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Skisse strategiprosess Universitetsbiblioteket pr okt 18

•Forskning og utvikling

•UBs Forskning

•Undervisning

•Tverrfaglighet

•Library Carpentry

•Eksternfinansiering

•Digitalisering

Informsjaon, læring og 
teknologi

•Læringsmiljø

•Formidling

•Publikumsarbeid

•UB i samspill på UiO og 
med omgivelsene

•Eksternfinansiering

•Digitalisering

Et helhetlig Universitetsbibliotek 
- Hva ønsker vi å være (visjon/misjon, profil, retning, vekst, etc)

- Rammebetingelser (strategisk input fra UiO/rektoratet, reglement, budsjetter etc)

Campusutvikling, 
læringsmiljø og formidling

Strategi for Universitetsbiblioteket 2030
• Strategiske mål og veikart for virksomhetsutvikling

• Arbeidsorganisering (arbeidsflyt og struktur)
• Profesjonell kommunikasjon

Strategisk kommuni-
kasjon/UB-Stemmen

•Synlighet utad

•Kommunikasjons-
plattform

•Felles språk

• Faglige diskusjoner 
UiO

•Attraktiv faglig 
samarbeidspartner

•Blogg

•Sosiale medier

Kunnskapsorganisasjon
/Åpen forskning

•Metadata

•Teknologi

•Infrastruktur

•Åpen 
vitenskap/publiserings-
strategi

•Åpen humaniora

• Forskningsdata

•University press?

•Eksternfinansiering

•Digitalisering

…

•…

Fanesaker: 

Utgangspunkt:

Nåsituasjon:
• Styrker/

utfordringer
• Omgivelser og

avhengigheter 
• Muligheter/

Hva blir viktig? 

Konsekvenser:

• Arbeidsflyt/
prosesser

• Organisering

Resultat:

Våre ambisjoner



Arbeidsform

• Jevnlig tema i UBs ledermøter – godt forankret

• Kjernegruppe UB 4 rep (ledergruppa)

• Spilt inn til alle UiOs leveranser (bevare/endre)

• Endringsstrategi- bygge bro til eksisterende aktivitet

• Første utkast UiO foreligger – høring 1.10-1.11

• 6 mnd “bak”

• 4 søyler – godt utgangspunkt for UB 

• Ber om styrets innspill til aktivitet og forankring

• Prosess: Digitale tjenenster, samlinger og mediebudsjett



UB Strategi 2030 – 2018/2019

September Oktober Desember Januar JuniMars April Mai

Oppstartt UiO-
strategi 2030

Lederblogg 13/9

Gigamapping UBs 
ansatte

Lederblogg 6/12

Bestilling 
skriveoppdrag

Lederblogg 28/3

Studietur London, 
ledergruppen

Lederblogg 15/3

Skriveoppdrag

IDF-MØTE

Utvidet ledermøte

Lederblogg 24/10

UB allmøte

Ledermøte
Styremøte
IDF-møte
Lederblogg 25/1

Skriveoppdrag 
presentasjon

- samlingsarbeid
- mediebudsjett
- Digit/Admin

Aktivitet

Forankring

Prosesser

https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/strategi-2030.html
https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/gigaglogg.html
https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/skriveoppdrag.html
https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/london.html
https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/strategi2030-prosess-form.html
https://www.ub.uio.no/om/aktuelle-saker/lederbloggen/P%C3%A5-vei-mot-strategi-2030.html


UB Strategi 2030 – 2019/2020

September Oktober November Desember LanseringFebruar Våren

Kartlegging 
kommunikasjonska
naler
Dialogmøter med 
fakultet 

26.9. UB S2030 
status i 
Bibliotekstyret

Dialogmøter med 
fakultet 

Studentstemmen

Lansering UiO-
strategi

Frokostmøte UB

12.12. 
Strategiseminar 
med UB-styret

IDF-møte

Skrive UB-strategi
Dialogmøter med 
fakultet 

Lederblogg om 
dialogmøter
IDF-møte

1.10. -1.11 
UiO Strategi 2030 
ut på høring

Lansering UB-
strategi

Styret

Aktivitet

Forankring

UiO

Desember Januar

Frokostmøte UB

Høring

Diskusjon/
UB strategi

Frokostmøte UB
IDF
Styret



Agenda dialogsamtaler med Humanistisk fakultet 26. september 2019

Samtalene varer 1,5 time. 

• Introduksjon ved leder av HumSam-biblioteket Cecilia Ekström. 5-6 minutter

• Forskning - og undervisningsstøtte i et resultatperspektiv ved leder av FoU ved UB, 
Eystein Gullbekk. Ca 5-6 minutter

• Fakultetsspesifikk del.

• Fakultetsledelsen forbereder: Forventninger til UB inn mot en ny strategiperiode

• UB forbereder: Forventninger og muligheter omkring økt samarbeid. 

• Samtale om mulige felles satsinger

• Samtalene har sitt utspring i utviklingssamtaler med fakultetene. Se vedl.

• UB ønsker med samtalene å få bedre innblikk i fakultetenes nåværende og fremtidige 
behov for forskning- og undervisningsstøtte. På den måten ønsker vi å bidra til å 
videreutvikle tjenestetilbudet på UiO inn i en ny strategiperiode 2020-2030. 



Skriveoppdrag UB

• UBs identitet 

• Tilhørighet 

• Formidling og arrangement 

• Digitale og fysiske tiltak for forsking, og kompetansebehov i møte med 
åpen forskning

• Åpen tilgang og publisering – finansieringsmodellar

• Relevans for brukere - samlinger og metadata

• Forskings- og utviklingsarbeid ved Universitetsbiblioteket i Oslo

• Digitale og fysiske tiltak for læring og undervisning

• Brukermøtet


