
 

Digitaliseringsudvalg 
     27. januar 2023 

 
TID: Fredag den 3. februar kl. 11-14 
STED: Danmarks Biblioteksforening, Farvergade 27, 2, København 

 
 
Medlemmer:  

Mette Landtved-Holm (V) Nordfyn 

Susanne Damsgaard (O) Gladsaxe 

Niclas Fick (Ø) Bornholm 

Kristian Stride (A) Silkeborg 

Maren Ottar Hessner (B) Roskilde 

Anni Bagge Jensen, Langeland 

Tine Segel, Forbundet Kultur og Information 

Lars Mikael Lerche, Norddjurs 

Susanne Gilling, Aarhus 

Afbud: 

 

Fra Danmarks Biblioteksforening: 

Michel Steen-Hansen (sekretær) og Michael Hartz Larsen 

Gæster 

Simon Rosenstand mellem 11.05-12.00 

 

Tidsplan 
11.00 

11.05 

12.15 

12.45 

13.15 

13.45 

14.00 

 

Sager 
Godkendelse af dagsorden ................................................................................................ 1 

Dannelse, læring og digitalisering ...................................................................................... 2 

FROKOST ............................................................................................................................ 2 

De sociale medier og bibliotekernes formidling ................................................................ 2 

Digitaliseringsudvalgets fremtidige fokus .......................................................................... 4 

Fremtidige møder og temaer ............................................................................................. 4 

Tak for i dag 
 

 

Dagsorden 

1.  Godkendelse af dagsorden  

 
 Sagsfremstilling 

Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 5. oktober 2022. 
Se mere om udvalget og arbejdet HER 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjNjE3MWUtMDYyNi00MWI3LThkYzAtNjRlMzhjZWVlNWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjNjE3MWUtMDYyNi00MWI3LThkYzAtNjRlMzhjZWVlNWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e159902-4f61-4230-9192-27757f408a70%22%2c%22Oid%22%3a%223fd761fe-9508-4b97-8285-811e89fe1c7f%22%7d
https://dbforening.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/DATA%20PÅ%20I%20DREV/Organisation/Digitaliseringsudvalg%202022-2026/20230203%20Digitaliseringsudvalg/20231005%20Digitaliseringsudvalg%20dagsorden.docx
https://db.dk/digitaliseringsudvalget/


 

  
Indstilling 
Godkendes. 
 

 Afgørelse 
 
 

2.  Dannelse, læring og digitalisering 
 

 Sagsfremstilling 
Med udgangspunkt i Danmarks Biblioteksforenings projekt FakeNewsLab.dk har vi valgt at 
skabe en tværgående dagsorden med inddragelse af både Lærings- og Digitaliseringsudvalget. 
 
Her vil projektleder Simon Rosenstand først præsentere projektet FakeNewsLab.dk, der er en 
ny, digital undervisningsplatform til udskolingen og ungdomsuddannelserne med fokus på 
netop det digitale.  
 
Herefter lægger Simon op til en drøftelse af, hvordan vi får koblingen mellem dannelse og 
digitalisering højere op på den faglige og politiske dagsorden. Debatten tager bl.a. afsæt i 
spørgsmålene:  
  
Hvordan sætter vi den nationale udfordring med de unges dannelse og digitalisering ind i den 
rette tværgående sammenhæng? Hvad skal der til for at skabe et større strategisk fokus på 
området? Hvilket konkret afsæt kan arbejdet med dannelse og digitalisering tage?    
  
Endelig skal vi drøfte, om Danmarks Biblioteksforening skal arbejde med feltet i en 
tværgående, national kontekst. Det kunne fx komme til udtryk i en dialog med de relevante 
ministerier om mere koordinering af og økonomiske incitamenter til fremtidige lokale 
samarbejder.    
 

 Indstilling  
Sagens drøftes med henblik på at skabe en fælles proces, der kan skabe en fælles 
dannelsesindsats på tværs af Lærings- og Digitaliseringsudvalgene. 
 
Der kan evt. nedsættes en arbejdsgruppe med medlemmer fra begge udvalg. 
 
Afgørelse 

  

  
FROKOST 
 

  
3.  De sociale medier og bibliotekernes formidling 

Bilag: Tiktok, privacy og GDPR 
 Sagsfremstilling 
 I den forløbne måned har der været debat om litteraturformidling via TikTok. Det gav en 

overskrift, at Biblioteksforening og Danske Forlag køber ikke TikTok som et litterært 
mirakelmiddel. 

http://fakenewslab.dk/
http://fakenewslab.dk/


 

For snart halvandet år siden blev det klart, at boganbefalinger under hashtagget 
#BookTok havde og har held med at få fat i også unge danske læsere på det 
verdensomspændende sociale medie TikTok. 
Tendensen, der dengang blev kaldt »et vildt interessant fænomen«, er nu igen kommet i 
mediernes spotlys, efter at DR har stillet skarpt på TikTok som fremmende for de unges 
læselyst. Det skriver Kulturmonitor. 
 
I artiklen glæder DB’s direktør sig over, at TikTok tilsyneladende kan få flere til at læse. Dog 
ser han gode grund til at bevare de forbehold, der indtil nu har betydet, at det kinesisk ejede 
sociale medie ikke er inviteret officielt inden for i strategiske indsatser på det samlede danske 
biblioteksområde. Se DRs indslag og artikel om Tiktok. 
 
MEN der er også visse forbehold. I artiklen citeres direktøren fra Biblioteksforeningen for:  
”Dog ser han gode grund til at bevare de forbehold, der indtil nu har betydet, at det kinesisk 
ejede sociale medie ikke er inviteret officielt inden for i strategiske indsatser på det samlede 
danske biblioteksområde. 
De etiske overvejelser samt de ting, der knytter sig til GDPR-reglerne, er noget, som bør blive 
tænkt ind, hvis vi massivt skal dedikere os til det her. Ellers er det jo i sidste ende børnene, det 
går ud over«  

Der har også været flere henvendelser til Biblioteksforeningen med ønske om, at der arbejdes 
videre med etiske overvejelser. 
 
På mødet lægges der op til en diskussion om, det er en opgave for udvalget at arbejde med 
dette og skabe grundlaget for fælles grundlag for formidlingen via Sociale Medier.  
 
I skrivende stund, ser det ud til at det er Datatilsynet som har den danske bold, afventer svar 
på en fælles-europæisk undersøgelse af Tiktok primært i forhold til GDPR-reglerne. (Se en 
uddybning i vedhæftede bilag). 
 
Der er mange eksempler på hvordan de danske biblioteker også benytter sig af de sociale 
medier som TikTok i forskellige sammenhæng. 
 

 
Se artiklen fra Sjællandske HER 

 

https://kulturmonitor.dk/litteratur/art9160557/Biblioteksforeningen-og-Danske-Forlag-k%C3%B8ber-ikke-TikTok-som-et-litter%C3%A6rt-mirakelmiddel-%E2%80%93-endnu
https://db.dk/nyheder/tiktok-giver-unge-laeselyst/
https://www.sn.dk/soroe-kommune/soroe-bibliotek-er-gaaet-viralt-paa-tiktok/


 

På mødes lægges op til en drøftelse af de etiske og formidlingsmæssige overvejelser, samt om 
udvalget forholder sig til at udarbejde nogle nationale vejledninger.  
 

 Indstilling 
Sagen drøftes og der tages stilling til udfærdigelse af oplæg til nationale vejledninger 
 

 Afgørelse 
 
 

4.  Digitaliseringsudvalgets fremtidige fokus 
Bilag: Handlingsplan for Digitaliseringsudvalget 

 Sagsfremstilling 
På baggrund af drøftelserne på det sidste møde i udvalget fortsætter vi med at sætte kursen, 
tegne temaer og udvikler på fremtidens arbejdsformer. 
 
Vi har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet en handlingsplan for det fremtidige 
arbejde. Den blev i skitseform præsenteret for repræsentantskabet. 
 
På dagens møde gennemgår vi den og skaber en prioritering af hvilke emner der skal arbejder 
med. 

 
 Indstilling 

Til drøftelse og planlægning af konkrete tiltag. 
 

 Afgørelse 
  
  
5.  Fremtidige møder og temaer 

 
 Sagsfremstilling 

Der planlægges møder og temaer til kommende møder.  
 

 Indstilling 
Der laves planlægges de næste to møder i år. 
Det første kunne lægges i maj/juni det næste i 4. kvartal.  
 
På forrige møde talte man om at lægge et møde på Bibliotek+ i Gladsaxe som et af de nyest 
eksempler på at skabe social inklusion med bibliotek – men det kunne også være f.eks. på det 
nye bibliotek i Gellerup i Aarhus. Der kan også tænkes andre lokationer som Dansk IT eller 
andre samarbejdspartner. 
 

 Afgørelse 
 

  
  

EVT. 

Mette Landtved-Holm      Michel Steen-Hansen 
Formand                               Direktør 


