
Referat	fra	oppstartsmøte	for	prosjektet	”Fra	papir	til	digitalt	
pensum”	28.09.2011	
 
Tilstede: 
Sigrid Tollefsen (UHR), Håvard Kolle Riis (UiO, referent), Haldan Wiik (HSH), Else 
Margrethe Bredland (UiA), Dagmar Langeggen (BI, ikke tilstede sak 1) og Magni 
Melvar (HiHM). 
 
Agenda 
1. Velkommen og introduksjon 
 
Alle tilstede introduserte seg selv og sa litt kort om status for arbeidet med digitalt 
pensum ved sitt lærested sett fra biblioteket. 
 
2. Gjennomgang av prosjekbeskrivelse 

• Mål 
Det var ingen innvendinger mot allerede definerte målsetninger. 

• Prosjektbeskrivelse 
Det ble presisert at punkt 3 i prosjektbeskrivelsen ikke ser for seg en fullstendig 
kartlegging av tekniske muligheter innen levering av digitalt pensum, men heller en 
kartlegging av hva som er lov via eksisterende avtaler (Lenking til fulltekst, 
opplasting av pdf, og lignende).  
 
UiO får i oppgave å lage en kartleggingsmal for kursene. Denne skal være ferdig til 7. 
oktober.  Kartleggingsmal/skjema må testes av alle samarbeidsinstitusjoner i forkant 
av karlegging. 
 
Det ble besluttet at UHR sender et brev til alle UH-bibliotek med forespørsel om å 
delta med egen kartlegging i henhold til kartleggingsmalen. Brevet sendes ut 14. 
oktober. Brevet sendes direkte til biblioteklederne og i tillegg til biblioteknorge-listen. 
 
Det ble diskutert profil på utvalget av kurs. Skal utvalget av kurs være representativt 
for den enkelte institusjon? Skal kursene i fellesskap dekke alle fag og nivåer? Skal vi 
se på viktig fag i Norge, først og fremst i volum? 
  
Det ble konkludert med at fag og nivå bør utgjøre volumfag (antall studenter) i Norge. 
Utvalget skal videre ha en verdi/være viktige fag for den enkelte institusjon. Fag med 
utstrakt bruk av kompendier kan være aktuelle.  
 
Foreløpige fag som ble diskutert ved de enkelt samarbeidsinstitusjonene: 
HSH, lærerutdanning/pedagogikk, musikk, sykepleierutd, ingeniørfag/nautikk. 
UiA, Ingeniørfag inkl IKT. Lærerutdanning matematikk og realfag.  
HiH, Førskolelærer,  
BI, Økadm og Sivøk. Revisjon. 
UiO, Humaniora - historie, nordisk. Jus, Medisin, Realfag / Informatikk. 
 

• Aktiviteter 
Aktivitetsplan ble oppdatert til følgende: 



• Planleggingsfase UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 15-09-2011 28-09-
2011 

• Oppstartsmøte. UiO, UHR B, samarbeidsinstitusjonene. 28-09-2011 
• Kartlegginsmal og prosjektmaler ferdig. UiO. 07-10-2011 
• Kartleggingsfase Samarbeidsinstitusjonene (inkl UiO) 07-10-2011 11-11-2011 
• Analyse og oppsummering. UiO 11-11-2011 15-12-2011 
• Sluttrapport ferdig. UiO 15-12-2011 
• Seminar/workshop. UHR B 01-02-2012 

 
 
Vi ser an behov for å treffes underveis.  
Møte i slutten av november/begynnelsen av desember bør berammes. 
 
 

• Økonomi og bemanning 
Samarbeidsinstitusjonen fakturerer UHR for arbeidet utført i henhold til 
retningslinjer i tildelingsbrev. 
 
3. Formidling av prosjektet.  

• Håvard har allerede blogget om prosjektet på UBtinget.  
Vil skrive fortløpende nye bloggposter om resultater, rapporter, seminar etc 
underveis. Alle deltagerne oppfordres til å bidra selv på bloggen med egne 
kommentarer. 

• Det blir opprettet en prosjektside på Universitetsbiblioteket i Oslos nettsider 
http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/fra-ptild-pensum/index.html 

• Det er viktig å alltid nevne Nasjonalbiblioteket når prosjektet formidles. 
• Avslutningsseminar/workshop 1. februar 2012 ble diskutert. Håvard og Sigrid 

jobber videre med program for dette. 
 

http://ubtinget.wordpress.com/2011/09/28/prosjektet-fra-papir-til-digitalt-pensum/
http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/fra-ptild-pensum/index.html
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