
Arkibas gruppen: 

Telefonmøde deltagere: Helene, Inga, Connie, Jens og Karin. 

Jens: Havde været til kursus i Vejle med Underviser Tanja Jensen d.21/10. Tanja 

informerede om at man ikke brugte ordningsordene til søgning i Arkiv.dk. mere i den 

nye version. Der kunne blot søges i fritekst feltet. Vi enedes (med lidt snak i munden) 

om at skrive til arkibas for at sikre os at ordningsordene ikke skulle bruges. 

Der var ønsker om flere arkibas og arkiv kurser til Sønderborg og udvidet arkibas. 

Helene oplyste at kurser var indstillet til maj på grund af covid. Der kan holdes kurser i 

Stevning i gymnastiksalen når det kan tillades med flere end 10. 

Priser på billeder blev diskuteret. Connie mente det var taget op på et 

repræsentantskabsmøde så Helene snakker med Else. 

Der blev diskuteret hvad man gør med protokoller. Helene sagde at de i Ulkebøl lægger 

dem i en Arkivfond og opbevarer dem sammen med disse. 

 

 

 

Brev til Arkibas: 

Hej Arkibas 

Vi har en Arkibasgruppe her i Sønderborg under SKLA, og har via Jens erfaret følgende: 

Havde deltaget i  "Billeder" på  Arkibas kursus i Vejle, med Underviser Tanja Jensen d.21/10. 

Tanja informerede om at der var ingen grund til at oprette ordningsord, når der oprettes B fonte, 

fornøden information indtastes kun i fritekst feltet. Ved søgning i Arkiv.dk, søges der jo alligevel 

kun i fritekstfeltet. 

Hvad betyder det i den evt. kommende version af Arkibas, er det kun indtastning "fritekst feltet", 

og  bortfald af "ordningsord feltet" i Arkibas? 

Hvornår kommer der en ny version/variant af Arkibas, og hvad indebærer det evt. yderligere? 

Vi vil gerne vide om det er korrekt da vi ikke har læst den information i Arkibas. 

 

Vi vil desuden utrolig gerne have et kursus for administratorer -gerne online 

 

For Arkibasgruppen under SKLA 

Karin Hesselager 

 

 

Den 04-11-2020 kl. 15:54 skrev Karin Hesselager: 
 


