
 
 

 
UNGLU – Ungdomsuddannelsernes licensudvalg 

Kommissorium 

UNGLU sammensætning og organisering 
 
Licensudvalget består af repræsentanter for ungdomsuddannelsernes pri-
mære områder; erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, samt 
observatører fra henholdsvis uddannelses- og folkebiblioteksområdet 

 
• 1 repræsentant for undervisningsministeriet, udpeget af ministeriet 
• 1 repræsentant for Danske Gymnasier (DG), udpeget af foreningen 
• 1 repræsentant for Danske Erhvervsskoler og –gymnasier 

(DEG), udpeget af foreningen 
• 1 repræsentant for Danske HF og VUC, udpeget af foreningen 
• 1 repræsentant for Danske SOSU-skoler, udpeget af foreningen 
• 1 repræsentant for FGU Danmark, udpeget af foreningen 
• 1 observatør for Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes 

Biblioteksforening (GAEB), udpeget af foreningen 
• 1 observatør for folkebiblioteksområdet, udpeget af Bibliotekscheffor-

eningen 
• 1 observatør for underviserområdet, udpeget af Gymnasielærerforenin-

gen 
• 1 repræsentant for Det Kgl. Bibliotek 

Repræsentanten for Det Kgl. Bibliotek varetager posten som udvalgets for-
mand. 

Formål og opgaver 

Ungdomsuddannelsernes licensudvalg er Det Kgl. Biblioteks kontakt- og råd-
givningsorgan i relation til levering af licensservices til ungdomsuddannelserne. 
Udvalgets opgave er at bidrage til den løbende strategiske udvikling af licens-
servicen gennem drøftelse og rådgivning til Det Kgl. Bibliotek omkring 

 
• ungdomsuddannelsernes generelle behov i relation til di-

gitale videns- og informationsressourcer 
• tilrettelæggelsen og prioriteringen af licensservicens forhandlinger, 

herunder indledning af nye og ophør af eksisterende leverandørsam-
arbejder 

• formidling og kommunikation til institutionerne om licensservicen 
• anvendelse af de årlige projektmidler, øremærket forsøg og initiativer for 

ungdomsuddannelsesinstitutionerne 

   Det Kgl. Bibliotek varetager sekretariatsfunktion, udarbejder dagsorden,        
   indkalder til udvalgets møder, fungerer som mødeleder og tager    
   beslutningsreferat. 
 

 Mødeaktivitet 
 Udvalget holder 2 ordinære møder årligt i henholdsvis januar og september. Eks-
traordinære møder kan forekomme. Udvalgets møder vil fortrinsvis blive afholdt vir-
tuelt. 
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