Møde i Arkibasgruppen, Gråsten,
7-10-2015 kl. 19-21
Tilstede:
Preben Vagn Knudsen
Karin Hesselager
Helene Petersen
John Schmidt - afbud
Preben accepterede at være formand for gruppen.

Kommissorium for arkibasgruppen:
Der skal arbejdes med Arkibas og hvad der direkte er afledt deraf.
Fælles guides til Arkibas
Fælles guides til indtastning i Arkibas laves enkelt og forståeligt. Udgangspunktet tages i
den mappe der er lavet til Arkibas 4 på Gråsten arkiv. Guiden skal understøtte det der bliver
undervist i på arkibaskurser. På sigt vil der muligvis komme en mere ensartet
registreringspraksis i arkiverne.
Påvirke udviklingen af Arkibas fremadrettet – være alle arkivers talerør over for Arkibas. Input til
ønsker, forbedringer og fejlrettelser modtages af gruppen.
Udarbejdelse af guide til afhjælpning af arvede ”fejl og uhensigtsmæssigheder” fra Arkibas 4.
Understøtte ekstra kurser i Arkibas. Ønsker indsamles fra arkiverne.
Hjælpe arkiverne på en kolektiv måde, evt. ved afholdelse af småkurser – altså ikke
enkeltmandsoplæring. Støtte en form for hotline via skla's nye hjemmeside.

Andre kommentarer fra mødet:
arkibas@skla.dk skal sende mail til alle 4 medlemmer.
Guides: når første udkast er lavet, ses de igennem af alle gruppens medlemmer – derefter rettes der
til og guiden lægges på hjemmeside.
Mappe med alle nuværende guides lægges i ”skyen”, så gruppens medlemmer kan arbejde på dem.
Helene starter med arkivfond (der er lavet 4 sider!), Karin med enkelte billeder.
Hjemmesiden ønskes at kunne håndtere tilbagemeldinger og forslag fra arkivets brugere, en slags
blog.
Nuværende arkibasvejledning kan ses på http://graastenarkiv.dk/arkivet/arkibas-5.asp

Køreplan:
1.

Mappe med filer lægges i skyen til gruppens medlemmer (pvk)

2.

arkibas@skla.dk gøres aktiv (pvk)

3.

Hjemmesiden opdateres med kontaktoplysninger og fællesmail. (Karin)

4.

Præsenter forslaget for repræsentantskabet (hvem?)
via mail og på møde 8. december.

5.

Referat skrives og sendes til alle 4, senere på hjemmesiden.

6.

Næste møde: Stevning 10-11-2015 19-22 – praktisk arbejde med Guides.

