Konference 10. – 11. maj 2012, Hotel Nyborg Strand, arrangeret af Forum for brugeruddannelse
Er informationskompetence en livsstil?
Og er det en livsstil som kun bibliotekarer dyrker?
Fra gymnasieelever til Ph.d.-studerende oplever vi, at én gruppe har styr på det med at søge og håndtere informationer, mens en anden gruppe kan have endog meget svært ved det. En tredje gruppe gennemfører på normeret tid og
får samtidig 10 og 12 uden overhovedet at have brugt biblioteket.
Hvordan får vi sikret et ”acceptabelt” niveau for alle vores studerende?
Fra folkeskolen til gymnasiet til mellemlange og videregående uddannelser og forskeruddannelserne?
Hvordan arbejder vi med at sikre konstruktiv overførsel fra uddannelsesniveau til uddannelsesniveau? Kan vi det? Skal
vi overhovedet det?
Målet med konferencen er, at undervisere, vejledere, informationsspecialister, uddannelseskonsulenter, bibliotekarer
etc. får en bedre forståelse for en helhedsorienteret tilgang til det at udvikle elevers, studerendes, borgeres og forskeres informationskompetencer, og samtidig få en bedre forståelse for, hvad der foregår af informationskompetencetiltag på tværs af uddannelsesniveauer og -sektorer: Hvilke kompetencer kommer vores brugere med, og opnår de studerende en progression af informationskompetencer gennem uddannelsessystemet?
Konferencen er støttet af: ”Tilskud og støtte til internationale bibliotekskonferencer i Danmark”/ Styrelsen for Bibliotek
og Medier

Program
10. maj
9.00 - 10.00

Registrering og kaffe

10.00 - 10.20

Velkomst

10.20 - 11.20

Keynote 1: Helhedtænkning i det danske uddannelsessystem?
Mads Hermansen, Konsulent, Professor, Dr. Pæd.,
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.

11.20 - 11.30

Kaffe

11.30 - 12.30

Keynote 2: Information literacy, the act of learning: Looking at the way of engaging
with information affects how we learn.
Dr Susie Andretta, London Metropolitan University, London, UK

12.30 - 13.30

Frokost

13.30 - 15.00

Oplæg fra ”den virkelige verden”
oplæg 1: Folkeskole: Malene Erkmann, Pædagogisk it-konsulent, http://www.4ben.dk/

oplæg 2: Gymnasie: Susanne Rose, Bibliotekar og Master of Library and Information
Science, Nørre Gymnasium
oplæg 3: Mellemlange uddannelser: studiekoordinator, lektor og underviser Mette
Bønløkke og lektor, cand. Cur Else Kobow, Sygeplejeuddannelsen i Silkeborg (VIA)
oplæg 4: Universiteter: Christina Vega Pedersen
oplæg 5: Ph.D. undervisning: Mia Bech, Funktionsleder, Aalborg Universitetsbibliotek;
Eystein Gullbekk, Leder for forsknings- og undervisningsstøtte, Universitetsbiblioteket i
Oslo og Gudrun Hansen, Funktionsleder, Aalborg Universitetsbibliotek.
Med efterfølgende diskussion i plenum
15.00 - 16.30

Workshop inkl. Kaffe

16.30 - 17.00

Opsamling kort i plenum

18.3 0-

Middag

20.30

Surprise

11. maj
7.30 - 9.00

Morgenmad

9.00 - 09.15

Opsamling på 1. dag v. Mette Bechmann

9.15 - 10.15

Keynote 3: The three domains of value: Why IL practitioners must take a holistic
approach.
Andrew Whitworth

10.15 - 10.30

Kaffe + indsamling af spørgsmål

10.30 - 11.00

Diskussion

11.15 - 12.15

Keynote 4.Youmedia – youth-powered 21st century learning.
Taylor Bayless, Lead Librarian and Program Manager, YOUmedia

12.15 - 12.30

Afslutning af internatet

12.30

Lunchbag og afrejse

