møde er 24. august 2022. God sommer til alle! 

Evt. 
 
SI fortalte om, at man i eReolen har ledt brugerne over i en aktiv app-rating, hvilket har 
hævet ratingen i app-store på eReolen-appen fra 2,9 til 4,5 ud af 5 (nu ratet af ca. 8000 
fremfor tidligere ca. 800 unikke brugere) FLOT! 
 


