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Records Manager er en miniuddannelse bestående af 
to kursusmoduler og en opfølgningsdag, der samlet set 
udgør en uddannelse. Hver af de to moduler varer to 
kursusdage, så uddannelsen samlet består af fem hele 
kursusdage.

Hvis du gennemfører og deltager i begge moduler samt 
opfølgningsdagen og samtidig består den tilknyttede test 
til hvert af de to moduler, får du et eksamensbevis som 
dokumentation på, at du har gennemført Records 
Manager miniuddannelsen. 

Testene er såkaldte ’multiple choice’ tests, som gen-
nemføres online. Hver test tager ca. 20-25 minutter at 
gennemføre. 

OM uddannelsen:
Records management er styring og kontrol med forret-
ningskritisk information og data i livscyklus – fra vugge-
til-grav. Records management er at afklare hvilken 
information, der er kritisk for organisationen, at arbejde 
med processer, IT-systemer, risikoanalyser og også den 
adfærd, som er med til at sikre det dokumentations-
grundlag, der er nødvendigt for at kunne drive en effektiv 
og troværdig offentlig eller privat virksomhed.

Forretningsforståelse er vigtig, for en Records Manager 
balancerer regulatoriske krav og lovgivningskrav med 
forretningsbehov, som f.eks. videndeling, effektivitet og 
digitalisering.

Som Records Manager medvirker du til, at organisationen 
er i compliance med lovgivning, standarder, krav og for-
ventninger fra kunder, borgere og partnere. En Records 
Managers arbejdsopgaver kan være meget forskellige og 
for eksempel omfatte udarbejdelse af politik og proce-
durer, auditering, afklaring af retention og slettefrister, 
dokumentkontrol, procesanalyser, metadatamodeller og 
implementering af ESDH, udvikling af arkiver, undervis-
ning og bevaring af medier.  

Records Manager miniuddannelsen giver dig en grund-
læggende introduktion til records management. Den 
fungerer derfor som et godt udgangspunkt for at kunne 
arbejde inden for dette område og bygge videre på de 
kompetencer, du har som bibliotekar, informationsspe-
cialist, Document Controller eller lignende.

Records Manager miniuddannelsen har været udbudt 
siden 2016. Godt 175 kursister har indtil videre gennem-
ført uddannelsen.

Records Manager

de feM KuRsusdage på ’RecORds ManageR’ (Holdstart den 11. maj 2020 - København):

Records Manager miniuddannelsen er udviklet af Bibliotekarforbundet (BF) og Scandinavian Information Audit.

MOdul 1:
IntROduKtIOn tIl RecORds ManageMent

Mandag - tirsdag den 11. - 12. maj 2020, 
begge dage kl. 9.30-16.30

MOdul 2:
VæRKtøjsKassen tIl RecORds ManageMent

Tirsdag - onsdag den 26. - 27. maj 2020, 
begge dage kl. 9.30-16.30

OpfølgnIngsdag:
RecORds ManageMent I stRategIsK 
peRspeKtIV

Mandag den 8. juni 2020 kl. 9.30 – 16.30
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efteR at HaVe taget uddannelsen VIl du 
VæRe I stand tIl at:

•	 Arbejde som Records Manager i private og offentlige 
virksomheder.

•	 Bidrage til eller tage ansvar for opgaver vedrørende 
records management, dokumentkontrol, persondata, 
ESDH, IT, auditering, informationssikkerhed, risiko-
analyse, retention og kassationspolitikker.

•	 Bidrage positivt i samarbejdsrelationer med jurister, 
ledelsen, IT, DPO, specialister inden for informati-
onssikkerhed og compliance.

undeRVIsnIngsfORM:
Hele uddannelsen er praktisk tilrettelagt med en 
blanding af teori, cases, dialog og workshops.

uddannelsen eR fOR dIg sOM...
….gerne vil vide mere om records management som 
arbejdsfelt. Enten er du allerede i gang med at arbejde 
inden for området, eller også vil du gerne i gang inden for 
records management.

MålgRuppe:
Alle BF-medlemmer, informationsspecialister, 
Document Controllers, Document Managers og dig, der 
arbejder med ESDH og dokumenthåndtering eller som  
bare gerne vil vide mere om records management.

Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder inden for 
området eller for dig, der gerne vil have de grundlæg-
gende kompetencer til at kunne varetage jobbet som 
Records Manager.

Uddannelsen er åben for alle interesserede.

Uddannelsen gennemføres ved minimum 12 fuldt 
betalende deltagere.

undeRVIseR på uddannelsen 
RecORds ManageR:
tine Weirsøe startede Scandinavian Information Audit 
i 2004. Hun er Executive MBA fra CBS, ISO 9000 Lead 
Auditor og bibliotekar (sektion 2) og har mere end 30 års 
erfaring med erfaring records og information manage-
ment fra offentlige og private virksomheder i de nordiske 
lande, USA, Schweiz, Holland og Italien samt fra ansæt-
telser i Novo Nordisk, på Børsen og i Industrifagene (nu 
DI). Hun var formand for det danske nationale udvalg bag 
ISO 15489-familien fra 2000 til 2009 og var fagansvarlig 
for records management på Master i Informationsforvalt-
ning og Records Management (MIR), Aalborg Universitet 
og Københavns Universitet, 2012-2018.

pRIs fOR at deltage I Hele RecORds ManageR 
MInIuddannelsen (5 KuRsusdage): 
Pris for hele miniuddannelsen, bestående af to moduler 
á hver 2 kursusdage samt en opfølgningsdag, samlet 
5 hele kursusdage: 

•	 Pris for medlemmer af Bibliotekarforbundet: 
5.495 kr 

•	 Pris for ledige medlemmer samt studenter- 
medlemmer: 1.425 kr (begrænset antal pladser)

•	 Pris for ikke-medlemmer: 10.995 kr.

Tilmelder man mere end 2 deltagere til uddannelsen, 
gives der 10% rabat på den samlede kursuspris.

Priserne inkluderer:

•	 Fem hele kursusdage.
•	 Forplejning bestående af morgenbrød, frokostbuffet 

med drikkevarer, kage, kaffe/te samt isvand.
•	 Adgang til kursusmaterialer via BF’s Learning
•	 Management System på learn.bf.dk.
•	 Adgang til at gennemføre de tests, som giver dig 

eksamensbevis, hvis du består dem begge.

Når du deltager i miniuddannelsen, giver du tilladelse til 
at blive oprettet som bruger på learn.bf.dk for at kunne 
få adgang til kursusmaterialer. På learn.bf.dk bliver du 
oprettet med navn og emailadresse.

Bemærk: 
ISO-standarderne, som som danner en faglig ramme på 
uddannelsen, udleveres ikke og forudsættes ikke læst 
inden kurset. Vi opfordrer deltagerne til at vente med at 
indkøbe standarder til efter kurset, hvor man præcist 
ved, hvilke standarder man har brug for i sit arbejde.

sted:
Undervisningen foregår hos Bibliotekarforbundet i 
Akademikertårnet på Lindevangs Allé 2 på Frederiksberg 
(frokosten indtages i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 
30, få minutters gå-afstand fra kursusstedet).

HaR du spøRgsMål...
...til miniuddannelsen, så kontakt Niels Bergmann, 
udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i 
Bibliotekarforbundet, på nb@bf.dk eller tlf. 38 38 06 32.

læs MeRe Og tIlMeld dIg VIa 
Bf.dK/KalendeR
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MOdul 1:
IntROduKtIOn tIl RecORds ManageMent

Mandag - tirsdag den 11. - 12. maj 2020, 
begge dage kl. 9.30-16.30 i Akademikertårnet, 
Lindevangs Allé 2, Frederiksberg

en moderne virksomhed er afhængig af, at den kritiske 
forretningsdokumentation og viden er identificeret og 
tilgængelig, så det hurtigt kan genfindes og sættes i spil 
ved mediestorme, retssager, ulykker, aktindsigtsanmod-
ninger og som en del af det daglige arbejde.

På modulet arbejder vi med forretningsforståelse, og 
du bliver introduceret til business drivers for records 
management.

Du lærer at se records og IT-systemer i et livscyklusper-
spektiv og får desuden et overblik over relevante inter-
nationale best practice standarder om records manage-
ment. Vi inddrager et stort antal cases fra offentlige og 
private virksomheder i de nordiske lande og fra deltager-
nes egne virksomheder.

På modulet lærer du om:

•	 Livscyklus for records, data, information og viden
•	 Records management business drivers og værdi-

skabelse i et globalt perspektiv
•	 Records management i offentlige og private 

virksomheder
•	 En records managers ansvar, roller og arbejds-

opgaver
•	 Lovgivning og standarder med særlige krav til 

records management, herunder GDPR og SOx
•	 Overblik over records management standarder 

i ISO 30300-serien
•	 Ledelsessystem for records med baggrund 

i ISO 30301.

MOdul 2:
VæRKtøjsKassen tIl RecORds ManageMent

tirsdag - onsdag den 26. - 27. maj 2020, 
begge dage kl. 9.30-16.30 i Akademikertårnet, 
Lindevangs Allé 2, Frederiksberg

på dette modul arbejder vi konkret med metoder og 
værktøjer til records management. Værktøjskassen 
kommer primært fra de internationale standarder i IsO 
30300-serien, men også andre anerkendte metoder vil 
blive introduceret.

Du lærer at udarbejde en records management risiko-
analyse, herunder at identificere, vurdere og prioritere 
risici og at kommunikere det til ledelsen.

Vi skal også arbejde med procesanalyse, business cases, 
udarbejdelse af politikker, appraisal og retention planer, 
auditering og meget andet. Cases og deltagernes egen 
viden inddrages i undervisningen.

På modulet lærer du om:

•	 Records management risikoanalyse
•	 Business case for records management, dokument-

håndtering og ESDH
•	 Records management procesanalyse
•	 Udarbejdelse af politikker, records retention planer 

og ’Appraisal for managing records’
•	 Systemkrav, teknologi, digitalisering af arkiver, 

migrering og konvertering
•	 Træning og undervisning
•	 Auditering, monitorering og kontrol og records 

continuum.

Bemærk: 
ISO-standarderne, som danner en faglig ramme på ud-
dannelsen, udleveres ikke og forudsættes ikke læst inden 
kurset. Vi opfordrer deltagerne til at vente med at ind-
købe standarder til efter kurset, hvor man præcist ved, 
hvilke standarder man har brug for i sit arbejde.
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OpfølgnIngsdag:
RecORds ManageMent I stRategIsK 
peRspeKtIV 

Mandag den 8. juni 2020 kl. 9.30 – 16.30 
i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, Frederiksberg

deltagere på opfølgningsdagen har gennemført de to 
første moduler af Records Manager miniuddannelsen. 
den nye viden er ved at forankre sig og behovet for frem-
adrettet at sætte records management på dagsorden 
melder sig.

På opfølgningsdagen skal vi arbejde med records ma-
nagement i et strategisk perspektiv. Informationssikker-
hed og records management kan i nogle virksomheder 
med fordel integreres.

Change management/forandringsledelse og kommuni-
kation er ofte vanskelige opgaver, der ikke får den nød-
vendige opmærksomhed i records management projek-
ter. Også dette skal vi blive gode til.

På opfølgningsdagen lærer du om:

•	 Strategi for records management
•	 Informationssikkerhed
•	 Change management/forandringsledelse
•	 Kommunikation
•	 Trends og next-steps.

geneRelt OM uddannelsen

Hele uddannelsen er praktisk tilrettelagt med 
en blanding af teori, cases, dialog og workshops.

Medbring din computer:
Vi anbefaler, at du medbringer en bærbar computer 
(PC eller Mac), som kan komme på det trådløse net, 
så du kan få online adgang til kursusmaterialer på 
learn.bf.dk under kurset.

læs MeRe Og tIlMeld dIg VIa 
Bf.dK/KalendeR

Peter Bangs Vej 30 
2000 Frederiksberg

Kontakt 
T 38 88 22 33 
E bf@bf.dk

bf.dk


