
Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
VIA University College 

Medspiller? 
En professionshøjskole i 
fjernlånssamarbejdet 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

VIA Bibliotekerne 
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 Region Midtjylland 
 50 professionsuddannelser  

 

 13 biblioteker (10 biblioteker til sommer – Campus Aarhus C) 
 6 med offentlig adgang 

 7 adgang for VIA studerende og ansatte 

 

 Årsværk  
 36 bibliotekarer (4 med ledelsesopgaver)  (31 årsværk) 

 16 biblioteksassistenter (13 årsværk) 

 Bibliotekschefen!  

 Studentermedhjælpere (cirka 2 årsværk) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Studiebiblioteket Campus Aarhus N 
Et forholdsvis stort uddannelsesbibliotek – primært sundhedsfagligt 

2. juni 2015 

3 

Trine Nedergaard Jensen 

 Personaler 
 5 Bibliotekarer 
 2 Biblioteksassistenter  
 3 Studentermedhjælpere (3 X 6 timer pr uge) 
 

 Uddannelser 
 Grunduddannelser: Ergoterapeut, Fysioterapeut, Sygeplejerske, Ernæring og Sundhed, 

Bioanalytiker og Global Nutrition and Health 
• 2700 studerende 

 Videreuddannelser indenfor Sundhed, Pædagogik, Læring, Ledelse og Styring, 
Innovation mm. 
• Cirka 4500 studerende på årsbasis 

 
 Ansatte på Campus N.  

 Undervisere, forskere, videncentermedarbejdere  
• Cirka 300 

 
 
 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Studiebiblioteket Campus Aarhus N 
 

2. juni 2015 

4 

Trine Nedergaard Jensen 

 Arbejdsopgaver 
 Vejledning i litteratursøgning og kildehåndtering m.m. 

 Undervisning i litteratursøgning og kildehåndtering m.m. 

 Kontakt og samarbejde med uddannelserne 

 Forskersupport 

 UC Viden  

 Udlånsarbejde 

 Administration af E-ressourcer  

 Materialevalg 

 Fjernlånsarbejde 

 Katalogisering / Klassificering 

 Webmaster (hjemmeside og studienet) 

 

 

 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Hvad sker der i VIA Bibliotekerne? 
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 Vi styrker samarbejdet med uddannelserne. 
Informationskompetence som en del af professionel udvikling 
 

 Vi har fokus på forskningssupport (vidensøgning, publicering) 
 

 Vi har udvidet porteføljen af E-ressourcer – primært for at 
styrke forskningsområdet 
 

 Fælles bibliotekssystem i 2013 
 Ensretning af procedurer  team-organisering  fjernlånsteam 

 
 I fjernlånsteamet – fokus på metodebøger. 

 
 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Fjernlånsteam 
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 Ensrettede procedurer i VIA – f.eks. låneveje 
 

 Retningslinjer for hvad der ikke lånes ud:  
 Nye titler / uklargjorte materialer 
 Dansk materiale fra indeværende år. 
 DVD, skolebogssamlinger, særlige materialer (ikke synlige i Danbib) 
 

 Vedligeholder liste om materiale som ikke er tilgængeligt 
interurbant  

 PT: 21 titler på listen – primært engelsksproget litteratur 
 Synlige i Danbib  markeret ikke til udlån 

 
 Overvåger ind- og udlån  

 Suppleringer til egen samling 
 Forslag til indkøb (SB og Herning) 

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Hvem låner hos hvem? 
Lån (ekskl. fornyelser) 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Direkte lån 262238 
 

227190 221931 210115 194918 
 

Udlån til folkebibl. 3872 4061 6493 5564 3110 

Udlån til andre 
offentlige bibl. 

2244 2711 3330 3357 1361 

Indlån fra folkebibl. 3060 2280 2154 1550 1106 

Indlån fra andre 
offentlige bibl. 

5539 4658 4801 6705 7483 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Ikke opfyldte bestillinger 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Bestilt fra folkebibl. 3872 6204 11992 8492 3986 

Ikke opfyldte 
 

713 2143 
 

5499 
 

2928 
 

876 
 

I procent 18,4% 
 

34,5% 45,9% 34,4% 22% 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Artikelbestillinger 
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 Forskningsartikler er efterspurgte 
 

 I 2014 antal artikelbestillinger fra SB                                      
til VIA – 4264 stk. 

  

 

Bibliotek antal bibliotek antal 
Campus Aarhus N 2104 Socialrådgiveruddannelsen 89 
Campus Horsens 459 Jydsk pædagogseminarium 77 
Campus Holstebro 439 Nr. Nissum  76 
Campus Silkeborg 287 Thisted  61 
Campus Viborg 207 Peter Sabroe Seminariet 57 
Læreruddannelsen i Aarhus 195 Læreruddannelsen i Skive 27 
Campus Randers 173 Halmstadgade 13 

Ca 75  stk  
- en uges 
høst  på 
Campus Aarhus 
N – når 
bachelorerne 
for alvor er 
kommet i 
gang… 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Postulater? 
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 Det er jeres studerende, der bestiller via folkebiblioteket  
 Til dels, men!! Vores studerende bor f.eks. ikke på 

Sjælland 
 

 Når helt nyt materiale bestilles er det fordi det sker 
automatisk! 
 Nej, VIA har ikke åbnet for at modtage 

automatiserede bestillinger 
 

 Folkebibliotekerne skærer i materialekonti og låner 
derfor mere fra FFU biblioteker 
 Situationen er den samme hos os    

 



Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Afsluttende bemærkninger 
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 De nye måder at styre begrænset udlån på blev ikke så 
restriktive som frygtet (21 titler) 
 

 Der lånes både ind og ud af professionshøjskolerne 
 
 VIA prioriterer at deltage f.eks. i netværk for fjernlån på 

SB for at styrke dialogen mellem sektorerne 
 

 Til refleksion: Studerende eller borger? Eller begge dele? 
  

 
 


