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Strategi 2020 sætter ret-
ningen for UCN’s udvik-
ling frem mod år 2020. 
Strategien består af tre 
prioriterede indsatsområ-
der, der på forskellig vis 
bidrager til at realisere 
UCN’s mission og vision 
samt de målsætnin-
ger, der er sat gennem 
udviklingskontrakten og 
kvalitetsarbejdet. 

Tilsammen udgør Strategi 
2020, udviklingskontrak-
ten og kvalitetsarbejdet 
den strategiske ramme, 
som er sat for udviklingen 
af UCN i de kommende 
år. Strategi 2020 tegner 
forandringsvisionen for 
UCN frem mod 2020 og 
gennem de mål, der er 
sat i udviklingskontrak-
ten og kvalitetsarbejdet, 
kan udviklingen inden for 
konkrete indsatsområder 
følges. 

Strategi 2020 bygger 
videre på de resultater og 
erfaringer, der er opnået 
gennem realisering 
af strategi 2015. Det 
betyder, at UCN fortsat 
arbejder ud fra den fælles 
læringstilgang ’Refleksiv 
praksislæring’.* UCN’s 
fælles handlemønstre 
understøtter arbejdet 
med at realisere 
strategien.   

Om strategi 2020

Strategi 2020 skal bidrage til at indfri 
visionen om, at UCN i 2020 er kendt som 
en dagsordenssættende uddannelses- 
og vidensinstitution, der skaber værdi og 
inspiration i og på tværs af professioner 
og erhverv. 

STRATEGI 
2020

UDVIKLINGS-
KONTRAKT

KVALITETS- 
ARBEJDE
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TIDSSKRIFTSUDGIVELSE SOM EN DEL AF UCN 
BIBLIOTEKETS KERNEOPGAVER

DET REDAKTIONELLE ARBEJDE

UCN STRATEGI 2020
”Vores viden understøtter udviklingen af professioner og erhverv samt 
kvalificerer vores studerendes kompetencer”

Model for UCNs strategiarbejde

KVALITETSARBEJDE
Alle uddannelsesområderne arbejder med 
sikring af deres videngrundlag
• Det sker bl.a. gennem omsætning og for- 
 midling af den viden, der skabes gennem  
 FoU-aktiviteterne.

UDVIKLINGSKONTRAKT
Biblioteket udarbejdede i starten af 2016 en publikationsanalyse, der 
identificerede et uudnyttet potentiale for skriftlige publikationer i 2015
• ud af 41 publikationer uden tidsskrifts eller forlagsangivelse havde 26  
 et potentiale til at blive udgivet – svarer til 30% af den samlede skrift- 
 lige produktion.

FORMÅLET MED TIDSSKRIFTET
• at tilbyde en publiceringskanal for UCN ansatte 
• at skabe værdi for omverdenen ved at formidle den viden, der  
 produceres i UCN. 

I 2016 påbegyndtes en proces, der skulle identificere bibliotekets kerne-
opgaver fremadrettet. Arbejdet blev igangsat på baggrund af:
• UCN Strategi 2020
• Nye arbejdsopgaver i forhold til FoU området
• Institutionel spareplan 2017-2019.

OMVERDENEN

UCN

Understøttelse og
styrkelse af studiemiljø 

Understøttelse og
styrkelse af læring og 

uddannelse

Understøttelse og
styrkelse af forskning 

og udvikling

BIBLIOTEK

BACK OFFICE

PRAKSIS NETVÆRK

Kerneopgavemodel

Bibliotekets kerneopgaver i et viden-
perspektiv:
1. Den traditionelle biblioteks- 
 opgave, hvor fokus er på den  
 eksterne viden.
2. Biblioteksopgaven i en viden- 
 organisation, hvor fokus er på  
 den interne viden i organisationen.

REGISTRERING
Understøtte regi-
strering af UCN´s 
videnproduktion

KVALITETSSIKRING
Sikring af valide 
data

DOKUMENTATION
Levering af strate-
gisk ledelses-
information

FORMIDLING
Fx via ucviden.dk 
samt understøttelse 
af publicering

UDDANNELSE
FOU

PRAKTISK

INTERN 
VIDENBiblioteksopgaven i en videnorga-

nisation – den viden, som UCN  
producerer.

UCN Perspektiv er naturligt for-
ankret i formidlingsaspektet, men 
biblioteket gør mere end blot un-
derstøtte – vi igangsætter. 

SAMMENSÆTNING AF REDAKTIONEN
2 fra biblioteket, som er ansvarshavende
1 fra FoU-afdelingen
1 med forskererfaring
1 gæsteredaktør til hvert nummer

FORBEREDELSE INDEN DET FØRSTE NUMMER
• Opsætning af tidsskrift i OJS – herunder at udarbejde workflow og  
 rollefordeling.
• Udarbejde vejledninger til brug af OJS
• Udarbejde ”Redaktionelle principper” og ”Retningslinjer for forfattere”
• Ansøgning om ISSN
• Ansøgning om og opsætning af DOI

DET REDAKTIONELLE ARBEJDE FOR HVERT NUMMER
• Vi gennemser alle artikler i forhold til ”Retningslinjer for forfattere”
• Vi sikre ophavsret til fotos og figurer mm.
• Vi har kontakten til korrekturlæser og grafiker
• Vi yder OJS support for resten af redaktionen og forfatterne. 

ANDRE ERFARINGER FRA REDAKTIONSARBEJDE
• Ansøgning om optagelse i Sherpa Romeo og DOAJ
• Spørgsmål og overvejelser om plagiat og ophavsret.

Tidsskriftets hjemmeside: https://journals.ucn.dk/index.php/perspektiv 

INTERNE SAMARBEJDER
• UCN Kommunikation – layout og markedsføring
• Uddannelser og forskningsprogrammer – leverer indhold

EKSTERNE SAMARBEJDER
• AUB – hosting af OJS, samt videndeling om publicering og OJS
• Korrekturlæser
• AAU aktionsforskningsprojekt – The Nordic Open Writing Hub  
 v. Charlotte Wegener. 

Den faste redaktion Forside første nr.

Redaktørforside i OJS
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