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Gruppearbeid 5: Aktivisering av Bibliotekenes nettverk
for ph.d.-støtte
Har dere ideer for videre arbeid i nettverket? Hvordan kan nettverket aktiviseres, hvordan videreutvikles?
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Bruksanvisning

- Sammensetning av gruppene er tilfeldig, derfor er det lurt at
dere presenterer dere for hverandre i starten av hvert
gruppearbeid. 

- En person i gruppen (den som hadde bursdag sist) noterer i
padlet

- Du noterer i padlet ved å klikke på +-tegnet nederst i hver
kolonne. (Add post to column). 

- Overskrift for hver post skal være nummeret for Breakoutroom
(f.e. "Gruppe 12") 

- Hver gruppe skriver 1 post per kolonne. 

- Prøv å skrive kortfattet.

1. Hva er for dere målet for
nettverket?

Gruppe 3
-Kompetanseheving og best practices
-Erfaringsutveksling
-Nettverksbygging
-Få nye ideer
-Bli inspirert 
-Få faglig støtte/hjelp
-Holde opp motivasjon

Gruppe 7
Få tips, utveksle erfaringer. Stille spørsmål du måtte ha (som ikke
nødvendigvis kollegaer kan svare på). 

Begrensede ressurser lokalt, viktig å kunne samarbeide og
diskutere. 

Oppdatering på aktuelle tema.

Gruppe 5
Fint å få kjennskap til dere andre driver med, lære av gode
eksempler, og også snakke om hvordan vi utarbeide ting sammen
på tvers av institusjoner.

Finne ut hvem som jobber med de samme tingene andre steder.

gruppe 4
- Tips 
- Erfaringsdeling
-Nettverksbygging
- bli kjent med hva andre gjør
- Mulighet til å dele
- Mulighet til å hente inn ideer gjenom gruppearbeidet og skape
interaksjon

Gruppe 6:
støtter gruppe 3

Gruppe 8:
- se på muligheter for stipendiater i kunstneriske fag og utvikle
god støtte for dem
- kompetanseheving, erfaringsutveksling, få tips til å forbedre
undervisning

Gruppe 2:
-møteplass i løpet av året utenom de store møter
-møte andre/nye personer på tverrs av institusjoner 
-idebank/ressursbank for kurs, for deler av kurs, �gurer,
videoer, eksempler for oppgaver
- et sted for spørsmål, mer enn en diskusjonsliste: heller et
forum for å ta vare på spørsmåls og svar

2. Hvordan kan nettverket
videreutvikles?

Gruppe 3
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-Mer konkret samarbeid på utvikling/undervisning
-Mer jevnlig kontakt via Teams/Zoom (både videomøter eller
Teams-kanaler) med mulighet til å få innspill fra andre
-Tema-spesi�kke møter
-Ønsker også mulighet for fysisk eller kombinert fysisk/digitalt
møter

Gruppe 7
Utvikle fellesressurser. 

Felles prosjekter.

Oversikt over folk med ulike
kompetanser/arbeidsområder/interesser, for å kunne innhente
diskusjonspartnere mellom seminarene.

ELLER (og kanskje bedre): 
Lavterskel diskusjonsforum (f.eks. Teams).

Tagget dokument/lenkebase 

Et kortere digitalt seminar på høsten i tillegg? F.eks. halv dag. 

Vårseminar: Opp til de lokale organisatorene å avgjøre
møteform, men det bør uansett være mulighet å delta digitalt (à
la det som ble planlagt originalt nå).

Gruppe 6:
-fortsette med fysiske møter også
med digital deltagelse
-oftere digitale møter kan være en god ting - med enkelte
temaer

e-postliste litt vanskelig å kommunisere med - �nnes det en
mulighet til å lage et forum under phd-on track

Gruppe 5
Om man fortsetter noe med zoom-varianten, vil jo dette være et
virkelig lavterskeltilbud som mange kan være med på.
Snakke mer om hvordan vi kan jobbe sammen på tvers.

Jobbe i grupper som har fokus på ulike områder, særlig med
tanke på PhD on track. Kanskje kan kjernegruppen ta frem visse
områder eller spørsmål de vil ha innspill på og invitere
nettverket til å komme med forslag til
forbedringer/viderutvikling av disse temaene.

Gruppe 2
-fortsette med gode samarbeid, som f.eks. Søk & Skriv, PhD on
Track
- støtter Aysa's ide om fagspesi�kke kurs på tverrs
- webbaserte/ åpne platformer

Gruppe 4
- rendyrke form enten fysisk eller digital, ikke nødvendigvis
bleded- da nettverksbygging ofte er bedre på en platform da
stiller alle likt og kommuniserer på likt grunnlag
- lage sosial arena på en digital plattform for litt mer uformell
prat mellom kjente og ukjente
- Et sted å dele ressurser som kommer frem på seminaret
(nettsiden/teams/eller lignende)

Gruppe 8
- videreutvikle våre måter å dele ressurser og erfaringer på
- hvor deler vi? felles plattform? (kan bli slittsomt med eposter)
Teams?
- kan nettverket utvikle noen rammer for deling? noen kan f.eks
nøle med å dele ressurser de utarbeider, fordi de tenker at det
kanskje ikke er bra nok.


