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OK18 i billeder  /  Medarbejderen har også et ansvar for et godt forhold til chefen

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser

BLOCKCHAIN-
TEKNOLOGI

TEMA
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www.bci.dk

BESØG BCI.DK/SOMMEROG FIND MEREINSPIRATION

INSPIRATION TIL
SOMMERFERIELÆSNING!

Gør klar til sommer, og vis bøger velegnet til 
sommerferielæsning – eller lav feriepakker 
med en samling af bøger, spil eller andet, 
klar til at låne med hjem i ferien til 
mange timers underholdning.

Se mere på www.bci.dk/sommer

”Jeg er meget stolt 
over, at BF’s med-
lemmer og BF’s
faner har været så 
synlige, for det er jo 
det kæmpe arbejde, 
der har været med 
til at sikre, at vi fik 
en aftale i hus”
Tine Segel BF’s formand om de
langvarige forhandlinger om OK18

Se fotoreportage side 16
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33 Ny bibliotekslov skal bygge på visioner 

34 Nyt fra hovedbestyrelsen i BF

36 Del Din Viden resumeer

37 Artikel fra Del Din Viden:                                                                                                           
 Biblioteket guider eleverne gennem informations-junglen 

40 Job og karriere    

45 Synspunkt: Megatrends og nye kompetencer for biblioteksansatte 

46 Nye stillinger                  
           
48 Arrangementer på vej                                                                                                                                      
 
50 Nyt job

05
IN

D
H

O
L

D
10

TEMA: BLOCKCHAIN – FREMTIDENS SIKRE INTERNET 

LANG SEJ KAMP GAV OK18-FORLIG

MEDARBEJDERNE KAN 
GØRE CHEFEN BEDRE
Medarbejderne påvirker også 
lederen, så begge parter har ansvar 
for den gode relation, siger forsker 
Malene Friis Andersen.

Teknologien blockchain har potentiale til at skabe 
et mere gennemsigtigt og decentralt internet.

42 Billedreportage fra ugerne op til de endelige forhandlinger om OK18  

16
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BF’ere på barrikaderne
Hvor mange timer har du brugt på OK18-aktioner?
- Jeg ved ikke præcis hvor mange timer. Men mange. Alle de 
morgener jeg har kunnet, har jeg deltaget i morgenaktioner. 
Både foran Frederiksberg Rådhus, på Dronning Louises Bro, 
foran FOA og jeg var med foran Finansministeriet, hvor den 
første demonstration blev holdt. Og så har jeg stået i mange 
dage foran Forligsinstitutionen.

Hvorfor har du været så aktiv?
- Grundlæggende har OK18’s slogans ramt plet for mig i for-
hold til, hvordan jeg har oplevet, at offentligt ansatte bliver 
behandlet generelt og i OK-forhandlingerne. Altså »En løsning 
for alle«, »Sammen er vi stærke« og »Nok og nok«. Og netop at 
være aktiv var den eneste måde, jeg kunne gøre en forskel på 
inden for de rammer, der er omkring OK-forhandlingerne. Hvis 
man tænker det her forløb som en arbejdskamp for den danske 
model, så er aktioner og deltagelse den måde, man kan presse 
på og påvirke arbejdsgiverne. Derfor gav det mening for mig at 
gøre noget, før der enten lå et forlig eller et sammenbrud. Vi 
har vist, at vi er en magtfaktor, og at vi kan rykke noget, når vi 
gør det sammen. 

Hvordan oplevede du at være med til OK18-aktionerne?
- Det var en kæmpe stor oplevelse at stå der og råbe med 
hinanden, synge eller bare sige god morgen. Der var et helt ko-
deks, jeg skulle lære. Der er nogle fagforeninger, der har kæmpe 
erfaringer med demonstrationer. De har et helt maskineri, de 
ruller ud, og de har frontkæmpere, der er megaseje. Der er vi 
BF’ere og AC’ere uden så meget erfaring, men det var vigtigt, 
at vi også var med og bakkede op. Og det er sjovt, at du den 
ene dag står ved siden af en dommerfuldmægtig og en sosu’er, 
og den næste dag er det en sygeplejerske eller en pædagog, og 
at alle taler med hinanden og hjælper hinanden. De første par 
morgener manglede jeg selv et skilt, og så fik jeg et fra Djøf, og 
andre dage var det omvendt. Det vigtige var, at vi var mange, 
og at vi viste, at nok er nok. 

Hvad lærte du omkring demonstrationer?
- Eksempelvis ved kampråb er der nogen, der tager teten, og 
så bakker man straks op. Man står ikke og fedter med noget 
eller drikker lidt af sin kaffe. Man bakker op og hopper med 
på vognen, for det giver en anden styrke, når flere hundrede 
råber. En anden ting er, at man ikke buher. Heller ikke når 
forhandlerne fra den anden side kommer ind til Forligsen. 
Der er også respekt om deres arbejde. De bliver måske ikke 
klappet så meget ind som vores egne forhandlere, men de 
bliver bestemt ikke buhet af. I virkeligheden er det meget 
stille og fredeligt, og man kan tage sine børn med, så de 
også kan opleve, hvordan man gør det her. Selv oprydningen 
klarer man i fællesskab. 

Var du foran Forligsinstitutionen, da der blev indgået 
forlig?
- Ja, både ved det kommunale og det statslige. Da det 
kommunale faldt på plads, var der nærmest en euforisk 
stemning, der så dalede lidt, da det kom frem, at lærernes 
arbejdstidsaftale stadig ikke var på plads. Og det var fanta-
stisk at se, at selv de faggrupper, der havde fået en aftale i 
hus, blev ved med at bakke op og komme. Det var virkelig en 
løsning for alle, vi gik efter, og solidariteten holdt hele vejen. 

Hvad har været særligt ved forløbet?
- Fællesskabet. BF’s formand har gjort det helt eminent. 
Hun er gået foran fra starten og har været tydelig omkring, 
at det var vigtigt at deltage og har inkluderet alle i fælles-
skabet. Og mine kolleger, der har deltaget, har også fortalt, 
at de har følt, at det var betydningsfuldt at være med til 
at gøre en forskel. Jeg har også lært en del andre BF’ere at 
kende på en helt ny måde efter at have været i demonstra-
tion med dem. Og så har vi lokalt på Frederiksberg knyttet 
en masse kontakter på tværs af faggrupper. Det, er jeg helt 
sikker på, vil kunne bruges til meget andet i fremtiden.   

Et lille fagforbund kan sagtens gøre en tydelig forskel. BF’ere var synlige 
over hele landet og stod faneborg ved Forligsinstitutionen, da der skulle 
lægges pres på arbejdsgiverne. En af de meget aktive BF’ere var Ida Allesø 
Møller, tillidsrepræsentant ved Frederiksberg Bibliotek.
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Når vi i BF går til forhandlingsbordet, er det vigtigt, 
at vi opnår resultater, som skaber værdi for det 
enkelte medlem. Med en dansk økonomi i vækst 
og efter flere vedligeholdelsesoverenskomster er 
forventningerne, at der skal lønkroner på bordet. 
Hvis frokostpausen også bliver et tema for OK18, 
kan det blive hårde forhandlinger. 
   Disse ord skrev jeg tilbage i december efter de 
første udvekslinger af krav med arbejdsgiverne. 
Hårde og lange blev de – forhandlingerne om 
OK18. Jeg har flere gange på denne lederplads 
skrevet, at noget ikke var som det plejede. Først 
handlede det om at gøre klar til en mulig konflikt. 
Derefter om sammenbrud, varsling af strejke 
og lammende lockout, for så i sidste nummer af 
Perspektiv at takke alle jer BF’ere, der har været 
med til at vise at #nokernok og været med til at 
skabe det pres, der skulle til for at sikre en løsning 
for alle. 
   Fællesskabet sejrede, da det blev til det forlig, vi 
alle havde håbet på. Konflikten ønskede vi aldrig, 
men hvis den kom, måtte vi være klar. Muske-
tereden bar os igennem, og »En for alle – alle for 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

en« havde bidt sig fast hos alle os, som stod sammen 
foran Forligsinstitutionen og rundt omkring i landet ved 
demonstrationer og aktioner. Endnu engang tak for det!
   En løsning, der betyder en økonomisk ramme på 8,1 
procent. Afskaffelse af privatlønsværnet. Spisepau-
sen indskrevet i overenskomsten og de administrative 
AC’ere på selvejende institutioner tilbage på overens-
komst. Samtidig blev der for andre grupper plads til en 
rekrutteringspulje og midler til at udbedre skævdelin-
gen af lønnen hos nogle grupper. Det eneste, som fort-
sat kræver en del arbejde, er lærerne, hvor det desværre 
ikke ved selve forhandlingsbordet var muligt at lande 
et resultat på arbejdstiden, og hvor der nu er nedsat en 
kommission, som forhåbentlig sikrer et opgør med lov 
409. Resten af fagbevægelsen har givet håndslag på at 
støtte lærerne med at få en aftale på det område. 
   I skal nu stemme om resultatet af forhandlingerne 
ved OK18 – et resultat som jeg og hovedbestyrelsen an-
befaler et ja til. For det er et godt resultat ovenpå nogle 
mildest talt lange og udmattende forhandlinger, der 
sluttede lørdag den 28. april med et forlig på statens 
område, efter at kommuner og regioner var afsluttede 
dagen før og i natten op til.
   Fremadrettet skal vi dyrke fællesskabet og sammen-
holdet og sikre, at fagbevægelsen fortsat har et fokus 
på løn- og ansættelsesvilkår. Også for de løstansatte, 
projektansatte og dem, der står uden overenskomst. 
Der har været røster om, at der skal justeres på for-
handlingsmodellen, og at der bør gøres noget ved det 
uheldige sammenfald, at en strejke og lockout på det 
offentlige område er en besparelse for arbejdsgiverne. 
Derfor må du meget gerne gå ind og støtte det borger-
forslag, der er fremsat om at de penge, det offentlige 
sparer ved en konflikt, skal øremærkes velfærd. Det 
mangler ganske få underskrifter for at skulle til behand-
ling i Folketinget. 
   OK18 har vist os, at der er meget at kæmpe for, og 
at vi kan sejre, når vi står sammen. Så lad os bære 
sammenholdet ind i fremtiden og bygge videre på de 
erfaringer og relationer, OK18 har givet os.  
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Deltag i en af  
Bf’s moDulBasereDe 

miniuDDannelser

Kompetenceudvikling gør godt

RecoRds ManageR

miniuddannelse over fem kursusdage, som gør 
dig i stand til at arbejde som records manager i 
private og offentlige virksomheder og bygge  
videre på de kompetencer, du har som bibliotekar,  
informationsspecialist, Document manager,  
esDH-ansvarlig eller lignende.

19. september til 10. oktober 2018

PRojektledeR i PRaksis

miniuddannelse over tre kursusdage med 
individuel opgave, hvor du får styrket din viden 
om de grundlæggende elementer og værktøjer 
i projektledelse,  mulighed for at øve brugen af  
værktøjerne samt for at arbejde med din rolle  
som projektleder i praksis.

30. oktober til 27. november 2018

infoRMations- og it-sikkeRhed

miniuddannelse over fem kursusdage med fokus 
på de centrale begreber inden for it-sikkerhed. 
Hvordan ser trusselsbilledet ud i dag, og hvilke 
teknologier er i anvendelse? Hvad betyder gDPr for 
håndteringen af organisationens data? strategier 
og procedurer for informationssikkerheden.

9. oktober til 4. december 2018

digital ManageR

miniuddannelse over seks kursusdage, hvor du 
bliver bedre rustet til at arbejde med digitale pro-
jekter og varetage digitale opgaver og webprojek-
ter. startende med at definere forretningslogikken 
og med fokus på værktøjer og principper for ud-
vikling, design og strukturering.

27. februar til 3. april 2019

medlemspris pr. miniuddannelse: 4.995 kr.
rabatpris for ledige medlemmer og studentermedlemmer.

Prisen inkluderer forplejning, adgang til kursusmaterialer via Bf’s learning 
management system på learn.bf.dk og adgang til at gennemføre de tests, 
som giver dig eksamensbevis (records manager og Digital manager).

læs mere om uddannelserne på bf.dk/arrangementer
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

4. maj 

Dokumentarfilm om det omfattende liv på biblioteket

Dokumentarfilm-ikonet Frederick Wiseman har lavet en tre en halv times 
lang dokumentarfilm om The New York Public Library, der dokumenterer det 
omfattende og varierede liv, som biblioteket har.

»Jeg har lavet Ex Libris, som jeg har lavet alle mine film. Jeg gik ind på biblioteket 
på 46. gade med mit kamera uden at researche først. Jeg fulgte simpelthen 
den idé, at biblioteket kunne være et interessant sted at undersøge«, siger 
dokumentaristen til Politiken i anledningen af dokumentarfilmfestivalen i 
Amsterdam i marts. 
   Han fortæller, at han endte med 150 timers optagelser fra de 12 uger, han 
filmede i bibliotekerne. 
   »Som filmskaber og især som klipper var det min opgave at redigere alle de 
timer ned til en godt tre timer lang film, der giver publikum en oplevelse af selv 
at være med på biblioteket«, siger han.

Mønsted

2. maj 

Årets bogbustræf: Livskvalitet i
landdistrikterne 

2. juni afholdes årets bogbustræf for alle med interesse 
i at kvalificere livet i lokalområderne. Det skal blandt 
andet debatteres, hvilke krav lokalområderne har til 
fremtidens biblioteksservice.

Kan biblioteket blive det bedste Nemlig.com – dem, der 
leverer kultur, viden og servicetilbud næsten til døren? 
Og hvordan bidrager bibliotekerne til samskabelse med 
borgerne, og skaber lokal forankring?
   To spørgsmål der skal debatteres af fagfolk fra hele lan-
det den 2. juni i Aalborg, hvor landets bogbusser og fagfolk 
samles. 
   Dagen byder blandt andet på oplæg af Karen Lumholt, 
forfatter og strategisk rådgiver med fokus på udviklings-
processer i det decentrale Danmark. 

Find program på centralbibliotek.dk/
detlivskvalificerendebibliotek
 

Mønsted

24. april 

Ny skønlitterær pris uddelt for første gang 

Danske skønlitterære Forfattere har indstiftet en ny, litterær pris, Danske 
skønlitterære Forfatteres Hæderspris, som tildeles en dansk, skønlitterær 
forfatter, hvis forfatterskab fortjener større opmærksomhed.

Hædersprisen blev i 2018 tildelt digteren og forfatteren Mikael Josephsen. 
Forinden havde skønlitterære forfattere kunnet indstille en kollega til prisen. 
Den endelige afgørelse blev foretaget af en trepersoners jury bestående af 
forfatterne Ida Jessen og Sven Holm fra Danske skønlitterære Forfattere 
samt digteren Janus Kodal. 

 Mønsted

4. maj 

Ordbog over lollandsk 

Kulturchokket hos de 80 medarbejdere på Nota, der 
skal rykke til Lolland om et års tid, skal forebygges med 
ordbog over ord og udtryk som jilke, gavle op, snørelidser 
og pritterne, skriver DR Sjælland.

Ordene betyder vakkelvorn, åbne et vindue, snørebånd og 
ænder, måske ikke helt gennemskueligt, hvis man ikke er 
indfødt lollik. 
   Når Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskelig-
heder, Nota, formentlig næste år flytter til Nakskov med 
80 medarbejdere, venter lidt af et sprogligt kulturchok. 
Derfor har Notas direktør Michael Wright bedt foreningen 
Lolland-Falster Lovestorm om hjælp til en lollandsk ordbog. 
Allerede nu er der kommet næsten 800 kommentarer 
på det opslag, hvor Lovestorm søger hjælp til ordbogen, 
skriver DR Sjælland. 
   Udover ordbogen har Nota også bedt om visuel support 
fra Lolland Falster Lovestorm: - De vil også have fotogra-
fier, de kan hænge op på deres arbejdsplads i København, så 
de kan gå og vænne sig lidt til det hele, fortæller redaktør 
af Lolland-Falster Lovestorms Facebook-profil Kirsten 
Sydendal, der er glad for at kunne hjælpe. 

Mønsted
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Højesteretsdom i Carlsberg-sagen 
giver bekymring hos politikerne

§
Dommen 
er et klart 
signal fra 
Højesteret 
om, at der er 
behov for, at 
lovgiverne 
reparerer 
det hul, der 
er i arbejds-
miljøloven. 

10. april 

BF har på et medlems vegne ført en sag først i byretten, så landsretten og til sidst i Højesteret. 
Sagen handlede om, hvorvidt en arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst nyder særlig
beskyttelse mod fyring. Det mente BF, men tabte sagen i Højesteret. Dommen har efterfølgen-
de givet anledning til spørgsmål i et åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg.

På et åbent samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 4. april har man drøftet, om der er behov for at 
ændre arbejdsmiljøloven efter, at BF på et medlems vegne har ført – og desværre tabt en sag om, hvorvidt det 
er i orden at fyre en arbejdsmiljørepræsentant, der ikke er dækket af en overenskomst.
   Sagen handlede oprindeligt om et BF-medlem, der som it-medarbejder og arbejdsmiljørepræsentant hos 
Carlsberg IT blev fyret. BF mente, at medlemmet burde nyde en særlig beskyttelse mod fyring som arbejdsmil-
jørepræsentant. Det mente Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke. De førte sagen hele vejen 
til Højesteret, hvor de fik medhold. 
   BF og Akademikerne har i retten argumenteret for, at en arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet på linje med 
en tillidsrepræsentant, og at det også er intentionen i arbejdsmiljøloven.

Åbent samråd
DI og DA mente omvendt ikke, at en arbejdsmiljørepræsentant uden overenskomst kan nyde en særlig beskyt-
telse. BF vandt sagen i landsretten, men tabte efterfølgende i Højesteret. Og det er netop Højesterets tolkning 
af spørgsmålet, der har bekymret Christian Juhl fra Enhedslisten og Karsten Hønge fra SF og ført til, at de på et 
åbent samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg bad beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen svare på, 
hvad han vil gøre efter dommen. 
   På samrådet gav ministeren udtryk for, at han er enig i, at arbejdsmiljørepræsentanter skal være beskyttet 
på samme måde som tillidsrepræsentanter, samt at det også hele tiden har været intentionen med loven.
   - Min holdning er sådan set helt klar, indledte Troels Lund Poulsen. 
   - Arbejdsmiljørepræsentanten er de ansattes talerør, når det handler om arbejdsmiljø. Derfor skal den enkelte 
selvfølgelig kunne tale frit om emnet uden at frygte en fyreseddel. 
   Troels Lund Poulsen afviste derfor ikke, at der kan være behov for lovændringer og tilkendegav, at han vil 
følge op på sagen efter sommerferien, når et ekspertudvalg om netop arbejdsmiljøindsatsen er kommet med 
dets anbefalinger. Det vil han også gøre, hvis ekspertudvalget ikke nævner beskyttelse af arbejdsmiljørepræ-
sentanter, understregede han.

Hul i loven
Allerede i november efter dommen i Højesteret sagde BF og Akademikernes advokat Karen-Margrethe
Schebye: 
   - Dommen er et klart signal fra Højesteret om, at der er behov for, at lovgiverne reparerer det hul, der er 
i arbejdsmiljøloven. Arbejdsmarkedet har, siden bestemmelsen i § 10, stk. 2 fik dens nuværende indhold i 
1972, udviklet sig i retning af, at der er færre organiserede virksomheder, og at de organiserede virksomheder 
beskæftiger sig med nye områder, der ikke er omfattet af gældende overenskomster. Det hul i loven kan Høje-
steret ikke reparere, siger dommen. Det skal lovgiverne.
   Den opgave har politikerne efter det åbne samråd nu taget hul på. I første omgang afventer man altså ifølge 
ministeren det ekspertudvalg regeringen har nedsat på arbejdsmiljøområdet. 
 

Lerche
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En myg fanget i rav – noget alle kan se, men 
for altid forseglet – er en god metafor for 
blockchain-teknologien, der kort kan beskrives 
som sikker opbevaring af information, og som 
kan vise sig at være fundamentet til et mere 
sikkert (og decentralt) internet.

· Perspektiv · Maj 201810
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Blockchain lader sig lettest beskrive 
med metaforer, fordi den tekniske 
forklaring trækker en hale af tal og 
koder efter sig. Udover som et stykke 
rav kan blockchain beskrives som en 
digital regnskabsbog eller database 
synlig for alle på nettet. Informatio-
nerne ligger i blokke og er låst med en 
unik kode som et fingeraftryk, så de 
ikke kan forfalskes eller ændres. Æn-
dringer vil i stedet føre til en ny blok 
ved siden af den foregående og på 
den måde danne en kæde af blokke – 
deraf navnet blockchain. 
   - Blockchain sikrer integriteten af 
oplysninger og er relevant alle steder, 
hvor man gerne vil sikre de originale 
informationer, siger lektor på Institut 
for Datalogi på Aarhus Universitet 
Claudio Orlandi, der har arbejdet med 
sikker digital interaktion og krypto-
logi siden 2007.  

– FREMTIDENS
SIKRE

INTERNET   

B L O C K  C H A I N
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SCANPIX 
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En vigtig pointe i blockchain-teknologien 
er, at den er decentral, hvilket udover blok-
kenes unikke kode gør teknologien så sikker.   
Det decentrale består i, at alle bidrager med 
computerkraft til blockchain-systemet, når de 
downloader programmet. Derfor ligger infor-
mationerne på millioner af computere verden 
over, og alle transaktioner og ændringer i »kæ-
den« er gennemsigtige og »tjekkes« af alle 
computere, som vil opdage, hvis der er fejl.
   - Skal man snyde med en blockchain, ville det 
kræve, at man styrede halvdelen af alle com-
putere på samme tid, siger Claudio Orlandi. Og 
begejstringen hos eksperterne ligger netop i, 
at vi har at gøre med en teknologi, hvor det 
ikke er muligt at forfalske informationer, og 
hvor magten er delt (i hvert fald i teorien), 
fordi blockchain-systemet er decentralt. 

DIGITAL DECENTRALISERING 

Informationsspecialister og bibliotekarer har 
en særlig grund til at være begejstret for 

blockchain-teknologien, fordi deres dna er at ville beskytte 
oprindelig information, siger den amerikanske teknolog og 
bibliotekar Jason Griffey, der gæstede Danmark i juni 2017 for 
at holde en forelæsning for BF’s medlemmer og studerende på 
Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet. 
   - De seneste 15 år har vi centraliseret vores kommunikation 
på nettet gennem platforme som Facebook og Twitter. Vi har 
givet en enorm magt til nogle få store virksomheder og gjort 
vores kommunikation og vores data sårbare. Blockchain er 
et system, der går den modsatte vej, siger Jason Griffey. Han 
kalder det en digital decentralisering og understreger, at det 
er det, internettet grundlæggende er designet til at være – en 
decentraliseret arkitektur. 
   Amerikaneren ser flere perspektiver for arkiver, museer og 
biblioteker i teknologien. 
   Ophavsret er for eksempel et oplagt sted at bruge blockchain.  
Systemet kan bruges til metadata om herkomst i forhold til 
fysiske genstande, og i forhold til e-bøger kan information i 
en blockchain om digitale filers herkomst betyde, at man kan 
bevise ejerskabet til digitale bøger. 
   - Så du kan sælge en e-bog videre, du har købt på Amazon, 
som var det en fysisk bog, siger Jason Griffey.

Drenge i Moskwa, marts 2018, kigger på udstyr til kryptovalutata-mining.  



Maj 2018 · Perspektiv · 13

BITCOIN VAR STARTEN

Ifølge Claudio Orlandi kan man ikke sige blockchain uden at sige 
bitcoin, fordi det ene fødte det andet. Bitcoin, verdens første kryp-
tovaluta, var det første egentlige blockchain-system, udviklet i 
2009 af anonyme udviklere. Orlandi kalder bitcoin et »vidunderligt 
projekt«, fordi der er tale om sikre transaktioner, der helt fjerner 
mellemleddet – for eksempel banker. (Dog kalder ekspert i anony-
mitet indenfor kryptovaluta, Ian Miers, bitcoin for »Twitter for din 
bankkonto«, fordi alle transaktioner er synlige for enhver.)   
   It-folk fik ganske hurtigt øjnene op for, at teknologien kan bruges 
til andet end digital betaling, så i dag er der adskillige blockchain-
systemer, også kaldet Distributed Ledger Technology (DLT), og 
nye er konstant under udvikling. 
   Bitcoin er altså det blockchain-system, der har fungeret længst, 
men som set før med filantropiske projekter, så ændrer tingene 
sig, når der bliver penge involveret. 
   - Bitcoin er blevet et investeringsobjekt, siger Claudio Orlandi. 
Hvilket strider imod den grundlæggende idé med teknologien – 
altså at alle er med til at drive et fælles, sikkert internet ved at 
bidrage med computerkraft til at lave blokkenes unikke talkoder 
og opbevare informationerne.
   - Vi ser tricks på kryptovalutamarkedet, som ville være ulovlige 

Hvad er
bitcoin-mining?  

•  Bitcoin er en virtuel valuta, som kan 
overføres hurtigt og relativt anonymt. 
Kursen er meget svingende.

•  Bitcoin bliver overført med noget 
software, som forbinder dig til et stort, 
decentraliseret netværk af alle bitcoin-
brugere.

•  Når du foretager en transaktion laver 
din bitcoin-software en matematisk 
udregning, der forbinder din private nøgle 
med den anden parts offentlige nøgle.

•  Transaktionen bliver skrevet ind i en 
enorm log-fil, der er offentligt tilgængelig. 
Det er en slags offentlig regnskabsbog.

•  Regnskabsbogen eller log-filen hedder 
en blockchain og er i praksis en stor 
database, der bliver distribueret til alle i 
netværket og løbende er opdateret med 
nye data.

•  Det er kun nogle bitcoin-klienter, der rent 
faktisk indskriver data i blokkene. De 
kaldes minere, fordi softwaren arbejder 
lidt som minearbejdere.

•  En miner er en samling af kraftfulde 
computere, der hele tiden står og 
laver enorme udregninger – en slags 
kryptografisk puslespil.

•  Når en udregning er løst, skabes en ny 
blok, og den miner, der løste udregningen 
får nogle bitcoins som gevinst.

•  Bitcoins aktuelle værdi er lige omkring 
49.000 kroner for en bitcoin. I slutningen 
af 2017 var kursen oppe på omkring 
120.000 kroner.

Kilde: dr.dk 

Der er flere slags kryptovalutaer og konstant nye under udvikling.
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på det almindelige aktiemarked, såsom at 
holde prisen kunstigt oppe på nogle krypto-
valutaer. Alt er »tilladt«, fordi det endnu er et 
ukontrolleret marked, siger Claudio Orlandi. 

DIGITALT GULDGRAVERI 

Hypen omkring bitcoin er blevet sammenlignet 
med guldfeberen i det vilde vest, fordi også 
her tjener nogle enorme summer, mens andre 
taber stort i jagten på det digitale guld. 
   - Bitcoin er en slags roulette for alle, der 
bidrager med computerkraft. En bitcoin eller 
en blok kaldes »Proof of Work«, fordi den er 
resultatet af et større matematisk puslespil, 
computerprogrammet laver, forklarer Claudio 
Orlandi. Og jo mere energi (i form af computer-
kraft) du smider ind i puljen, jo større chance 
er der for, at de nye bitcoins, der skabes på 
tværs af de mange computere, lander hos dig 
og du belønnes med nogle bitcoins. 

Det betyder, at ikke kun pengestærke folk, men også stater 
deltager i spillet for at levere computerkraft. Der er blevet 
bygget enorme computere, såkaldte bitcoin-miner, i lande som 
Kina og Island. 
   - De kinesiske kulminer skovler så at sige kul direkte videre 
til bitcoin-minerne, fordi de enorme computere kræver store 
mængder af energi. Så fra ideen om et 100 procent decentralt 
system, ser vi igen, at magten centraliseres hos få aktører.   
Kina kontrollerer for eksempel 70 procent af verdens bitcoins, 
hvilket i princippet giver dem mulighed for at manipulere syste-
met. Hvis alle kinesiske bitcoin-miner eksempelvis nægtede at 
modtage transaktioner fra Danmark, kunne de stort set hindre 
danskere i at benytte sig af bitcoin, siger Claudio Orlandi. 

FYSISK KRYPTOVALUTA  

Så den digitale valuta manifesterer sig fysisk i et enormt ener-
gispild i kampen om bitcoins, og det kan synes absurd, at en 
virtuel møntfod er blevet en reel miljøbelastning. Beregninger 
viser, at én bitcoin-transaktion bruger samme energi som 1,57 
amerikansk husholdning på én dag. 
   Ifølge Claudio Orlandi er det enorme energispild også den 
største udfordring for bitcoin sammen med det faktum, at 
kryptovaluta, der er født decentralt, ender i hænderne på få 
aktører. 
   Udviklere leder derfor efter en grønnere og billigere løsning, 
og flere nye kryptovalutaer bygger på såkaldt »Proof of Stake« 
såsom Peercoin, BlackCoin og ShadowCash.  
   Her er det ikke mængden af computerkraft, der afgør, om 
du har størst chance for at få den næste coin og dermed en 
belønning, men derimod hvor mange »penge« du bidrager med 
til systemet udregnet ved, hvor mange coins du har i forvejen 
kaldet »stakes«. 
   - Det ligner til gengæld et mere centraliseret system, fordi 
det er dem, der allerede har blokke/mønter, der har størst chan-
ce for at få flere. Men »Proof of Stake« algoritmer ser ud til at 
være den bedste løsning på de problemer, vi ser med bitcoin. 
For dem med mange »stakes« har måske nok stor kontrol med 

Det Store Bitcoin-kup  

22 personer er blevet fanget i forbindelse 
med det, der i Island er blevet døbt »Det 
Store Bitcoin-kup«, hvor der er blevet 
stjålet omkring 600 computere til en værdi 
af 12 millioner kroner, der skulle bruges til 
at "mine bitcoins". Det vil sige lave enorme 
udregninger, som bruges i forbindelse med 
bitcoin-regnskabsbogen, den såkaldte 
blockchain. Dermed ville de mange 
computere være langt mere værd.  
Nyhed fra dr.dk, 18. april 2018  

Kilder 
Politiken artikel: Blockchain er næste 
generations internet
www.dr.dk: Tema om blockchain
www.blockgeeks.com: Proof of Work 
vs Proof of Stake: Basic Mining Guide

Claudio Orlandi 
har arbejder 
med kryptologi 
siden 2007, og 
kalder bitcoin 
et »vidunderligt 
projekt«, 
fordi der er 
tale om sikre 
transaktioner, 
der helt fjerner 
mellemleddet 
– for eksempel 
banker.
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"De seneste
15 år har vi 
givet enorm 
magt til få 
store virk-
somheder 
på nettet og 
gjort vores 
kommunika-
tion og vores 
data sårbare. 
Blockchain er 
et system, der 
går den mod-
satte vej".
Jason Griffey

15

systemet, men de har også meget at miste, hvis noget 
går galt, så dem med mest magt har stort incitament til 
at spille efter reglerne, forklarer Claudio Orlandi. 

NATIONALE BLOCKCHAIN-LØSNINGER 

Blockchain-teknologien har af åbenlyse grunde stort 
potentiale og bliver med al sandsynlighed en del af vores 
hverdag.   
   Nogle systemer er åbne, mens andre kan være lukkede.   
Claudio Orlandi peger for eksempel på, at danske banker 
kunne dele et lukket, nationalt blockchain-system. 
   Det kunne være en app med et nyt, mere sikkert mo-
bilepay. Man kunne forestille sig et blockchain-system 
omkring statslige dokumenter. Eller hos myndigheder i 
forhold til pas, kørekort eller eksamenspapirer. 
   I regeringens strategi for digital vækst er der eksem-
pelvis afsat 19 millioner kroner til en blockchain-løsning 
indenfor skibsregistrering, der vil effektivisere papirarbej-
det. Som det er i dag, sker der i forbindelse med en Mærsk 
containers sejlads fra Østafrika til Europa gennemsnitligt 
200 interaktioner. Med en blockchain-løsning kan alle 
parter i processen følge containeren undervejs og behovet 
for kommunikation mindskes, skriver Politiken.

SVÆRT MED EN GLOBAL SHERIF 

Det betyder også, at der, i takt med, at det bliver en mere 
anvendelig og brugt teknologi, vil komme mere regulering 
omkring blockchain og kryptovaluta, forudser Claudio 
Orlandi.
   - Men det vanskelige ved reguleringen bliver, at det er 
en global teknologi og handel, som man skal forsøge at 
håndtere lokalt. 
   I Sverige er e-kronar – et nationalt alternativ til bitcoin – 
under udvikling, fordi man netop vil udnytte fordelene ved 
kryptovaluta, men stadig have en form for kontrol. Forde-
lene ved den digitale valuta er, at man kan sende penge på 
kort tid uden hensyn til bankdage, landegrænser og uden 
gebyr. Det er en decentral valuta, der ikke påvirkes, hvis 
dankortsystemet er nede, eller som det skete i forbindelse 
med WikiLeaks, hvor Master- og Visakort blokerede for 
donationer til organisationen. 
   Som journalist får man lyst til at skrive, at blockchain-
teknologien i det lys kan ses som en mere demokratisk 
og fri form for valuta og informationsdeling. Claudio 
Orlandi foretrækker dog det mere tekniske og neutrale ord 
decentral.
   For selvom det er grobunden for et mere sikkert 
internet, hvor ingen kan snyde med oplysningerne i en 
blockchain, og økonomiske transaktioner er gennemsig-
tige, så er blockchain stadig en del af den virkelige verden, 
og der kan blive lagt forkert information ind i en blok fra 
starten. Og vi er stadig i en tidlig fase af en teknologi, 
hvor udviklingen og anvendelsesmulighederne kan gå i 
mange retninger.  
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LANG SEJ 
KAMP GAV 
OK18-FORLIG

TEKST ANETTE LERCHE FOTO: HOLGER ANDERSON, TORBEN JENSEN, PHILIP DEVALI. PRIVATE FOTOS.

"Akademikere ønsker en 
løsning for alle." Mange 
akademikerorganisationer var uvante 
med at demonstrere, men også i 
akademikerorganisationerne var 
opbakningen fra medlemmerne stor.

16
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BF’ere, Djøf’ere, 
HK’ere, sygeplejer-
sker, lærere, læger, 
jordemødre og mange, 
mange flere har over 
hele landet kæmpet 
for en OK18-aftale. 
Det lykkedes i Bede-
dagsferien, hvor der 
blev indgået aftaler 
først med kommuner-
ne, så regionerne og 
til sidst med staten. 
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Over hele landet samledes 
offentligt ansatte i aktioner 
på tværs af faggrænser.Tine Segel var 

som BF’s formand 
blandt talerne til 

demonstrationerne 
foran Forligsinsti-

tutionen, og hun 
stod fanevagt med 

flere BF’ere i både 
dage og nætter. 

Den 10. april var der 
demonstrationer rundt 
om i landet. Blandt andet 
i Esbjerg, hvor Tine Segel 
var en af talerne.

”Jeg er først og fremmest meget glad for 
resultatet. Og min første tanke går til alle BF's 
medlemmer, der har været med til at sikre 
dette forlig med aktioner over hele landet. Jeg 
er meget stolt over, at BF's medlemmer og 
BF's faner har været så synlige, for det er jo 
dette kæmpe arbejde, der har været med til at 
sikre, at vi nu endelig har fået en aftale i hus.
Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet

Vigtigste overordnede resultater:

•  Overenskomstmæssig sikring af 
medarbejdernes ret til betalt spisepause

•  En ramme på 8,1 procent. Dermed 
er lønnen på linje med den private 
lønudvikling

•  En sikring af, at de offentlige lønninger 
ikke sakker efter de private gennem 
afskaffelse af privatlønsværnet

Omkring spørgsmålet om lærernes 
arbejdstid nedsættes en kommisssion.

Se mere om OK18-resultatet på side 32

OK18-overblik 
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”Jeg er glad for, at 
vi fandt de nød-
vendige løsninger 
efter et vanskeligt 
forhandlingsforløb. 
Det er sammenhol-
det, der har skaffet 
os de resultater, vi 
står med, og det er 
fællesskabet, der 
er grunden til, at 
vi nu er i mål med 
blandt andet at få 
en juridisk holdbar 
sikring af den be-
talte spisepause.” 
Lars Qvistgaard, formand 
for Akademikerne

BF’ere i Esbjerg. 
Klar til OK18-
demonstration 
den 10. april

OK18
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Mange morgener var 
der skulder-ved-skulder-
aktioner over hele landet, 
her ved Dronning Louises 
Bro i København. Som en 
påmindelse til alle om, at 
i disse OK18-forhandlinger 
stod alle de faglige 
organisationer sammen.    

”Så kom de offentlige 
overenskomstaftaler 
på plads med pæne 
lønstigninger uden at 
sætte gode tider over 
styr. Ikke kun godt 
for alle, der arbejder 
i kommuner, regioner 
og staten, men for os 
alle. Danmark har ikke 
brug for konflikt, men 
samarbejde.” 

”Det er en god aftale, som 
begge parter kan se sig 

selv i. Det er en økonomisk 
ansvarlig aftale.”

Lars Løkke Rasmussen, Statsminister. 
På twitter  

Sophie Løhde, innovationsminister

Akademikernes formand Lars Qvistgaard, BF’s formand Tine Segel og flere 
andre fagforbunds formænd samlet foran Forligsinstitutionen. Gennem hele 
forløbet stod de røde faner vagt, og mange medlemmer og formænd stod i 
timer eller hele nætter for at støtte forhandlerne.
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Aktive BF’ere foran 
Forligsinstitutionen

Pressens bevågenhed er vigtig i OK18-forhandlingerne, og jo tættere konflikten rykkede på, 
jo mere massivt var presseopbuddet. 

”Vi gik ind med tre 
krav og kom ud 
med tre opfyldte 
krav. Vi har landet 
en aftale, der 
også indeholder 
en overenskomst-
mæssig sikring af 
spisepausen, som 
vi ikke behøver 
være bekymrede 
for mere.” 
Flemming Vinther, 
chefforhandler CFU 

OK18-demonstration
i Aalborg. 
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Rolf Hapel lægger 
ikke skjul på, at han 

er meget glad for 
tilbuddet om to år i 

USA med fuldt fokus på 
bibliotekstransformation. 

– Jeg ser det som en 
livsoplevelse, og enten en 
perfekt afslutning på mit 

arbejdsliv eller vejen til 
noget nyt, når jeg vender 
hjem, siger den 63-årige 

Rolf Hapel.
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Forvaltningschef i Aarhus Rolf 
Hapel flytter de næste to år sin 
gejst og kamplyst for fremtidens 
biblioteker til USA. Som Professor 
of Practice på University of 
Washington i Seattle skal han 
både undervise, forske og slå ud 
med armene, som han siger. 

Fra forvalt-
ningschef
i Aarhus
til professor
i USA     

elt i tråd med danske undervisningstraditio-
ner er det, Rolf Hapel glæder sig mest til ved 
skulle undervise to år på University of Wa-
shington, diskussionerne med de studerende 
(og biblioteksledere i hele USA) om bibliote-
kernes transformation. 

   Det er dér, gejsten i hans stemme kan høres, for biblio-
tekerne har aldrig før været under så enorm forandring 
– fra steder med udlån af materialer til åbne lærings- og 
kulturcentre. 
   - Vi skal tale om, hvad et bibliotek er og skal være, hvad 
der er behov for, og hvordan vi gør det helt praksisnært, 
siger han. Derfor er titlen Professor of Practice helt i Rolf 
Hapels ånd.

H

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO AARHUS KOMMUNE & DOKK1  
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- Mine undervisningsforløb vil ligge inden for 
bibliotekspraksis. Den overordnede ramme er 
»Leadership and transformation of libraries« 
og »Future of libraries«. Altså ændringen af 
bibliotekernes forretningskoncept, som vi 
også har bokset med i Danmark i flere år, siger 
han.
   Der er da heller ingen tvivl om, at Rolf 
Hapel er blevet headhuntet af det 25. bedste 
universitet i verden (Times World University 
Rankings 2018 med København og Aarhus 
Universiteter på en delt 109. plads), fordi 
han i den grad har haft hænderne nede i den 
transformation, der er sket med bibliotekerne 
i Danmark. Både i forhold til at udtænke det 
aarhusianske flagskib Dokk1, og i forhold til 
sammenlægning af borgerservice og biblio-
teker – en model fra Aarhus, der er blevet 
kopieret i mange andre danske kommuner. 

DET BEDSTE FRA TO VERDENER 

Udover undervisning skal han opbygge sit 
eget forskningsprojekt med en bevilling på 
50.000 dollars og med mulighed for at hyre 
studerende og ph.d.-studerende til projektet. 
Hvilke temaer, han vil dykke ned i, ved han 
ikke endnu. Derudover har han planer om at 
gøde den amerikanske jord med sine tanker 
om biblioteksudvikling ved at rejse rundt i USA 
og »slå ud med armene«, som han siger og 
diskutere bibliotekspraksis med amerikanske 
biblioteksledere.  
   - Jeg glæder mig til diskussioner med både 
studerende og biblioteksledere og høre deres 
syn på og tanker om bibliotekernes praksis og 
transformation. De har for eksempel i USA en 
anden tradition for civilt engagement i biblio-
tekerne, hvor meget af det, der sker, vokser op 
nedefra og skabes af borgerne selv. Jeg kom-
mer til gengæld med en skandinavisk tilgang, 
hvor bibliotekerne er en del af velfærdssam-
fundet, og vi har en meget professionaliseret 
tilgang til samskabelse, partnerskaber og 

Fakta: Stillingen som Professor of Practice 
er en del af programmet Distinguished Prac-
titioner in Residence, der er støttet af Bill og 
Melinda Gates Fonden. Rolf Hapel tiltræder 
16. august 2018.

samarbejde med andre offentlige institutioner. Vi har kon-
cepter og modeller for udvikling, der kan være interessante 
for amerikanske biblioteker eksempelvis firrumsmodellen. I 
forhold til offentlig service er vi langt fremme i Danmark, siger 
Rolf Hapel, der sandsynligvis også kommer til at efterlade sig 
et varigt aftryk på bibliotekaruddannelsen ved University of 
Washington. Han skal sidde med i Fakultetsrådet på universi-
tetets Information School, hvor han skal komme med input til 
uddannelsens fremtidige pensum. 
   Rolf Hapel så også gerne mere praksis i uddannelsen i Dan-
mark. 
   - Jeg mener, den er kommet lige vel langt væk fra virkelighe-
den på bibliotekerne, hvor der sker så store transformationer. 
De akademiske redskaber er vigtige, men der må også gerne 
indgå noget af den praktiske virkelighed i uddannelsen, siger 
han.

NYT FOR EN GARVET BIBLIOTEKSMAND 

Det forventes også, at professorer på universiteter i USA arbej-
der frivilligt med de studerende. Rolf Hapel skal for eksempel 
være mentor for de studerende, der er medlem af ALA (Ameri-
can Library Association). 
   - Jeg forestiller mig en diskussionsklub, siger Rolf Hapel, der 
har arbejdet med biblioteker i over 40 år – først som bibliotekar 
i Frederikshavn, så vicestadsbibliotekar i Aalborg inden han 
blev Stadsbibliotekar i Aarhus og siden forvaltningschef for 
biblioteker og borgerservice. Han er en garvet oplægsholder, 
men har ikke før prøvet at undervise studerende over længere 
forløb.
   - Jeg er dog vant til at tale offentligt og lave workshops, 
senest for en gruppe biblioteksledere i Bangkok, og selvom 
jeg igennem årerne er rykket væk fra det praktiske mod mere 
forvaltning, så har jeg fulgt udviklingen tæt både i Danmark og 
internationalt, så jeg glæder mig til at kaste mig ud i det,  
siger han. 

”Jeg glæder mig til 
diskussioner med både 

studerende og biblioteks- 
ledere og høre deres
syn på og tanker om

bibliotekernes praksis
og transformation”



INDKALDELSE TIL
BIBLIOTEKARFORBUNDETS
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for Bibliotekarforbundet bekendtgøres det herved, 
at Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2018 finder sted

LØRDAG DEN 10. OG SØNDAG DEN 11. NOVEMBER PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, AARHUS.

Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på Bibliotekarforbundets
Generalforsamling, skal være forbundets sekretariat i hænde senest tre måneder
før generalforsamlingen, hvilket vil sige fredag den 10. august 2018.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på forbundets generalforsamling, skal være
forbundets sekretariat i hænde senest seks uger før generalforsamlingen, hvilket vil
sige fredag den 28. oktober 2018.

Det henstilles, at eventuelle forslag formuleres så kortfattet som muligt og begrundes.

Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse
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Endorfinerne tikker ind 
– kling, kling – der er 
en notifikation, en med-
delelse fra omgivel-
serne, som du konstant 
er nødt til at tjekke. For 
måske er der nogen, 
der elsker eller hader 
dig, siger forfatteren 
Knud Romer. 

okain blev oprindeligt opfundet som en erstat-
ning for morfinafhængige, der ville ud af et 
misbrug. 
   Men det skulle hurtigt vise sig, at stof-
fet også havde en lokalbedøvende effekt, 
hvilket var en revolution i slutningen af det 19. 

århundrede. Nu kunne man lave operationer uden at påføre 
patienten umenneskelige smerter. 
   Ifølge forfatteren og radioværten Knud Romer begyndte 
man endda at komme det nye mirakelmiddel i rødvin og 
cola, fordi det havde en særdeles opkvikkende og positiv 
effekt på folk. 
   - Det var først hen af vejen, man fandt ud af, at alle disse 
saliggørende effekter havde en stærkt problematisk side. 
Folk blev afhængige, depressive, selvoptagede og ekstremt 
driftsstyrede. Nogle undergik deciderede karakterforan-
dringer og blev små psykopatmonstre, siger han.
   Historien om kokain og historien om Facebook minder til 
forveksling om hinanden, mener Knud Romer. 
   - Man skal ikke underkende de ekstraordinært positive 
effekter af hverken kokain eller Facebook. Jeg kan huske, 
hvordan det var at vokse op i en kælder på Falster. Dengang 
havde du absolut intet at skulle have sagt. Redaktionerne 
på aviserne, som var styret af politiske og økonomiske 
interesser, bestemte, hvad der skulle trykkes. Det var en 
lukket verden, hvor »freedom of the press belonged to the 
one who owned it«.
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Facebooks 
lokkemad er 

FORVENTNING
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Facebook har givet en ekstrem mulighed for, at 
folk, der normalt ikke er velsignet med taleret, 
kan komme til orde. Med kæmpe gevinster til 
følge. Men nu ser vi for alvor bivirkningen, siger 
Knud Romer.
   - Hvis du hele tiden har muligheden for en lille 
lysttilfredsstillelse lige ved hånden, hvorfor i 
alverden skulle du så vælge at kaste dig ud i 
længevarende perioder af behovsudsættelse?, 
spørger han.  
   - Alt det, du egentlig burde foretage dig, lægger 
du til side, hvis din lystøkonomi fortæller dig, at 
det ikke kan betale sig. Jeg har lige brugt 12 år på 
at skrive en bog på 500 sider. Det har ikke været 
sjovt, og det er stadig ikke sjovt, for jeg ved 
endnu ikke, om jeg får en belønning for det. 
   - Hvor mange vil mon gide læse, endsige skrive, 
en bog, hvis ens grundlæggende drivkraft er 
at blive belønnet med det samme, siger Knud 
Romer. 

FORMBARE HJERNER

150 gange om dagen tager en gennemsnitlig 
teenager sin smartphone op af lommen.
Det bliver hver dag til flere tusinde gange klik, 
likes eller delinger, og den tankerække, der er 
knyttet til hver bevægelse med tommelfinge-
ren, varer sjældent mere end få sekunder, viser 
undersøgelser. 
   Mon det store flertal af de 1.005 unge menne-
sker, som for nylig delte en seksuelt krænkende 
video, var kommet så galt af sted, hvis de havde 
brugt mere end tre sekunder på at tænke sig om? 
   Det er speciallæge og forfatter til den stærkt 
kritiske bog om de sociale medier Sluk Imran 
Rashids kvalificerede gæt, at hvis ikke Facebook 
havde formet og programmeret de unges hjerner 
til at handle øjeblikkeligt og impulsstyret på net-
tet, var kun de færreste af dem gået i fælden.
   Vores hjerner er nemlig plastiske og formbare, 
fortæller han.
   - Det man gør, og det man lærer i løbet af et liv, 
former hjernen. En fysikers hjerne udvikler sig an-
derledes end en billedkunstners eller en håndvær-
kers hjerne. Vi kalder det »selvdirigeret neuropla-
sticitet«. Problemet med den måde, Facebook er 
i gang med at forme vores hjerne, er, at det er en 
stærkt vanedannende automatpilot, der driver 
formgivningen. Faktisk det modsatte af det selv-
dirigerende og indrestyrede. Er vi først faldet i, 
kommer vi til at leve et tivoli-liv, hvor bremserne 
i forhold til øjeblikkelig behovstilfredsstillelse 

langsomt, men sikkert holder op med at virke, siger Imran 
Rashid. 

ET POPCORNFIX ON DEMAND

Mest omformede i hjernen bliver de unge, advarer han. 
- De sociale medier stjæler de unges opmærksomhed og fokus 
med dopaminudløsende drops mange gange om dagen. Deres 
vigtigste referenceramme er et socialt medie, der tænker stra-
tegisk i at gøre dem afhængige. 
   Vi har meget travlt med at skyde skylden på forældrene, 
skolerne og børnene selv, når der sker en så ulykkelig hændelse 
som deling af en seksuelt krænkende video. Vi burde også rette 
skytset direkte mod Facebook selv, siger Imran Rashid. 
   Fra det ene øjeblik til det andet kunne sitet programmere 
algoritmerne til at vise et pop up-skilt, når det kan registreres, 
at børn under 18 år skal til at dele pornografisk materiale:
   - Grunden til, at vi går i Facebook-fælden, er at vi først er gået 
i en anden fælde. Vi tror på det, når Facebook fortæller os, at 
vores basale behov for at høre til i flokken bliver tilfredsstillet 
på sitet – men kun hvis vi er næsten konstant online. 
 
KICKET ER FORVENTNINGEN

I 1930'erne viste rotteforsøg noget interessant, som vi i dag 
ved også gælder mennesker. 
   Forskerne lærte først rotten, at når den trykkede på en rød 
knap, fik den mad.
   Da den havde vænnet sig til den situation, lavede man syste-
met om, så det nu var hip som hap, om der kom mad. 
   Det resulterede i, at rotten konstant trykkede på knappen i 
håb om gevinst.
   Det viste sig, at dopaminniveauet, som afgør den mentale 
velvære, som en aktivitet udløser, ikke faldt, selv om rottens 
behov ikke blev mødt. Tværtimod steg niveauet, lige før rotten 
trykkede på knappen. 
   Det afgørende moment var altså ikke tilfredsstillelse af beho-
vet, men forventningen om tilfredsstillelse, var konklusionen. 
Det er den slags viden, Facebooks algoritmer er bygget op 
omkring, fortæller han. 
   - Til at starte med, er vi reelt interesserede i at finde ud af, 
hvad vennerne lægger op på de sociale medier. Og vi mærker 
sitets formidable evne til at give os en følelse af at høre til i 
flokken, når vi bliver venner med gamle skolekammerater, vi 
ikke har set i mange år. 
   Men over tid ender vi i samme situation som rotten, der vane-
mæssigt bliver ved med at trykke på den røde knap, selvom det 
langt fra er sikkert, at den opfylder noget egentligt behov. Vi er 
alene drevet af forventningen om et digitalt sukkerknald, siger 
Imran Rashid.

STIMULI OG RESPONS

Facebooks mest fordummende moment er, når vi scroller på 
tidslinjen, mener Knud Romer.  



   - Det hele forsvinder bag dig som en flok myg, der udraderer 
virkelighedens billede, når du går. Ned i stort sort hul, hvor det 
hele tiden er nu, nu, nu i småbidder. 
   Små film om katte, vejret, lynchninger, tilbudsrejser, opdate-
ringer – en endeløs strøm, der hurtigt præsenterer sig som en 
gentagelse, uden vi ved af det, fordi vi har en meget begrænset 
korttidshukommelse, siger Knud Romer. 
   Det er første gang, at menneskeheden står i den situation, at 
behovstilfredsstillelse er »just a click away,« pointerer han. 
- Da jeg var barn var endorfiner noget, vi fik efter lang tids 
lidelse. Virkeligheden var kold og kedelig, men en sjælden gang 
i mellem blev tyngdekraften ophævet. 
   I dag tikker endorfinerne ind – kling, kling – der er en notifika-
tion, en meddelelse fra omgivelserne, som du konstant er nødt 
til at tjekke. For måske er der nogen, der elsker eller hader dig. 
   Det er stimuli/respons i et tempo, hvor et brætspil med far 
og mor har svært ved at følge med, siger Knud Romer, der 
beskriver sine egne børn som løsgående vedhæng til deres 
smartphones. 
   - De lærer engelsk, de lærer at afkode billeder, de lærer en 
masse. Men bekymringen er, om de kan lande på jorden og 
erfare, at de er alene om livet.  

   Hvis vi bliver ved med at hente belønningen fra sociale 
medier, så ender det med, at vi skriger af rædsel ved mødet 
med virkeligheden, som minder os om vores egen smerte og 
dødelighed, siger Knud Romer. 

OPRØR FRA TIDLIGERE ANSATTE PÅ FACEBOOK OG 

GOOGLE

»Facebook appellerer til reptilhjernen – først og fremmest 
til frygt og vrede. Og med smartphones har de fat i dig al 
den tid, du er vågen«. 
   Ordene er den tidligere Facebook-investor og mentor for 
Mark Zuckerberg, Roger McNamees.
   Sammen med andre tidligere centrale folk og investorer 
hos blandt andet Google og Facebook, der har det tilfælles, 
at de fortryder de digitale produkter, de har været med til 
at udvikle, har han stiftet foreningen Center for Humane 
Technology. 
   - Verdens største supercomputere befinder sig hos Google 
og Facebook, og de bliver peget direkte mod folks hjerner – 
mod børn, siger et andet af foreningens medlemmer, Tristan 
Harris. 

"Hvis du hele tiden 
har muligheden for 
en lille lysttilfreds-
stillelse lige ved 
hånden, hvorfor i
alverden skulle du
så vælge at kaste 
dig ud i længeva-
rende perioder af 
behovsudsættelse?"

29
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Hvorfor er
bibliotekerne ikke fælles 

om en YouTube kanal
til de unge? 



3131
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I to år har bibliotekerne haft deres egen YouTube kanal, BibTuben, 
for at formidle biblioteket til unge. Et interview med skuespillere 
fra ungdomsserien SKAM nåede eksempelvis 23.000 visninger
– nu står kanalen til at lukke, fordi ingen vil skyde penge i den.  

standard. Derfor kan kanalen for eksempel også bruges i 
folkeskolens undervisning, fordi vi tager fat i relevante og 
aktuelle temaer for unge, hvor vi indlægger et læringsele-
ment eller går et skridt dybere. Vi har for eksempel lavet 
videoer med sangerinden Katinka, hvor vi taler med hende 
om autofiktion. Og vi har vi talt med forfatter Morten Pape 
og digter Claus Høxbroe om at bruge sig selv i kunsten og 
om deres skriveproces. Det er videoer, der er oplagte at 
bruge i danskundervisningen. 
   De to bibliotekarer bag BibTuben håber, at minimum en 
håndfuld bibliotekschefer vil indse, hvor vigtig kanalen er 
og bidrage til det. Et andet håb er at få et tilskud ud af de 
fondsansøgninger, de har sendt afsted.

Men hvorfor er det så vigtigt, at bibliotekerne har en YouTube 
kanal? 
   - Som public service institution har vi en forpligtigelse til 
at formidle til de unge og møde dem de steder, de opsøger, 
for eksempel YouTube. Det er en mere sexet måde at nå 
de unge på. De er en vigtig målgruppe for at fremtidssikre 
biblioteket og for at afspejle samfundet – vi skal vise, at der 
er plads til de unge på biblioteket. 

Men gider de unge en kanal fra biblioteket?
- Ja, som ungdomskulturformidler bruger jeg meget tid på 
dialog med de unge og lytter til deres ønsker. Barrieren er at 
få gjort dem opmærksomme på, at kanalen er der. Det kræ-
ver en indsats, som vi ikke nåede i første del af projektet. 
   Opgaven er jo at formidle biblioteket som relevant for de 
unge. Og de vil gerne se det, hvis det er lavet til dem i deres 
sprog og handler om ting, der sker i deres verden. Vi havde 
for eksempel en video med rapperen Nikoline, der taler 
om, udfordringerne ved at være kvindelig kunstner. Hun er 
(af voksne) blevet 
kritiseret for at 
have et råt sprog. Vi 
interviewede hende 
om, hvorfor hun 
siger tingene på den 
måde hun gør, og 
kom på den måde 
et skridt dybere. 
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edaktør på BibTuben Mia Ben-Ami er ansat som 
ungdomskulturformidler på Faaborg Midtfyn 
Bibliotekerne. I 2016 fik hun til opgave at nå de 
unge. Og efter et arrangement på biblioteket 
med youtuber Rasmus Brohave, hvor det vælte-
de ind med unge, fordi han havde annonceret sin 
ankomst på Snapchat, fik de ideen til BibTuben. 
   - Vi fik tilskud af Slots- og Kulturstyrelsen i 
2016 til at komme i gang med at lave indhold til 
en YouTube kanal, der formidlede biblioteket. Vi 
slog os blandt andet sammen med Kosegruppa.
dk (fangruppen til den norske ungdomsserie 
Skam, red.), og tog sammen til Oslo og lavede 
videointerviews med to af skuespillerne. Video-
erne fik 23.000 visninger. 
   BibTuben har også været på Roskilde Festival 
med youtuberen Eiqu Miller og på Bog Forum 
med Rasmus Brohave og Caspar Eric. 
   - Vi har valgt personer, der i forvejen er popu-
lære hos de unge, og har lavet noget med dem 
med et tema, der relaterede til bibliotekerne, 
siger Mia Ben-Ami. Men nu står kanalen til at 
lukke, fordi der ikke er penge til at producere 
indhold. Projektet udløber juni 2018, hvilket 
ærgrer Mia Ben-Ami. 
   - Det er ærgerligt og synd at skulle begrave 
kanalen nu, hvor den hårde del med at få den i 
gang og lave en strategi for indholdet er klaret. 
Udfordringen undervejs har været, at vi ikke har 
lavet BibTuben på fuldtid, så formidlingen af 
kanalen er kommet efter andre opgaver. Derfor 
ville næste skridt være at få formidlet kanalen 
til langt flere unge og selvfølgelig fortsat produ-
cere indhold.
   En løsningsidé er, at alle biblioteker går sam-
men om at drive kanalen som en nationalkanal 
for alle landets biblioteker. 
   - BibTuben er en formidlingsplatform til de 
unge, ikke en kanal som de unge selv skal 
lave indhold til, og indholdet skal have en vis 
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BF’s OK18-resultat er sendt til afstemning blandt BF’s
medlemmer. Afstemningen afsluttes den 25. maj klokken 12.
BF’s hovedbestyrelse har anbefalet medlemmerne at stemme ja.

Resultatet for OK18 

Den samlede økonomiske ramme 
for aftalen er på 8,1 procent. 
Aftalen løber fra 01.04 2018 til 
31.03 2021.

Generelle lønstigninger for alle: 
For hele den treårige periode, er 
der en forventet lønstigning på 
6,82 procent, der fordeler sig på 
aftalte lønstigninger på 6,10 pro-
cent samt en forventet udmønt-
ning af reguleringsordningen på 
0,72 procent.

Privatlønsværnet afskaffes: 
Der forventes en udmøntning 
af reguleringsordningen på 0,72 
procent i perioden.

Spisepausen: Retten til betalt 
spisepause indsættes i overens-
komsten for akademikere i kom-
muner med følgende formulering; 
»Der er ret til betalt spisepause 
af mindre end ½ times varighed, 
som indregnes i arbejdstiden, 
hvor den ansatte står til rådighed 
og ikke kan forlade arbejdsplad-
sen.« 

Der er indskrevet, at der med den 
nye bestemmelse ikke er tilsigtet 
nogen ændring af hidtidig praksis.

Læs mere om aftalen på det
kommunale område på bf.dk/ok18

Den samlede økonomiske ramme for 
aftalen er på 8,1 procent. Aftalen løber 
fra 01.04 2018 til 31.03 2021.

Generelle lønstigninger for alle: For 
hele den treårige periode er der en 
forventet lønudvikling på 6,07 procent, 
der fordeler sig på aftalte lønstigninger 
på 5,6 procent, samt forventet udmønt-
ning af reguleringsordningen på 0,47 
procent. 

Privatlønsværnet afskaffes: Der for-
ventes en udmøntning af regulerings-
ordningen på 0,47 procent i perioden.

Spisepausen: Parterne er enige om, at 
ret til betalt spisepause ekspliciteres 
som en overenskomstmæssig ret, hvor 
en sådan ret består i dag. Følgende 
bestemmelse indsættes i overenskom-
sten; »Pauser medregnes, hvis de varer 
mindre end ½ time og den ansatte står 
til rådighed for arbejdsgiveren og ikke 
må forlade arbejdsstedet.« 

Parterne er enige om, at der ikke er til-
sigtet nogen ændring af hidtidig praksis 
i forhold til arbejdsplanlægningen.

Administrativt personale på selvejende 
institutioner omfattes af AC-overens-
komsten. Dette gælder eksempelvis 
ansatte BF’ere på professionshøjskoler, 
erhvervsskoler og gymnasier.

Læs mere om aftalen på det statslige 
område på bf.dk/ok18

Den samlede økonomiske ramme 
for aftalen er på 8,1 procent. 
Aftalen løber fra 01.04 2018 til 
31.03 2021.

Generelle lønstigninger for alle: 
De samlede generelle lønstignin-
ger i overenskomstperioden udgør 
6,81 procent inklusiv forventet 
udmøntning fra reguleringsord-
ningen. 

Privatlønsværnet afskaffes: 
Der forventes en udmøntning 
af reguleringsordningen på 0,72 
procent i perioden.

Spisepausen: Retten til betalt 
spisepause indsættes i overens-
komsten for akademikere med 
følgende formulering: »Der er ret 
til betalt spisepause af mindre 
end ½ times varighed, som 
indregnes i arbejdstiden, hvor den 
ansatte står til rådighed og ikke 
kan forlade arbejdspladsen.« 

Der er indskrevet, at der er med 
den nye bestemmelse ikke er til-
sigtet nogen ændring af hidtidig 
praksis.

Læs mere om aftalen på det
regionale område på bf.dk/ok18
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Det kommunale område: Det statslige område: Det regionale område:
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En ny bibliotekslov, der fastholder det kommunale selvstyre. Det
var et ønske, som flere bibliotekschefer gentog fra talerstolen til 
Danmarks Biblioteksforenings topmøde i Herning.

En ny bibliotekslov 
skal bygge på visioner

- Jeg synes, den lov vi har i dag er ualmindelig risikofyldt. I 
hænderne på de forkerte vil dalende udlånstal bruges som et 
argument for at begrænse ressourcerne. Lad os fritages fra 
det åg, materialerne udgør. Hvis vi blot skal have et nyt ord 
ind i den nye lov, så er det samlingspunkt. Samlingspunkt for 
involvering, deltagelse og demokrati, sagde bibliotekschef i 
Silkeborg Lars Bornæs fra talerstolen på Danmarks Biblioteks-
forenings årsmøde i Herning den 12. og 13. april. 
   Også Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Ander-
sen ønsker en ny bibliotekslov. Han pegede i debatten på tre 
områder, han gerne så tænkt ind i loven: Litteraturen, bibliote-
ket som mødested og de digitale udfordringer, særligt hvordan 
borgerne mestrer dem. 
   - Vi er utilfredse med, at vi kun bliver målt på medierne. Når 
man taler læselyst og litteratur, kan det foregå på mange 
andre måder end ved at formidle en bog. Og så skal læselysten 
– i samarbejde med skoler og forældre – være en opgave for 
bibliotekerne, sagde han.
   Der var dog også flere, der manede til eftertanke. Blandt dem 
Erik Thorlund Jepsen, biblioteksleder på Vordingborg Bibliote-
kerne. 

   - Jeg er lidt forundret over, at man kun taler om folkebib-
liotekernes formålsparagraf, når man taler om en revision af 
biblioteksloven. For vi er dybt afhængige af, at loven for-
pligter staten på et engagement på en lang række områder, 
for eksempel centralbibliotekerne, kompetenceudvikling, 
nationale services, bibliotek.dk og danbib. Hvis vi bare tager 
de her forpligtelser og ikke regner nationalbibliotekerne med, 
så yder staten en kvart milliard kroner til dette område. Vi 
skal huske, at hvis vi arbejder for en ny bibliotekslov, så er 
det hele loven, der skal ses på, og derfor skal vi også forholde 
os professionelt til hele loven. Derfor appellerer jeg til, at 
man har et større blik på loven end bare formålsparagraffen, 
sagde Erik Thorlund Jepsen.

BIBLIOTEKET GØR DIG KLOGERE

Regeringen var repræsenteret ved kulturminister Mette 
Bock, der præsenterede sit syn på bibliotekerne og mulighe-
den for en ny bibliotekslov.
   - Biblioteket gør dig klogere – det er hævet over tid og sted. 
At gøre borgerne dannede, kloge og oplyste var en kerneop-
gave for folkebibliotekerne, da de blev etablerede, og det er 
det også om 50 år, indledte kulturminister Mette Bock. Men 
trods sin grundlæggende tillid til bibliotekerne, ser hun også 
store udfordringer, eksempelvis det dalende udlånstal.
   - Min opfordring til politikere og fagfolk er, at I skal gå of-
fensivt og ambitiøst til værks, sagde Mette Bock og pegede 
på, at bibliotekerne bør udnytte de digitale muligheder, 
ligesom hun fremhævede, hvordan bibliotekerne nogle steder 
udvikler sig til vor tids forsamlingshuse, men med et fortsat 
fokus på at opfylde det formål, der er beskrevet i biblioteks-
lovens formålsparagraf. 
   - Jeg er ikke så optaget af at ændre biblioteksloven. Men 
som lovgivere skal vi være opmærksomme på, at den lov-
mæssige ramme om bibliotekernes virke er tidssvarende, eller 
om der er behov for et serviceeftersyn, sagde Mette Bock.
   Mette Bock skitserede den videre proces omkring bibliote-
kerne: »Den skal være dialogpræget«. Hun indbød kulturord-
førerne til at drøfte biblioteksområdet med KL, og der skal 
afholdes en konference om bibliotekerne. 

TEKST ANETTE LERCHE  FOTO TONY BRØCHNER



 

Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

Claes Isbrandtsen
Albertslund Bibliotek
Mobil: 21 45 13 73
Email:
CLI@albertslundbib.dk

Formand 
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

Næstformand 
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek 
Frederiksberg 
Tlf: 35 33 21 57
Email:  jettefugl2@gmail.com

Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Bestyrelsen drøftede OK18-forhandlingerne 
og den mulige storkonflikt, og ikke mindst 
hvordan BF’s medlemmer skal agere. Og det 
kan være svært, når man gerne vil gøre det 
bedste for bibliotekets brugere. Men det er 
vigtigt ikke at tage strejkeramt arbejde og at 
forberede biblioteket på konflikt, var besty-
relsen enig om. 
  - Jeg mener ikke, at man kan holde et bib-
liotek åbent uden personale. Heller ikke selv 
om man alligevel har selvbetjent åbningstid i 
dele af bibliotekets åbningstid, sagde Andreas 
Damsbo Brix.
  Claes Isbrandtsen fortalte, at han oplever, at 
der generelt er fin opbakning til den kom-
mende konflikt fra BF’s medlemmer. Men at 
det kan være svært at holde dampen oppe 
og forklare, hvad OK18-konflikten handler 
om i forbindelse med eksempelvis lærernes 
arbejdstidsaftale.

Skal BF have treårige generalforsamlingsperioder i 
stedet for de nuværende toårige? Det er blot en af 
mange mulige vedtægtsændringer, der blev drøftet 
på bestyrelsesmødet. Langt de fleste af ændringsfor-
slagene er præciseringer af formuleringer eller ajour-
føring af eksempelvis uddannelsesnavne med mere. 
   Det er en arbejdsgruppe, nedsat af HB, der er kom-
met med et oplæg til de forslag om ændringer, som 
bestyrelsen 1. behandlede i april. De endelige forslag 
til vedtægtsændringer skal drøftes på BF’s general-
forsamling senere på året.

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

En OK18-konflikt 
betyder lukkede 
biblioteker

Vedtægtsændringer på vej

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 5. april. Perspektiv bringer her udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.
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Du er som 1. suppleant trådt ind i bestyrelsen i stedet for Sofie Fred-
borg. Hvordan har du oplevet det?
- Først og fremmest er det spændende. Med OK18, den nye politiske 
strategi og BF’s fremtidige udvikling på programmet, er det for alvor 
et tidspunkt, hvor synspunkter kan gøre en forskel. Heldigvis har jeg 
tidligere repræsenteret de studerende i BF’s bestyrelse, så arbejdet er 
ikke helt fremmed for mig.    
   
Hvad kan du særligt bidrage med?
- Et friskt syn på hvad BF’s fremtid kan være. Jeg synes, BF har været 
virkelig god til at udvikle en række nye spændende tiltag, primært rettet 
mod det private arbejdsmarked, såsom Records Manager uddannelsen. 
Det målrettede arbejde med medlemmernes kompetencer, såsom infor-
mationsspecialister på et bredere arbejdsmarked, er for mig essentielt 
for BF’s fremtid. Så mangler vi bare kulturformidlerne. Vi er et forbund 
for informationsspecialister og kulturformidlere, så jeg mener også, 
vi kan gøre nogle gode, nye ting for de medlemmer, der arbejder med 
kulturformidling, samt være fagforening for flere kulturformidlere ud 
over folkebibliotekarer.  
   
På det seneste HB-møde drøftede bestyrelsen BF’s kommende politi-
ske strategi. Hvad er særligt vigtigt for dig at få med i den?
- At vi fortsætter arbejdet med, at BF har en stærk faglig stemme 
både blandt medlemmerne og offentligt, samt et styrket fokus på BF’s 
grundlæggende medlemstilbud. BF har nogle ekstremt dygtige medar-
bejdere, der kender BF’erne, vores arbejdsmarked og vores muligheder. 
Hjælp med alt fra karriere, afklaring af kompetencer og de grundlæg-
gende fagforeningsopgaver ser vi ofte som en selvfølge, men jeg mener, 
at vi bør lade drift og solidt fagligt arbejde få den plads i BF’s strategi, 
som det fortjener, ved siden af udvikling, fremtid og nye tiltag. 

? 3 spørgsmål til 
Loke Daugbjerg 
Andersen



 

Loke Daugbjerg Andersen 
Frederikshavn Bibliotek
Mobil: 27 97 66 06 
Email:
LokeDAndersen@gmail.com
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

BF’s Princip- og arbejdsprogram har i de sidste to år været udformet som en politisk strategi med fire fokusområder: 
Attraktiv fagforening, Tilfredse medlemmer, Kompetence og arbejdsliv og Stærk faglig stemme. 
   Den model skal fastholdes i den kommende periode, har bestyrelsen besluttet, og derfor arbejder den på at identificere 
den kommende periodes fokusområder. Blandt andet foreslog flere bestyrelsesmedlemmer, at BF fortsat skal have et sær-
ligt fokus på fastholdelse og rekruttering, men muligvis som ét samlet fokusområde i stedet for i den nuværende strategi, 
hvor de to områder er adskilte under de to fokusområder Attraktiv fagforening og Tilfredse medlemmer. 
   Der skal også i den kommende periode være fokus på at give faget en stærk faglig stemme, ligesom området om Kompe-
tence og arbejdsliv skal bevares. I forhold til dette område drøftede bestyrelsen begrebet karriere, og blev enige om at se 
det som en arbejdsmæssig udvikling og ikke kun noget, der er opadstigende. Og så havde flere i bestyrelsen fokus på, at BF 
skal hjælpe medlemmerne med at sætte ord på deres kompetencer.
   - Det handler om at kunne oversætte egne kompetencer for eksempel fra den kommunale verden til det private, sagde 
Daniel Ackey.
   Desuden var der overvejelser om, hvorvidt medlemmernes arbejdsforhold, især i forhold til interessetid, afspadsering og 
overtid, kan blive et særskilt fokusområde eller måske et projekt i den kommende periode. Lige som vigtigheden af med-
lemsinvolvering blev fremhævet.

Bestyrelsen havde 1. behandling af budgetterne for de kommende år, og det gav panderynker i bestyrelseslokalet, at 
BF får røde tal på bundlinjen i den kommende GF-periode. 
  - Jeg bryder mig ikke om underskud, men jeg synes godt, at vi kan forsvare, at vi gør det, fordi vi arbejder på, at det 
skal se markant anderledes ud næste gang, vi skal præsentere budgetter. Vi skal have vendt skuden, inden kassen er 
tom, sagde Andreas Damsbo Brix.
   Loke Andersen var enig.
   - Ja, der er røde tal. Men der er også en fare for at spare sig selv ihjel. Vi skal fortsat have et godt fagligt produkt. 
Hvorfor skulle vi ellers være her?
   Bestyrelsen havde efterfølgende en drøftelse om BF’s kontingent, der har været fastfrosset siden 2010 og dermed 
ikke fulgt den almindelige prisudvikling. 
   Loke Andersen mente ikke, at BF har været god nok til at synliggøre, hvor BF havde været rent økonomisk, hvis 
kontingentet ikke havde været fastfrosset.
   - En hurtig hovedregning viser, at der havde været tre millioner mere på budgettet, hvis kontingentet ikke havde 
været fastfrosset. Otte år uden en regulering af kontingentet har kostet BF meget, sagde han.
   Kim Josefsen konstaterede, at det har været en politisk beslutning ikke at lade kontingentet stige, men at man må 
være ærlig og sige, at fordi BF mangler penge, bliver man nødt til at regulere kontingentet for første gang siden 2010. 
   Drøftelsen omkring budget og kontingent fortsættes på bestyrelsesmødet i juni. 
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Drøftelse om næste politiske strategi  

Budget og mulig regulering af kontingentet
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Bibliotekaren guider eleverne 
gennem informations-junglen 

Af Lena Kristin Berard Høyer 
Bibliotekar 
19.04.2018 

I foråret 2016 udviklede Professionshøjsko-
len Absalon (dengang UC Sjælland) og CFU 
i samarbejde med Vordingborg Bibliotek-
erne et projekt, der både skulle skærpe 
skoleelevers færdigheder inden for produk-
tion af multimodale tekster og tjene 
som et eksemplarisk samarbejde mellem 
PLC’er (Pædagogiske Lærings Centre) og 
Folkebiblioteket. 

Se side 37

Frivillige hjælper med at
skabe stjernelæsere 

Af Hanne Marie Knudsen,
Konsulentfirmaet Knudsen Syd. 
28.03.2018 

Nyt udviklingsprojekt på Frederikssund, 
Egedal og Herlevs biblioteker og skoler 
skaber øget læselyst hos børn i 10-13 års 
alderen. 

Læringsmøblet i Kristrup 

Af Bettina Boddum, børnebibliotekar, Randers Bibliotek 
28.03.2018 

Randers Biblioteks filial i Kristrup har gennem 
projektet »Transformation i nye bibliotekstyper« 
forsøgt at komme med en løsning på, hvordan vi 
på et primært selvbetjent bibliotek kan målrette 
vores tilbud til den enkelte besøgende – og i 
særdeleshed den enkelte skoleklasse. Vi har un-
dersøgt, hvordan vi kan gøre biblioteksrummet 
relevant og målrettet. Vi er kommet frem til at 
lave et ’Læringsmøbel’, der opfylder de behov, og 
vi vil rigtig gerne dele vores erfaringer med jer. 

Beretning om BOBCATSSS-konferencen i Riga 2018 

Af Thore Davies, informationsvidenskab og kulturformidling 
07.03.2018 

Syv studerende fra Institut for Informa-
tionsstudier besøgte i januar konferencen 
BOBCATSSS, som hvert år arrangeres af 
studerende ved biblioteks- og informations-
videnskab i regi af mindst to universiteter. I 
år bestod samarbejdspartnerne af Letlands 
Universitet og Eötvos Loránd Universitet 
i Budapest. Årets tema var »The Power of 
Reading«, en metaforisk overskrift, som 
forenede de deltagendes opmærksomhed 
over en tre dage lang konference i Riga, 
Letland, om at bidrage med at udvide den 
superkraft, som læsning udgør. 

Centralbibliotekernes
Akademiforløb i
Biblioteksdidaktik 

Af Cecilie Laskie, formidler 
19.04.2018 

Så er uddannelsesforløbet Akademiforløb 
i Biblioteksdidaktik 2018-2019 åbent for 
tilmelding - og det er ganske gratis! 
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Bibliotekaren guider
eleverne gennem
informations-junglen

Allerede i juni måned fandt to bibliotekarer fra Vordingborg 
Bibliotekerne sammen med fire lærere fra Gåsetårnsskolen i 
Vordingborg. Vi blev delt op i to spor, historie og dansk. Hele 
efteråret 2016 og vinteren 2016/17 arbejdede vi på at udvikle et 
undervisningsforløb om multimodale tekster. Bibliotekarernes 
primære opgave var at undervise i informationssøgning, både 
på biblioteket, i skolernes online baser og på internettet samt 
at varetage undervisningen i kildekritik. 

BIBLIOTEKETS UDGANGSPUNKT 

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddan-
nelse og kulturel aktivitet. Ved at samarbejde med folkesko-
len får bibliotekerne mulighed for at formidle disse værdier 
direkte til børn og unge, og vi har rigtig meget at byde på, som 

I foråret 2016 udviklede Professions-
højskolen Absalon (dengang UC Sjæl-
land) og CFU i samarbejde med Vording-
borg Bibliotekerne et projekt, der skulle 
skærpe skoleelevers færdigheder inden 
for produktion af multimodale tekster og 
tjene som et eksemplarisk samarbejde 
mellem PLC’er (Pædagogiske Lærings 
Centre) og folkebiblioteket. 

Tekst Lena Kristin Berard Høyer, Bibliotekar

folkeskolen kan profitere af. Vi har for eksempel kursustilbud 
om netsikkerhed, informationssøgning, kreative sproglege, 
videnskabelige forsøg, 3D-print og nationale undervisningsfor-
løb, som vores centralbiblioteker tilbyder, tit i samarbejde med 
DR eller lignende institutioner. 

BIBLIOTEKETS UDFORDRING 

Folkeskolerne og folkebiblioteket har forskellig praksis for, 
hvordan vi griber projekter an. Skolelærerne er bundet af 
undervisningsskema, og selvom bibliotekarerne også har faste 
aftaler og et vagtskema, er vi mere fleksible. Til gengæld har 
skolelærerne didaktiske færdigheder og et overblik over, hvor 
meget man kan forvente af eleverne, som bibliotekaren ikke 
har uddannelse i. Derfor ligger projektets formål i tråd med vir-
kelighedens udfordringer - vi har brug for hinandens faglighed 
og kan opkvalificere elevernes udbytte ved et samarbejde. 

For os som bibliotekarer er det tit svært at vedligeholde de 
gode relationer, vi har fået til én bestemt lærer og overføre 
dem til andre lærere. Derfor kræver det lige meget energi hver 
gang man starter et nyt projekt. For folkeskolelæreren er det i 
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de fleste tilfælde ikke naturligt at tænke biblioteket ind i deres 
undervisning - med mindre det er til lystlæsning og informati-
onssøgning til skoleopgaver. Også derfor var dette projekt og 
de erfaringer, det kunne give, vigtigt.

Projektet

OPSTART AF SAMARBEJDE 

I juni 2016 afholdt vi de første møder. Idéudviklingen strakte 
sig over hele efterår 2016. Selve undervisningsafprøvningen 
blev afviklet i løbet af forår 2017. Første afprøvning af un-
dervisningsforløb i marts, derefter redesign af materialet og 
anden afprøvning i maj måned. 

BIBLIOTEKETS ØNSKER

Vordingborg Bibliotekerne havde to store ønsker, da vi startede 
på projektet. Det første var at udvikle kompetencer i forhold til 
projekter mellem skole og bibliotek for at kunne udvikle en ek-
semplarisk samarbejdsmodel mellem folkebiblioteket og PLC. 
Vi vil gerne have en varig fod indenfor hos skolerne og have 
en eller anden form for konkret vejledning: Sådan arbejder du 
sammen med en lærer. Det andet var, at vi generelt ønsker, at 
danske børn så tidligt som muligt får redskaber til at håndtere 
deres digitale hverdag. 

HVAD BIDROG BIBLIOTEKET MED 

Vi udviklede den del af undervisningsforløbet, der handlede om 
færdigheder til informationssøgningsprocessen. Det indebar 
blandt andet indgående kendskab til kildekritik, samt ekspert-
viden i informationssøgning og kendskab til de vigtigste baser, 
både de databaser, som SkoDa tilbyder og biblioteket giver 
adgang til og de nemmeste online-søgesider, som wikipedia og 
Den Store Danske. 

Det viste sig dog at blive en udfordring, at eleverne brugte 
iPads til informationssøgning. Mange af de søgeværktøjer, 
som Google bruger, er ikke tilgængelige på iOS-enheder. Derfor 
kunne eleverne ikke udnytte Googles fulde potentiale, som for 
eksempel funktionen »Brugsrettigheder«. 

HVAD FIK BIBLIOTEKET UD AF DET? 

Noget af det fine ved MMT-projektet var, at man gennem 

elevernes produkter med det samme kunne se, hvad de enkelte 
elever havde lært. Resultatet af bibliotekernes indsats kan tit 
først ses, når der er gået en årrække, så det var virkelig interes-
sant for os at deltage i et projekt, hvor resultater så hurtigt 
kunne ses. 

For os som folkebibliotek er ikke alle succeser målbare. Vi frem-
mer folkeoplysningen og skaber derved kritiske, selvtænkende 
borgere. Ved en tidlig indsats i for eksempel folkeskolen kan 
biblioteket bidrage til børnenes udvikling til oplyste og kritisk 
tænkende samfundsborgere. Ved at deltage i projekter som 
dette sikrer vi, at vi også vil have lånere om 10-25-50 år. 

En sideeffekt kan naturligvis være, at de elever, der har delta-
get i projektet, føler sig mere trygge ved at bruge biblioteket. 
Men det er svært at måle i disse tider med åbent bibliotek og e-
reolen som muligheder for borgerne. Biblioteksbrugerne benyt-
ter sig af hele åbningstiden, derfor er det svært at vide, hvem 
det er, der bruger biblioteket. Var man interesseret i at finde ud 
af det, skulle man lave en kvalitativ undersøgelse i klasserne. 

HVAD ØNSKER BIBLIOTEKET SIG I FREMTIDEN? 

Vi håber, at skolerne får øjnene op for, hvor relevant et sam-
arbejde med bibliotekerne er. At vi sammen kan udvikle nye 
måder at undervise på, og at bibliotekerne også bliver brugt til 
kompetenceudvikling af lærere og PLC’er. Vi ønsker et ligestil-
let samarbejde, hvor det er naturligt, at hvis vi kommer med 
tilbud, så tager skolerne dem til overvejelse, og hvor vores 
kompetencer ikke kun bliver brugt ude på skolerne, men også 
at lærere – med og uden elever – kommer og benytter sig af 
vores tilbud indenfor IT og informationssøgningskompetencer. 
Ligeledes er det ønskværdigt, at bibliotekerne kan drage nytte 
af den opkvalificering, der ligger i lærernes didaktiske tilgang 
til læring. Projektet har vist, at netop udveksling af fagligheder 
skaber en mer-værdi hos parterne. 

HVORDAN DET? 

Bibliotekerne ser sig selv som læringsmiljø. I Vordingborg har vi 
Makerspaces og innovationsrum og mulighed for at undervise 
på storskærm. Samtidig har vi en kapacitet af veluddannede 
litteratur- og kulturformidlere, der dagligt er i dialog med bor-
gerne. Men det er kun råstoffet. For at biblioteket skal kunne 
udvikle sig til et sted, der yderligere bliver brugt til læring, 
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skal vi på bibliotekerne blive bedre til at 
formidle vores kompetencer til nye mål-
grupper. Vi skal være med til at udvikle 
nye samarbejdsformer, hvor biblioteket 
ikke kun er dem, der prøver at sælge et 
tilbud, men hvor tilbuddet bliver udviklet 
sammen med skolelærerne og PLC’er og 
ideelt også med eleverne. 

Et mere ligestillet samarbejde i skole-/
bibliotekssamarbejdet kan i praksis 
opnås ved at gøre mere end kun at orien-
tere hinanden om vores faglige kompe-
tencer. Det kræver, at begge parter er 
villige til at sætte sig ind i den andens 
daglige praksis, der går ud over indholdet 
af projektet. For så får man øje på en 
detaljerigdom i egen praksis, man selv 
ikke har anset som vigtig, men som den 
anden part kan se værdi i. 

Opsamling 

Skolelærerne kan profitere af den ekspertviden omkring informationssøgning og kildekritik, som bibliotekarer har som en væ-
sentlig del af fagligheden. En lærers faglighed er centreret omkring undervisning, didaktik og læring. Netop de to fagligheder kan 
profitere af hinanden, idet de sammen kan skabe en undervisningssituation, der både er skarp fagligt og forståelig for eleverne. 
For at legitimere sig selv også i fremtiden har biblioteket som institution behov for, at alle ved, at selvom man hurtigt kan finde 
information om næsten alt nu til dags, så er et kritisk blik og den validering, en bibliotekar kan give denne information, vigtigt. 
Eleverne skal kende til bibliotekarernes færdigheder. Hver gang de møder en bibliotekar eller anden biblioteksansat, sætter det 
sig en smule mere fast, hvordan man finder den rigtige information. Jo mere lærerne er interesserede i et samarbejde, jo oftere 
møder vi eleverne. Inklusive de børn, der ikke kommer fra hjem, der besøger biblioteket regelmæssigt. Dermed fremmer vi 
elevernes uddannelse og forbereder dem på at være kritisk tænkende samfundsborgere. Bibliotekerne profiterer ikke kun af den 
didaktiske tilgang, men også af at lærerne faciliterer mødet med eleverne og bibliotekaren. 
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
kvm@bf.dk 

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@bf.dk
 

De nye regler blev vedtaget af Folketinget den 26. april 2018, og udmønter derved 
de dele af regeringens Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra juni sidste år, der har 
til hensigt at gøre det mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet.
   De mere fleksible regler for udbetaling af tillæg for opsat pension betyder konkret, 
at de personer, der arbejder efter folkepensionsalderen, fra 1. juli kan vælge mellem 
tre ordninger i forbindelse med udbetaling af tillæg: 

1.   Et højere månedligt tillæg i 10 år til grundbeløb og pensionstillæg

2.   Et engangstillæg for det opsatte grundbeløb + et højere månedligt 
tillæg i 10 år til pensionstillæg.

3.   Livsvarigt månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg.

I dag er det kun muligt at få udbetalt opsat pension som et livsvarigt månedligt til-
læg – det vil sige at få forhøjet sin folkepension livsvarigt.
   De nye regler vil eksempelvis betyde, at en enlig person med ret til fuld folkepen-
sion, der udskyder sin pension i to år, kan vælge en 10-årig udbetaling på 33.900 
kroner pr. år, eller vælge at få udbetalt en engangssum på 149.700 kroner samt et 
månedligt tillæg gennem 10 år, som årligt udgør 17.600 kroner, eller – som med den 
nuværende ordning – vælge at få et månedligt livsvarigt tillæg, som årligt udgør 
17.400 kroner.

Det udbetalte engangstillæg for det opsatte grundbeløb vil ikke indgå i beregning af 
topskat.

Helle Fridberg

Fra 1. juli kommer der 
mere fleksible regler 
for udbetaling af
»opsat folkepension« 
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Vidste du…
At BF altid er parat til at tjekke din ansættelseskontrakt 
igennem, inden du skriver under?
   Ved ansættelse på det private område er det en god ide 
at få gennemgået arbejdsgivers forslag til kontrakt, da 
der er en lang række ansættelsesvilkår, der afhænger af 
kontrakten.
   Du kan også, inden du skal til en jobsamtale i det private, 
bruge BF til at afklare dine lønforventninger, så du er klar 
til at svare på spørgsmålet »hvad skal du så have i løn?«.

Karin V. Madsen

? Jeg har været ansat i en årrække på min arbejdsplads og har netop fået ny leder, som jeg på en række faglige områder er uenig 
med. Det har resulteret i, at jeg på et møde i går – måske lidt for højrøstet – gav udtryk for min bekymring for den faglige ud-

vikling, lederen ønskede. Nu er jeg kaldt til samtale og kan være nervøs for at blive afskediget, hvis lederen kan »konstruere« en sag 
imod mig. Kan det ske? 
 

SVAR: På de fleste arbejdspladser er der plads til at drøfte faglighed uden, at det betyder, at ledelsen trækker »ledelseskortet« og ind-
kalder til samtale. Det giver jo god mening, at så mange synspunkter kommer frem som muligt. 
   Alle sager skal konkret vurderes, men der er netop afsagt en kendelse i en faglig voldgiftssag på lærerområdet, der minder om din 
situation. For at en opsigelse på grund af samarbejdsproblemer er saglig, skal arbejdsgiver kunne bevise, at problemerne overvejende 
skyldes den opsagte, og at det er en proportional beslutning – altså at samarbejdsproblemerne ikke kunne være løst på anden vis – for 
eksempel ved samtaler eller advarsler, hvor det præcist anvises, hvordan en medarbejder skal agere anderledes i fremtiden.
    Sagen handlede om en speciallærer, der havde været 13 år på skolen og ikke tidligere havde haft problemer. Hun var fagligt dygtig og 
engageret, men der kom en ny leder og deres uenighed omkring de faglige forhold resulterede i, at læreren – kort efter at lederen til-
trådte – optrådte højrøstet og voldsomt på et lærermøde, fordi hun var utilfreds med ledelsens beslutning. Episoden var ikke den eneste, 
og derfor havde lederen og medarbejderen flere løsere samtaler om at holde »en professionel tone« på arbejdspladsen, om at »gå i dia-
log« og have en »dialogbaseret tillid« og at »agere hensigtsmæssig og loyalt«. Samtalerne løste ikke problemerne, og lederen opsagde 
medarbejderen på grund af samarbejdsproblemer. 
   Opmanden i voldgiftssagen mente, at ledelsen havde været for diffus i sin kritik af læreren, og at samarbejdsproblemerne alene angik 
ledelsen og ikke i øvrigt påvirkede skolens hverdag nævneværdigt. Lærerens kritiske holdning – uanset en kritisabel tone – måtte ses 
som udtryk for et fagligt engagement, og der havde ikke tidligere været påtaler. Ud fra en samlet vurdering fastslog opmanden, at af-
skedigelsen ikke var proportional, fordi der ikke var gjort yderligere forsøg på at fjerne enhver rimelig tvivl hos medarbejderen, om hvad 
hun skulle gøre og undlade at gøre for at rette op og undgå at blive afskediget. Læreren fik to måneders løn i godtgørelse. 
   Konklusionen er altså, at de kritikpunkter, som en leder giver en medarbejder, skal være handlingsanvisende og præcise, ellers vil en 
eventuel afsked kunne være usaglig. Og så skal der være plads til, at en fagligt engageret medarbejder kan komme med sin kritik.          
   Men i din sag, så husk at få en bisidder med til samtalen. Forhåbentlig finder I ud af det ad dialogens vej.  
 

Lone Rosendal
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edre præstationer og resultater. 
Øget trivsel og fastholdelse af 
medarbejderne. Det er bare nogle af 
de positive ting, som en god relation 
mellem leder og medarbejder fører 
med sig. 

   Det fortæller Malene Friis Andersen, der er cand.
psych.aut., ph.d. og forsker ved Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 
   Sammen med sin kollega, Vilhelm Borg, har hun 
for nylig udgivet en rapport om betydningen af 
relationen mellem ledelse og medarbejdere. Ifølge 
rapportens konklusion spiller medarbejderne i 
langt højere grad en rolle for en god relation leder 
og medarbejder imellem, end man tidligere har 
antaget.
   - Man har i relationen mellem leder og medar-
bejder haft fokus på, at det var lederen, der var 
ansvarlig for relationen til medarbejderne og 
eneansvarlig for kvaliteten af den. I denne for-
ståelse af ledere arbejder man med følelsesmæs-
sigt intelligente ledere og træner deres empati, 
situationsfornemmelse og kommunikationsevner, 
siger hun og fortsætter:
   - Man tænker i den optik, at lederne påvirker 
medarbejderne, og ser medarbejderne som pas-
sive modtagere, der er mere eller mindre prisgivet 
ledelsen.
   Men sådan er det altså ikke, viser den nyeste 
forskning – og sådan bør det i hvert fald heller 
ikke være, mener Malene Friis Andersen.
   - Det er ikke kun lederen, der påvirker 

medarbejderne. Medarbejderne påvirker også lederen. Relatio-
nen er meget mere gensidig. Derfor bør man også have fokus 
på medarbejderne som aktive aktører – som aktive parter i 
relationen. Det handler om at tænke med’et i medarbejder rigtig 
stort. Hvis det forsvinder, så får vi arbejdere, og det er ikke det, 
der har skabt vores vidensamfund, siger hun.
   - Vi har brug for at få medarbejderne om bord, ellers går man 
glip af den bedst mulige ledelse og dermed de bedste resulta-
ter. Der er masser af dygtige ledelseskonsulenter derude, som 
tilbyder ledelseskurser, men nu er det jo medarbejderne, som 
lederne skal lede, og de ved bedst, hvilke ledelseshandlinger der 
er brug for. Derfor kan vi ikke altid bare sende lederne afsted 
på skolebænken isoleret fra medarbejderne. Og ved at få mere 
fokus på medarbejdernes rolle i relationen, kan medarbejderne 
»spille« lederen bedre altså ved at være medspiller, fortæller 
Malene Friis Andersen.

EN GOD RELATION ER …

Men er det nu ikke bare endnu en ting, man som medarbejder 
bliver påduttet, og som bare medfører mere ansvar og mindre 
tid til at udføre sit arbejde?
   - Det er en balancegang. Og der er en risiko for, at det kan 
havne der. Hvis man for eksempel har en mindre god ledelse, der 
lægger ansvaret over på medarbejderne, siger Malene Friis An-
dersen, og fortæller, at hvis relationen derimod fungerer, vil det 
være en fordel for medarbejderne. Så er det nemlig en lejlighed 
til at få det, man mangler fra sin leder.
   - Som medarbejder ved man, hvad man har brug for fra ledel-
sens side, og hvad der skal til for, at man kan udføre sit arbejde.
Hun understreger dog, at denne dialog og samtaler mellem 
leder og medarbejdere bliver væsentligt nemmere, hvis der er 
en god relation. Og hvad er det så?

Medarbejderne kan 
gøre chefen bedre
Det er ikke kun lederen, der har ansvaret for relationen til medar-
bejderen. Det går også den anden vej, fortæller arbejdsmiljøforsker 
Malene Friis Andersen. Hun opfordrer derfor arbejdspladserne til at 
styrke med’et i medarbejder.

B
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   - En god relation er en relation, hvor der er tillid til 
den andens intentioner, og hvor der er respekt for 
hinandens faglighed: At ledelsen har den holdning, 
at medarbejderne er eksperter på det, de laver, og 
at de sidder inde med noget viden, som lederen har 
brug for, siger hun og introducerer begrebet »psyko-
logisk sikkerhed«.
   - Det vil sige, at man har tillid til, at der er sam-
menhold, og at der er en læringsadfærd mellem le-
dere og medarbejdere, hvor der er plads til feedback, 
sparring og gode ideer, men hvor man også kan dele 
frustrationer, tvivl og usikkerhed. Man bruger ofte 
det udtryk, at »man skal have tingene på bordet« for 
at kunne gøre noget ved dem, og hvis der er en høj 
grad af psykologisk sikkerhed, er der tale om, at der 

er »et stort bord« i re-
lationen mellem ledere 
og medarbejdere, hvor 
man kan smide ting på, 
forklarer Malene Friis 
Andersen,
Skulle man nu være 
blandt dem, der tænker, 
at en god relation mel-
lem ledere og medar-
bejdere nok handler om 
masser af kaffepauser 
og privatsnak om som-
merferieplaner, tager 
man fejl. I hvert fald 
i denne her sammen-
hæng.
   - De her relationer har 
ikke noget at gøre med, 
at vi hygger os, taler 
privat og er enige om 

alting. Det har ikke noget med intime relationer at 
gøre. Det handler om det arbejdsmæssige. Om at 
samarbejde på mere gennemsigtige og åbne måder 
og om at turde være uenige og bringe usikkerheder 
til torvs med tillid til, at det bliver modtaget med 
respekt og læring for øje.

RETFÆRDIGHED SKAL DER TIL

Udover at den »psykologiske sikkerhed« skal være til 
stede for, at relationen kan fungere, skal medarbej-
deren også opleve retfærdighed på flere niveauer på 
arbejdspladsen, forklarer Malene Friis Andersen.
   - Der skal være processuel retfærdighed. Det vil 
sige, at man som medarbejder har en oplevelse af, at 
tingene går ordentligt for sig, og at der bliver handlet 
fair fra ledelsens side – for eksempel i forbindelse 
med afskedigelser. Der skal være resultatmæssig 
retfærdighed – det vil sige, om det er de rigtige 

beslutninger, der bliver truffet, og om de opleves som logiske 
og konsistente ud fra de kriterier, der er sat op. Det gælder for 
eksempel i forhold til, hvem der får bonus og efteruddannelse, 
og hvem der bliver afskediget under en fyringsrunde. Og så er 
der den relationelle retfærdighed, hvilket vil sige, at man synes, 
at ens leder er fair og eksekverer de beslutninger, der bliver 
truffet, på en god og retfærdig måde.
   - For hvis medarbejderne oplever uretfærdighed, så reagerer 
de. Og så er det, at man begynder at skrue ned for arbejdstem-
poet og lave sit eget retfærdighedsregnskab, siger Malene Friis 
Andersen.

ANSVARET ER IKKE LIGE

Hvis man som virksomhed vil arbejde med relationer, må man 
ifølge hende starte med sikre sig, at der er både psykologisk 
sikkerhed og en oplevelse af retfærdighed til stede. Eller også 
lægge ud med at fremme begge dele. 
   - Det er vigtigt, at man starter udviklingsprocessen fra det 
udgangspunkt, som relationen har. Man kan for eksempel 
starte med at tale om, hvad psykologisk sikkerhed betyder, og 
hvilke lederhandlinger og hvilke medarbejderhandlinger, der er 
brug for i den forbindelse.
   Hvis man for eksempel som virksomhed kører med benhårde 
individuelle målsætninger, er det måske ikke så befordrende for 
den psykologiske sikkerhed, da det vil nedbringe medarbejder-
nes motivation for at hjælpe hinanden, siger hun.
   Er den psykologiske sikkerhed og oplevelsen af retfærdighed 
til stede, bliver arbejdet med relationen selvsagt nemmere. 
Men hvem har så ansvaret for det arbejde?
   - Vi ved fra forskningen, at både medarbejderen og lederen 
har indflydelse på kvaliteten af relationen, men vi ved også, at 
lederen har større indflydelse på kvaliteten af relationen, så 
det bliver ikke et lige ansvar, siger hun og fortæller, hvordan 
man kan arbejde med relationer i praksis:
   - Det handler om, at organisationen har et blik på det. At man 
blandt andet gentænker, hvordan man arbejder med leder-
udvikling. Måske giver det ikke nødvendigvis altid mening at 
smide lederne på et standardkursus. Hvis man vil vide, hvad 
medarbejderne har brug for, skal de inddrages, siger hun og 
foreslår, at medarbejderne, når det giver mening, lukkes tidligt 
ind i »beslutningsrummet« for eksempel i forbindelse med 
forandringsprocesser
   Selvom ansvaret for initiativet til relationsarbejdet ligger 
hos ledelsen, så kan man som medarbejder med fordel tage en 
del af det på sig i hverdagen, hvis rammerne er til det, mener 
Malene Friis Andersen.
   - Som medarbejder skal man ikke være bange for at tage 
ansvar. Man kan hjælpe sin leder ved at sige »som situationen 
er lige nu, så kunne vi godt have brug for mere tydelighed 
omkring prioritering« eller »vi har som team brug for at vide 
mere om denne omstrukturering«. Altså starte med at sige, 
hvad man helt konkret, lavpraktisk og opgavenært har brug for 
for at kunne løse sine arbejdsopgaver bedre og bevare arbejds-
glæden imens.
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Megatrends og nye
kompetencer for biblioteksansatte

S
Y

N
S

P
U

N
K

T

Maj 2018 · Perspektiv · 45

Megatrends er store transformationer i tiden, 

der forandrer vores verdensbillede. Som 

Golfstrømmen, der ubemærket bringer store 

mængder varme med sig, påvirker megatrends 

menneskers hverdag og livsførelse.

1. Megatrend: Digitalisering
Hvor tidligere teknologiske revolutioner har for-

andret få brancher, vil de kommende år adskille 

sig ved, at mange brancher vil blive forandret 

på én gang. Op mod 470.000 jobs i Danmark 

forventes at blive erstattet af robotter inden 

2030. Samtidig forudser WHO, at stress som 

folkesygdom afløses af ensomhed. Det hænger 

nært sammen med de store fremskridt i kunstig 

intelligens, der betyder, at computere kan gen-

nemføre flere og flere menneskelige opgaver. 

Udviklingen peger i retning af, at flere funktioner 

i biblioteker og kulturhuse automatiseres, og 

politiske tanker om reduktion i personale er ikke 

en fjern konklusion. 

2. Megatrend: Fra mere til bedre
Fra mere til bedre er den trend, der sætter det 

hele i gang. Det betyder, at succes ikke kun skal 

måles i kvantitet, men i høj grad også i kvalitet. 

Opgaven bliver at spørge: Hvad er bedre? Har vi 

brug for flere møder eller bedre møder? Har vi 

brug for mere kompetenceudvikling eller bedre 

kompetenceudvikling? Det er vigtigt, at turde 

sige at der er brug for bedre løsninger, ikke kun 

på det digitale område, men i høj grad også på 

det relationelle område. 

3. Megatrend: Social intelligens
At arbejde som biblioteksansat stiller store krav – ikke kun til de fag-faglige, 

men også til de personlige kompetencer, fordi biblioteksansatte i stigende 

grad må tage personlige virkemidler i brug i den professionelle kontekst som et 

modsvar til digitaliseringen. 

   Men bibliotekspersonale er da relationskompetente? Ja, det er de, er det 

enkle svar. Men det relationelle forhold er så indlysende, at det nemt overses 

i en hverdag, hvor teknikken driller og drift skal varetages af færre personaler.    

Digitalisering som megatrend afføder et stigende behov for menneskelig in-

teraktion af høj kvalitet. Som professionel faggruppe skal viden om relationers 

betydning for læring, trivsel og dannelse hentes i det professionelle felt. Forsk-

ningen dokumenterer, at når kvaliteten i de mellemmenneskelige relationer er 

af høj kvalitet, styrkes hukommelse, læring, trivsel og dannelse. Der er derfor 

behov for at styrke den enkeltes professionelle relationskompetence i en tid, 

hvor teknologi overtager funktioner, der mindsker dialogen ansigt til ansigt. 

Den sociale intelligens er et modsvar til den overfladiske skærm-interaktion.

   Personale og ledelse skal med andre ord gå på to ben i opgaveløsningen: Et 

fag-fagligt ben, hvor der søges løsninger via drift/teknologi og et socialt ben, 

hvor der søges bedre løsninger via relationer. Løsninger via relationer betyder i 

praksis at have professionelle værktøjer til at udvise nærvær, venlighed samt 

evne til at fange, fastholde og folde samtalen ud, tilpasset den enkelte borger. 

Der er behov for at betragte interpersonelle kompetencer, såsom indlevelses-

evne og social intelligens, som kompetencer, der vejer lige så tungt, som de 

fag-faglige. 

   Når bibliotekspersonale går på to ben i opgaveløsningen, tilbydes noget bedre 

– nemlig samtalen og nærværet i en verden, hvor udviklingen understøttes af 

statistikker, der peger på, at flere og flere bliver ensomme, og hvor digitaliserin-

gen automatiserer jobfunktioner, der erstatter interaktionen mellem menne-

sker. 

   At arbejde med megatrends og deres samfundspåvirkning, skaber forudsæt-

ninger for at kunne styre, hvilken vej vi skal, frem for at følge med den usynlige 

Golfstrøm i en evig jagt på at nå mere. 

Sussi Nyled Heinrichson er uddannet bibliotekar DB og cand.scient.bibl. Hun har 

20 års erfaring fra private og offentlige biblioteker, og hun arbejder i dag som 

konsulent, underviser og foredragsholder med speciale i mellemmenneskelige 

relationer, trivsel, kommunikation og samspil.

Sussi Nyled Heinrichson arbejder som konsulent med 
relationer og trivsel. I dette synspunkt kommer hun med 
sit bud på trends, der påvirker vores arbejdsliv og gør 
relationskompetencer endnu mere vigtige fremover. 
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Biblioteksjef
Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol vidare-
gåande skule, Læringssenteret Gol og grunnskulen i Gol med biblioteksjef og 
2,8 bibliotekarar. 
   Biblioteket legg vekt på å tilby eit godt utval av ulike media, og har eit nært 
samarbeid med dei andre biblioteka i Hallingdal og med Fylkesbiblioteket i 
Drammen. Biblioteket er ansvarleg for ulike arrangement og har eit aktivt og 
godt fagleg miljø som vi ser fram til å utvikle vidare slik at biblioteket blir 
ein sjølvsagt møteplass for alle.

Vi søkjer:
Biblioteksjef 100 fast % stilling

Kvalifikasjonar:
•  Godkjent bibliotekarutdanning, helst med leiarerfaring eller utdanning. 

Søkjarar med anna høgare utdanning kan og bli vurderte, med mellombels 
tilsetting på dispensasjon. 

•  Vi søkjer ein allsidig, utviklingsorientert og utadretta person med evne til 
å arbeide både sjølvstendig og saman med andre. 

•  Vi søkjer ein person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.
•  Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. 

Arbeidsoppgåver:
•  Bibliotekutvikling for framtida.
•  Saksbehandling, personal-, økonomi- og planarbeid.
•  Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar.
•  Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper.
•  Samarbeid med Gol skule, Gol vidaregåande skule og Læringssenteret Gol.
•  Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar.
•  Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan. Andre oppgåver.

Vi tilbyr:
•  Ein unik sjanse til å være med å utvikle eit moderne kombinasjonsbibliotek.
•  Hyggelige kollegaer
•  God pensjonsordning
•  Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass

For stillinga gjeld:
Tilsetting som biblioteksjef i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement 
og tariffavtalar. Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast.

Løn etter avtale

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg 
innan reiseliv, handel og jordbruk. Kommunen kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur. Gol har eit koseleg
og innbydande sentrum, og er ein populær handleplass med mange og varierte butikkar. Kommunen har god barnehagedekning og eit variert
skuletilbod innan vidaregåande skule.

Vi ynskjer at:
•  Du ynskjer å være med å utvikle Gol bibliotek til ein møteplass for alle
•  Du ynskjer å utvikle eit godt skulebibliotek 
•  Du ynskjer å samarbeide om ulike aktivitetar knytt til formidling
•  Du kan jobbe sjølvstendig
•  Har gode leiareigenskapar
•  Kan inspirere, motivere og rettleie

Anna:
Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre 
rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.

Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir 
produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn.

I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta 
offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte of-
fentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar 
om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova 
§25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å 
trekkje søknaden din.

Send søknad:
Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir 
eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering 
av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 
+4732029000. 

Søknadsskjema finne på www.gol.kommune.no/ledige stillinger

Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de 
har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Søknadsfrist: 8.6.2018

Kontaktperson
Mads Elbrønd,
mobil: +4740916449
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
10.-11. november 2018
i Aarhus

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom videre med kurser 
i it-sikkerhed!
Få råd, tips og vejledning 
til, hvordan du rammer din 
målgruppe og præsente-
rer materialets temaer, så 
det fænger og taler til dit 
publikum. 
30. maj 2018
12. juni 2018

Gå-hjem-møde: Hov, et 
egern! - om vores brug af 
sociale medier
Lær at genkende de psyko-
logiske tricks, som sociale 
medier bruger for at vinde 
din opmærksomhed! IT-
faggruppen inviterer til 
foredrag om opmærksom-
hed og socialemedier med 
digitaliseringsskeptiker og 
adfærdspsykolog Anders 
Colding-Jørgensen.
6. juni 2018 i København

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Records Management – 
reunion og netværk for 
Records Managers
Netværksmøde for dig, som 
arbejder med eller er interes-
seret i records management, 
og reunion for alle, som har 
deltaget på BF's Records 
Manager-miniuddannelse. 
11. juni 2018 i København

Gå-hjem-møder: Nye måder 
at være bibliotek på
Med udgangspunkt i sin bog 
giver i Elsebeth Tank os input 
til en ny faglig samtale om 
bibliotekernes identitet og 
værdigrundlag.
12. juni 2018 i Aarhus
13. juni 2018 i Odense

Morgenmøde for ledere:
At løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledel-
sesmæssigt problem, som 
tilsyneladende virker uløse-
ligt? Bliv præsenteret for en 
enkel og innovativ metode 
til problemløsning, baseret 
på den nyeste kognitive 
forskning. 
10. september 2018
i København

Besøg de spændende
særsamlinger på Syddansk 
Universitetsbibliotek i 
Odense
Referencefaggruppen invi-
terer til gå-hjem-møde med 
rundvisning i magasinerne 
hos SDUB og chancen for at 
se og høre om de historiske 
værker fra særsamlingerne.
30. oktober 2018 i Odense

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE TR-KURSER

Webinar: 55+ Jura
i forbindelse med din
Pensionsordning
19. juni 2018

Webinar:
Pensionsøkonomi (uden 
gennemgang af efterløn)
7. juni 2018

Kursus: Juridisk
informationssøgning
Få en grundig introduktion til 
juridisk informationssøgning 
med særlig fokus på dansk 
lovgivning og domspraksis 
samt EU-ret.   
28. maj 2018 i Vejle
31. maj 2018 i København

Kursus i ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database?    
1. juni 2018 i København

Kursusforløb: Bliv klædt på 
til biblioteksundervisning i 
it-sikkerhed
Medierådet for Børn og Unge 
inviterer i samarbejde med 
Digitaliseringsstyrelsen, BF 
samt de seks centralbiblio-
teker og Slots- og Kultursty-
relsen til kursus, der klæ’r dig 
på til at kunne undervise dine 
brugere i en række enkle råd, 
der hjælper dem med at holde 
hackerne ude.  
7. juni 2018 i Aalborg

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.   
19. september til 10. oktober 
2018 i København

Revolutioner din jobsøgning    
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?      
4. og 11. september 2018 i 
København (dagskursus)
3. og 10. oktober 2018
i København (aftenkursus)
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul C 2018
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

Scan QR-koden
og meld dig til
et af de mange
spændende
arrangementer
allerede i dag.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kommunikation
(Diplomuddannelse, 
enkeltfag - 4 kursusdage 
med eksamen)
Få redskaber til at arbejde 
strategisk med at ud-
vikle dine kommunikative 
kompetencer, bl.a. gennem 
systematisk refleksion 
over modtager, situation 
og kommunikationsform. 
Lederuddannelse på 
diplomniveau med tilhø-
rende eksamensprojekt og 
mundtlig eksamen
(5 ECTS-point).   
21. september til
20. november 2018 (plus
 eksamen) i København 

Informations- og
IT-sikkerhed
(Miniuddannelse)
Lær om de centrale begre-
ber inden for IT-sikkerhed. 
Få bedre forudsætninger 
for at arbejde med strate-
gier, politikker og procedu-
rer for informationssikker-
heden. Ny miniuddannelse 
over fem kursusdage.    
9. oktober til 4. december 
2018 i København

Projektleder i praksis 
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer 
og værktøjer i projektle-
delse og få mulighed for
at øve brugen af værk-
tøjerne.    
30. oktober til
27. november 2018
i København

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at ar-
bejde med digitale projek-
ter, og lær om værktøjer til 
og principper for udvikling, 
design og strukturering 
af din organisations eller 
virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage    
27. februar til 3. april 2019
i København
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Nu er der direkte feedback på mit arbejde 

Navn: Bente Bernhard Riis             
Stilling: Bibliotekar med it-ansvar på Lemvig
Bibliotek fra 1. marts 2018        
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2000     
Tidligere: Redaktionsmedarbejder i Boghandler-
foreningen gennem 17 år         
Alder: 43 år 

Du har arbejdet i Boghandlerforeningen i 17 år. 
Hvorfor søgte du en bibliotekarstilling?       
- Jeg har altid gerne ville arbejde som folkebiblio-
tekar, men da jeg blev færdig i 2000, var der ikke 
så mange faste stillinger. Men jeg fik ret hurtigt 
en fast stilling i Boghandlerforeningen, og dér blev 
jeg. Jeg har været rigtig glad for mine opgaver, kol-
leger og det at have fingeren på pulsen i forhold til 
nye udgivelser. 

Hvad var dine opgaver i Boghandlerforeningen?      
- Jeg var redaktionsmedarbejder – en bibliotekar-
stilling – hvor jeg stod for boghandlerne og inter-
netboghandlernes bestillingssystem. Jeg havde 
kontakt med de store forlag om deres udgivelser, 
så de lå korrekt og søgbart i databasen. Og jeg vej-
ledte mindre forlag om, hvordan de kom i kontakt 
med boghandlerne for at få solgt deres udgivelser. 
Jeg lavede fejlfinding i databasen, sammenkørte 
data fra forlagene, Bogportalen og de nationale 
bibliografiske data. Stillingen var halvt it-rettet og 
halvt rådgivning og kommunikation.     

Hvad bliver dine opgaver som bibliotekar på 
Lemvig Bibliotek?       
- Det er en hybridstilling, hvor jeg har it-ansvar for, 

at bibliotekssystemet kører optimalt og for 
indkøb af udstyr og it-udviklingen, men jeg har 
også udlånsvagter både i voksen- og børne-
biblioteket. Og fordi det er et mindre bibliotek, 
hvor vi alle har mange forskellige opgaver, har 
jeg også opgaver med for eksempel fjernlåns-
registrering.  

Hvad er udfordrende i dit nye job?       
- Det er udfordrende, når brugerne spørger 
om specifik informationssøgning. Jeg har jo 
ikke siddet med referencebibliotekaropgaver 
de sidste 17 år, så jeg skal lige genopfriske, 
hvordan man gør med specifikke emnesøg-
ninger, hvis en gymnasieelev for eksempel 
skal have en udtømmende liste med artikler 
om reformer i USA i 30’erne og 40’erne. Til 
gengæld er jeg helt opdateret på den nyeste 
skønlitteratur. 

Hvordan kan du bruge din baggrund i jobbet 
som folkebibliotekar?         
- Alt er i princippet nyt, men alligevel velkendt. 
Jeg har altid interesseret mig for bøger og 
kender jo alt til databaser og registrering af 
litteratur, selvom jeg ikke har haft dem fysisk i 
hænderne som nu. Jeg kan bruge min viden om 
udgivelser og er godt inde i, hvordan posterne 
er bygget op i databasen Netpunkt. 

Lever jobbet op til drømmen?         
- Ja bestemt. Opgaverne er sjovere, mere 
spændende og mere afvekslende end i mit 
tidligere arbejde. Før brugte jeg 85 procent 

af min tid bag skærmen med en 
telefon i hånden. Nu taler jeg med 
mennesker ansigt til ansigt og 
får mere direkte feedback på mit 
arbejde.  

Hvorfor valgte du at flytte fra 
København til Lemvig?          
- Jeg er flyttet hjem. Jeg kommer 
fra Sydthy, der ligger 40 kilometer 
fra Lemvig, og min mand er fra Ha-
derslev. Da han stod foran måske 
at skulle tvangsudflyttes til Næst-
ved fra København med SKAT, blev 
vi enige om at flytte hjem i stedet. 
Vi har en datter i skolealderen, så 
det gik ikke at pendle. Det hele gik 
ret hurtigt, så vi rykkede herover 
1. januar. Jeg søgte stillingen i 
Lemvig Bibliotek, men forventede 
ikke at få den, da jeg har siddet 17 
år i det private. Men de så mine 
it-kompetencer som en styrke. Jeg 
føler mig meget heldig, for det er 
det hyggeligste bibliotek. 

Hvordan er det at være flyttet 
hjem?           
Alle har taget godt imod os. Man 
kan mærke, de gerne vil have, at vi 
falder til i lokalsamfundet. Det har 
været nemmere at flytte tilbage, 
end det var at flytte til København.       
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www.bci.dk

BESØG BCI.DK/SOMMEROG FIND MEREINSPIRATION

INSPIRATION TIL
SOMMERFERIELÆSNING!

Gør klar til sommer, og vis bøger velegnet til 
sommerferielæsning – eller lav feriepakker 
med en samling af bøger, spil eller andet, 
klar til at låne med hjem i ferien til 
mange timers underholdning.

Se mere på www.bci.dk/sommer

”Jeg er meget stolt 
over, at BF’s med-
lemmer og BF’s
faner har været så 
synlige, for det er jo 
det kæmpe arbejde, 
der har været med 
til at sikre, at vi fik 
en aftale i hus”
Tine Segel BF’s formand om de
langvarige forhandlinger om OK18

Se fotoreportage side 16
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 
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OK18 i billeder  /  Medarbejderen har også et ansvar for et godt forhold til chefen

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser

BLOCKCHAIN-
TEKNOLOGI

TEMA




