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Biblioteket har som samfundsinstitution gennemgået en enorm forvandling. I dag er 
de danske biblioteker kreative vækstcentre med et væld af forskellige aktiviteter på 
diverse platforme  - og med mangfoldige målgrupper. Denne udvikling vil forstærkes, 
sideløbende med at stadig flere biblioteker i perioder vil stå ubemandede.  
Tilsammen stiller det helt særlige og øgede krav til kommunikationen.

Cicero Media gør det enkelt at skabe kreativ og dynamisk kommunikation – på alle 
platforme. Det er et stærkt bud på fremtidens software til digital formidling, og det 
modulopbyggede system er udviklet specielt til at løse de mangeartede opgaver  
på et moderne bibliotek. Nu – og i fremtiden.

Læs mere på www.systematic.com/library

Med Cicero Media tilbyder Systematic ikke blot løsninger til 
den administrative biblioteksdrift. Cicero forener mange års 
erfaring inden for softwareudvikling med over 25 års arbejde 
inden for biblioteksområdet. 

Det giver de bedste forudsætninger for at understøtte 
biblioteks forretningen, både med administrative it-løsninger 
og nye digitale værktøjer.

Systematic_PerspektivAnnonce_Mar2017_215x220_V04.indd   1 08/03/2017   14.00

Protester
redder betjeningen

på Svendborgs
filialer

Tema:

Læs også: Kompetencematrix på KB · Chefernes nye formand · Fra cand.scient.bibl. til museumsdirektør i USA     
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www.eurobib.dk

Anvend ressourcerne i allerede har ved hånden for at komme i gang!
Med My Library Too kan du skabe rum til leg, inspiration og læring. 
En ”bibliotekskiosk” til de yngste med alt hvad et bibliotek behøver. 

Kig i vores webshop allerede i dag for mere information. 

Makerspace til de yngste
– rum til nysgerrighed

- Vi troede ikke 
undervejs, at det 
ville lykkes at få 
besparelserne
taget af bordet, 
men konklusionen 
er, at det nytter
at kæmpe.
Tillidsrepræsentant i
Svendborg Bibliotekerne
Jørn Skou

Tema side 12



3Marts 2017 · Perspektiv ·

04 Aktuelt interview 
 Bibliotekschefernes nye formand 
 Pia Henriette Friis 

06 Formandens leder

08  Overblik fra nettet   

30 Fra cand.scient.bibl. til museumsdirektør                                                                                                                                  
        Cand.scient.bibl. Rasmus Thøgersen 
 er museumsdirektør i USA    

34 Bibliotekschefforeningens årsmøde             
 Hvad skal fylde på biblioteket? 
 Og er der brug for en ny bibliotekslov? 

36 Debat 

37 Resumeer fra Del Din Viden

38 Odense Bibliotekerne udlåner
 bæredygtighed med succes              
 Artikel fra Del Din Viden  

40 HB-noter:
 Nyt fra sidste hovedbestyrelsesmøde

42 Job og karriere

44 New Public Management – dyrere og dårligere      

47 Nye stillinger

48 Arrangementer på vej 

50 Nyt job

03
IN

D
H

O
L

D

12

Hvad fik politikerne i 
Svendborg Kommune 
til at tage besparelser 
på bibliotekerne af 
bordet?

En kompetencematrix på Det Kgl. 
Bibliotek skal gøre det lettere at 
dele kompetencer på tværs af 
organisationen.

HOLD
FINGRENE
FRA VORES 
BIBLIOTEK

24

20

IVA-STUDERENDE I 
NYE OMGIVELSER

Fotoreportage fra 
IVA’s nye lokaler 
på Københavns 

Universitet. Hvad synes 
de studerende?

STYR PÅ KOMPETENCERNE                                                                                                                                    
                                          



Pia Henriette Friis er uddannet biblio-
tekar DB fra 1994 og har en dimplom-
uddannelse i ledelse fra 2012. Hun har 
tidligere været blandt andet bibliotekar i 
København og Gråsten, biblioteksleder i 
Aabenraa, Sundeved og Broager Kommu-
ner og selvstændig ledelseskonsulent. 
Pia Henriette Friis er i dag bibliotekschef 
i Kolding. 
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Om Pia Henriette Friis



Bibliotekschefforeningen er en faglig interesseorgani-
sation, der samler ledere og chefer inden for folkebiblio-
tekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske 
ledelsesniveau i folkebibliotekerne.
Foreningen har to overordnede formål: fremme profes-
sionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, 
biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Marts 2017 · Perspektiv · 5

Synlighed og blik for omverdenens behov. Det er to ting, 
Pia Henriette Friis vil have fokus på som nyvalgt formand 
for Bibliotekschefforeningen.

Tillykke med valget som formand for Bibliotekschefforenin-
gen. Hvorfor stillede du op?  
- Jeg blev opfordret til at stille op som formand, og det var en 
mulighed, jeg ikke kunne lade gå forbi. Det bliver spændende 
at udvide mit netværk og være med der, hvor man kan præge 
udviklingen på biblioteksområdet. De to essentielle formål for 
en bibliotekschef er at understøtte god ledelse og det strate-
giske fokus på biblioteksudvikling. Det gør jeg til daglig som 
bibliotekschef i Kolding, og som formand for Bibliotekschef-
foreningen kommer jeg nu også til at gøre det med et nationalt 
fokus. 
 
Hvilket fokus vil du have som formand?   
- Synlighed. Det er foreningens opgave at fortælle, hvad bib-
liotekerne foretager sig i den mangfoldige og udvidede rolle, vi 
har fået. Vi har momentum lige nu, hvor vi har succes på alle 
mulige måder, blandt andet fordi bibliotekerne er gået først 
i forhold til at etablere partnerskaber lokalt. Vi er gået fra at 
være det klassiske bibliotek til at blive det opsøgende bibliotek, 
og jeg kan se, at lokalsamfundet er begejstret for, hvordan 
bibliotekerne byder ind på vigtige samfundsmæssige opgaver. 
Men det ville være naivt ikke også at have blik for udfordrin-
gerne. Eksempelvis de digitale ressourcer og rettighederne til 
dem. Her er det vigtigt at have en god dialog med vores samar-
bejdspartnere som forlag og forfattere.     

Hvilke muligheder ser du for folkebibliotekerne?   
- Vi skal holde fast i kernekompetencerne inden for formidling, 
søgning og kildekritik og videreudvikle dem, så de passer ind i 
en moderne virkelighed med for eksempel fake news. Bibliote-
kernes rolle på disse områder skal til stadighed slås fast, og vi 
skal udbrede fortællingerne om dem.  

Hvilke trusler ser du for folkebibliotekerne?
- Bekymringerne drejer sig tit om nedskæringer og budgetter, 
men som chefer bliver vi nødt til at tage på os, at vi har en sag 

TEKST ANETTE LERCHE FOTO PALLE PETER SKOV

at argumentere for. Vi skal gå foran med de gode historier og 
gøre os gældende, hvis vi også fremtidigt vil have et budget-
mæssigt grundlag. Den største trussel er, hvis vi ikke griber 
det momentum, vi oplever. Så bliver vi sådan nogle, der lever 
stille og bliver meget udsatte i forhold til nedskæringer. Vi skal 
gøre os uundværlige i de sammenhænge, hvor vi gør en forskel 
i samfundet. Vi skal hjælpe børn med at blive gode læsere og 
studerende med at blive gode studerende og indgå i partner-
skaber. Derfor er jeg også stor fortaler for, at vi ikke kun skal 
sætte vores egne dagsordener, men i meget høj grad interes-
sere os for vores omverden og dens behov. 

Hvad kendetegner en god chef?
- Gode kommunikative egenskaber og lydhørhed. En god chef 
skal være modig, turde gå nye veje og kunne begejstre. Jeg er 
uddannet bibliotekar DB og har derfor også et fagligt kendskab 
til bibliotekerne, men jeg synes ikke, at det er en forudsætning 
for god ledelse. Jeg har selv været i andre brancher og kan også 
se fordelen i at have en mere fri tilgang og ikke være bundet af, 
hvordan man plejer at gøre tingene.

Bibliotekschefernes nye formand

Om Bibliotekschefforeningen



   

Brug din faglige stemme 
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tærk faglig stemme. Det er ét af fire 
fokusområder i BF’s strategi for 2017-
2018. Det handler om at synliggøre 
medlemmernes kompetencer og BF’s 

politiske arbejde over for arbejdsgivere, politikere 
og beslutningstagere. En af kerneopgaverne for 
en fagforening er nemlig at tale medlemmernes 
sag og formidle deres kompetencer og bidrag til 
samfundet. 
   Det er vigtigt i disse år, hvor de økonomiske 
ressourcer i den offentlige sektor er knappe, og 
velfærdsstaten er til evig diskussion. For ofte sker 
besparelserne ud fra en tanke om, at biblioteket 
er noget, der kan undværes, når alt bliver digitalt.   
En tanke, som findes på trods af, at folkebiblio-
tekerne landet over via partnerskaber med andre 
aktører i lokalområdet løfter opgaver inden for 
eksempelvis læring og integration og er med til 
at skabe kultur og liv. Voldsomme besparelser 
ruller også ind over uddannelsesinstitutionerne, 
som må fokusere på kerneopgaven: undervisning. 

Tine Jørgensen  /  tj@bf.dk

Desværre går det stærkt ud over uddannelses-
institutionernes biblioteker og bibliotekarer, så 
15 procent af BF’s medlemmer på uddannelses-
bibliotekerne er blevet afskediget i de seneste 
år. Men hvis Danmark skal være ambitiøs på 
uddannelsesområdet, er de store besparelser en 
kortsigtet løsning. Og med det øgede fokus på 
digital dannelse og kildekritik, er det endnu mere 
kortsigtet at afskedige bibliotekarer og informa-
tionsspecialister. 
   »Stærk faglig stemme« handler om at gøre op-
mærksom på den værdi, BF’s medlemmer skaber. 
   I dette nummer af Perspektiv kan du læse om, 
hvordan Svendborg Bibliotek var udset til at gen-
nemføre en spareøvelse, der ville betyde ube-
mandede filialer og et kraftigt beskåret budget 
til arrangementer. Alt det, der skaber liv, debat og 
læring i lokalmiljøet. Da sparekataloget blev lagt 
frem, var der tavshed, indtil personalet tog bladet 
fra munden for at sikre, at borgerne fik besked 
om de massive besparelser, der var på vej, og at 
servicen ville blive forringet. Og så skete der no-
get! Et hav af læserbreve og høringssvar gjorde, 
at en del af besparelserne blev taget af bordet. 
   Bladet blev ikke taget fra munden uden over-
vejelser i Svendborg, og der er en hårfin balance 
mellem at være faglig og politisk som offentligt 
ansat. Men det var godt, at bibliotekarerne i 
Svendborg gjorde opmærksom på de faglige kon-
sekvenser af at fjerne bemandingen på lokalbib-
liotekerne. I det hele taget er offentligt ansattes 
ytringsfrihed et tema, som BF sammen med de 
øvrige organisationer i Akademikerne (AC) har 
stort fokus på. Det er vigtigt at skabe rammer 
for, at offentligt ansatte trygt kan benytte deres 
ytringsfrihed, og for at modarbejde udbredelsen 
af en tavshedskultur. 
   Så brug din faglige stemme, vis din faglige 
viden, og vær med til at udvikle den organisation, 
du er en del af. 
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Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44



15. februar

Bibliotekarforbundets formand, Tine Jørgensen, er meget tilfreds med afgørelsen, der slår 
fast, at arbejdsgiveren ikke uden videre kan inddrage den betalte frokost. 
   - Ansættelsesvilkår skal tages til overenskomstforhandlingerne og kan ikke bare fjernes ef-
ter forgodtbefindende. Det slår denne her afgørelse fast. Der er sat en bremse i den udvikling, 
vi har set på arbejdsmarkedet i denne senere tid, hvor arbejdsgiverne har inddraget kutyme-
fridage og sat spørgsmålstegn ved den betalte spisepause, siger Tine Jørgensen og understre-
ger, at afgørelsen, ud over at være glædelig for de ansatte i DR, har stor betydning for hele 
det offentlige område, der har tilsvarende overenskomstbestemmelser.
   Med afgørelsen er der sat en effektiv stopper for spekulationerne i den betalte spisepause 
for de offentligt ansatte, mener også AC’s formand. 
   »Når tre højesteretsdommere har anerkendt den betalte spisepause som en overenskomst-
rettighed hos DR, så er det helt utænkeligt, at man skulle kunne nå frem til et andet resultat 
i en eventuel ny voldgiftssag vedrørende det offentlige område,« siger AC’s formand, Lars 
Qvistgaard.  

Mønsted

8 · Perspektiv · Marts 2017

Fagbevægelsen vinder
sag om betalt frokost

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreve

En faglig voldgiftsret har fastslået, at den betalte spisepause 
er en overenskomstmæssig rettighed for de ansatte hos 
DR. En principiel afgørelse, der har betydning for hele det 
offentlige område.

N y hedsover bl ik

6. februar

Besparelser på uddannelse
rammer bibliotekarer

De seneste to år har nedskæringer på ud-
dannelsesområdet betydet, at lidt over 30 
bibliotekarstillinger er blevet nedlagt.

I 2015 betød besparelser på uddannelses-
bibliotekerne, at BF behandlede 13 sager om 
afskedigelse af bibliotekarer. I 2016 lød samme 
tal på 16 nedlagte bibliotekarstillinger, og i 
2017 har de første afskedigelsessager allerede 
været under behandling i BF. 
   I alt er cirka 200 af BF’s medlemmer ansat 
som bibliotekarer på uddannelsesområdet, og 
med godt 30 nedlagte stillinger på området 
svarer det til, at 15 procent af BF’s medlemmer, 
ansat inden for dette område, er blevet ramt af 
fyringsrunderne.
   - Mit indtryk er, at når der skal spares på 
uddannelsesinstitutionerne, ser ledelsen på, 
hvad kerneopgaven er. Og da kerneopgaven 
er undervisning, bliver bibliotekarerne mere 
udsatte, fordi ledelsen vurderer, at dem kan 
man lettere fyre, uden at det rammer kerneop-
gaven direkte, siger specialkonsulent i BF Ulla 
Thorborg.
   - I BF er vi dybt uenige i, at man kan undvære 
bibliotekarer på uddannelsesinstitutionerne. 
Desværre vurderer ledelserne ofte, at hvis 
man nedlægger biblioteket på eksempelvis en 
ungdomsuddannelse, så kan eleverne bruge 
folkebiblioteket i stedet for. Enten ved bare at 
sende eleverne derned eller ved at lave en af-
tale med folkebiblioteket om, at de overtager 
nogle af opgaverne, siger Ulla Thorborg.

Lerche

ARKIVFOTO: JAKOB BOSERUP

– I BF er vi dybt
uenige i, at man
kan undvære
bibliotekarer på
uddannelses-
institutionerne.



Nyhederne fra bf.dk/fagmagasinetperspektiv i forkortet version

10. februar

Prisen på 15.000 går til Rønne Bibliotek, og 
tredjepladsen på 10.000 kroner går til Åby 
Bibliotek i Aarhus.
   »Rigtig mange roste bibliotekarerne for 
deres arbejde med at formidle bøgerne, så 
læselysten smitter,« skiver Danske skønlit-
terære Forfattere i deres pressemeddelelse om 
indstillingerne.

Mønsted

1. marts

Cevea fremlagde analysen på konferencen Ulighedens Topmøde 2017 i DGI-byen den 
27. februar, hvor mange fagforeninger var repræsenteret. Og alle er enige om, at der 
kun kommer flere atypiske jobs fremover, hvilket også udfordrer fagforeningerne, hvis 
services og kampe hidtil har haft fokus på fastansattes vilkår.
   - Vi er nødsaget til at finde nye måder at skabe tryghed og fællesskaber på, sagde 
Journalistforbundets formand, Lars Werge, der dog også har mange medlemmer, som er 
selvvalgte freelancere og vant til den arbejdsform. Men han oplever, at utrygheden er i 
vækst på hele arbejdsmarkedet, og især dimittender føler, at fremtiden er uvis.

Mønsted

3. marts

718 besvarelser fra 42 kommuner har givet styregruppen for det Fælles Bibliotekssystem og KOMBIT et billede af brugertilfredsheden med det nye 
system. På en skala fra 1 til 5 giver brugerne i gennemsnit karakteren 2,6. Det er især for mange klik og for få genvejstaster, der trækker ned. 
Resultaterne og de mange kommentarer om specifikke udfordringer vil nu blive inddraget i arbejdet med at forbedre systemet. 

Lerche
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Ros for
formidling
af bøger

Vi skal finde nye 
måder at skabe 
tryghed på

Der arbejdes for højere brugertilfredshed 
med det Fælles Bibliotekssystem

Prisen for Årets Bogsamling 
2016 går til Biblioteket 
Kulturværftet i Helsingør. 
Biblioteket og medarbejderne 
får Danske skønlitterære 
Forfatteres nystiftede pris på 
50.000 kroner, øremærket til 
indkøb af fysiske bøger.  

Ny analyse fra Cevea sætter tal på, hvor mange danskere 
der er i såkaldte atypiske stillinger – betegnet som 
job med et lille timetal eller afgrænsede perioder som 
vikariater, projektstillinger og freelanceopgaver. I alt 
er tallet på 517.000 danskere, hvoraf cirka 25 procent 
(140.000) ville foretrække en fast stilling. 

Det Fælles Bibliotekssystems styregruppe og KOMBIT har gennemført en brugerundersøgelse for at 
måle på tilfredsheden med det Fælles Bibliotekssystem. Den giver et godt grundlag for at forbedre 
løsningen, mener både KOMBIT og styregruppen.



N y hedsover bl ik

24. februar

Da Det Kongelige Bibliotek (KB) og Statsbiblioteket (SB) fusionerede 
i 2016, gav det dønninger i hele universitetslandskabet.
   - På Aarhus University Library, der havde et tæt samarbejde med 
Statsbiblioteket, var det oplagt at se på den fremtidige organisering 
af biblioteket, efter SB og KB fusionerede, siger bibliotekschef Per 
Lindblad.
Forskellige muligheder har været på bordet, blandt andet en samar-
bejdsaftale med Det Kgl. Bibliotek i stil med aftalen mellem Det Kgl. 
Bibliotek og Roskilde Universitet, hvor det er backend-opgaver, der 
samarbejdes om. Men universitetsledelsen i Aarhus hælder mest til 
en fusion.
   - Det kræver selvfølgelig, at vilkårene for en fusion er tilfredsstil-
lende for begge parter. Derfor arbejdes der p.t. på en service level ag-
reement, så universitetets bestyrelse i april kan træffe den endelige 
beslutning, siger Per Lindblad.
   For Per Lindblad er særligt to ting afgørende for AU Library i en 
eventuel fusion med Det Kgl. Bibliotek – nærhed og mulighed for at 
forandre tingene.
   - Biblioteket skal være tæt på brugerne – både forskere og stude-
rende – for at kunne tilgodese behov for services, både fysisk og digi-
talt, helt ned på fakultetsniveau. På Arts (de humanistiske fag, red.) 
er de fysiske bøger for eksempel stadig meget vigtige, mens det på 
medicin er de digitale videnskabelige artikler, der betyder noget. Det 
skal vi som bibliotek kunne tilgodese, og aftalerne skal kunne hånd-
tere, at der skal udvikles, hvis behovene eller mulighederne ændrer 
sig, så vi ikke er fastlåst til bestemte services, siger Per Lindblad og 
understreger, at der for eksempel også er stor forskel på, hvilken rolle 
biblioteket spiller for studiemiljøet på de forskellige studier.  

Mønsted

15. marts

Medarbejderne mener ikke, at det er den rigtige løsning for at skabe det 
bedst mulige universitetsbibliotek.
   - Risikoen er, at biblioteket og vores services kommer ud på et sidespor, 
og visionen om at skabe indlejrede services i tæt dialog med fagmiljø-
erne kommer under pres. Ved en fusion med Det Kgl. Bibliotek er vi ikke 
længere en del af universitetet og er blandt andet ikke en naturlig del af 
de forskellige udvalg, siger én af tillidsrepræsentanterne for de cirka 85 
medarbejdere Anna Mette Morthorst. 
  For biblioteksleder Per Lindblad er nærhed og mulighed for at forandre 
tingene lokalt også afgørende for, at en fusion skal lykkes, sagde han til 
perspektiv.dk den 24. februar. 
   Men Anna Mette Morthorst ser stor risiko for, at netop de to ting bliver 
svære ved en fusion. 
   - Det vil betyde mindre politisk bevågenhed, når vi ikke på samme 
måde som hidtil sidder med ved bordet lokalt på universitetet og kan 
byde ind med relevante nye services. Der er altså et stort potentiale for 
understøttelse af forskning og undervisning, som kan gå tabt, hvilket i 
sidste ende for eksempel kan betyde, at forskere går glip af bevillinger, 
eller studerende ikke bliver klædt godt nok på i forhold til informations-
kompetencer, siger hun. 
   Anna Mette Morthorst og hendes kolleger anerkender, at der selvfølge-
lig er behov for et tæt samarbejde med det nye samlede nationalbiblio-
tek, men mener ikke, at ledelsens argumentation for en fusion er klar, 
eller at biblioteket står på en brændende platform.
   - Der mangler en vision forud for den her beslutning, så man havde 
startet med at tale indhold, og hvilket bibliotek man gerne vil have, 
mener Anna Mette Morthorst.  

 Mønsted

Fusion mellem AU Library
og KB på tegnebrættet

Medarbejdere på AU Library 
kritiske over for fusion 

Aarhus Universitetsbibliotek står sandsynligvis over
for en fusion med Det Kgl. Bibliotek. Beslutningen
skal tages af universitetets bestyrelse i april.

Medarbejdere på AU Library er bekymrede for, at den 
skræddersyede service og udviklingen af nye services i 
samarbejde med de fagfaglige miljøer på universitetet 
kommer under pres ved en fusion med Det Kgl. Bibliotek.

ARKIVFOTO: JAKOB BOSERUP
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Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv.

BiBliotekarForBundet er
bibliotekarernes stemme i debatten om…

F r e M t i d e n s 
B i Bl ioteker

saMarBejde MelleM Folke-
skole og FolkeBiBlioteker

digital dannelse

ForMidling

inForMationsvidenskaB
FRIVILLIGE DEt akaDEmIskE aRbEjDsmaRkED

E-bøGER FoRREtnInGsmoDELLER på boGmaRkEDEt

LæsELyst ophaVsREt sELVbEtjEntE bIbLIotEkER

      FaGLIGt       FæLLEsskab boRGERsERVIcE

DIGItaLIsERInG DEmokRatI oG DannELsE  

viden kulturLæRInG
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TEKST SABRINE MØNSTED

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Læserbreve og høringssvar
fra lokale borgere fik politikerne 

i Svendborg til at droppe
besparelser på

kommunens filialer.   

HOLD 
FINGRENE 

FRA VORES 
BIBLIOTEK

Marts 2017 · Perspektiv · 13
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n væsentlig brik i spillet om 
Svendborg Kommunes budget i 
slutningen af 2016 var den be-
tjente åbningstid på kommunens 
lokalbiblioteker – en besparelse 
på 1.050.000 kroner over to år. 

Alligevel endte politikerne med at lade den 
uberørt. Hvorfor?
   Flere kommunalpolitikere i Erhvervs-, Be-
skæftigelses- og Kulturudvalget i Svendborg 
Kommune  fortæller, at det var mere end 14 
læserbreve i den lokale avis og 23 høringssvar, 
der fik dem til at tage besparelser på biblio-
tekerne af bordet. For alle forsvarede den 
betjente åbningstid i filialerne. 

»Det er personalet, der er kulturformidlerne 
i filialerne, ikke husene eller murstenene i sig 
selv. (…) Det er personalet, der kan rådgive, 
hjælpe, inspirere med udstillinger og opslag 
og ikke mindst arrangere velbesøgte arran-
gementer,« skrev en bruger fra Ulbølle for 
eksempel i et læserbrev i Fyns Amts Avis, der 
også bragte det følsomme emne om land og 
by på banen: »Det er et eksempel på tanke-
gangen i kommunen om, at Svendborg Kom-
mune er lig Svendborg by, mens oplandet blot 
er et appendiks,« skrev han. 

NYTTER DET OVERHOVEDET? 

Men oprøret fra brugerne opstod ikke af sig 
selv. 

Faktisk var holdningen fra mange, at »det 
nytter alligevel ikke at sige noget til politi-
kerne«.

Det var i september 2016, at den betjente 
åbningstid på lokalbibliotekerne kom med i 
spillet om budgettet, da sparekataloget for 
Svendborg Kommune for 2017 og 2018 blev 
fremlagt. 

E
- Det var temmelig rystende læsning for med-
arbejderne på Svendborg Bibliotekerne, siger 
tillidsrepræsentant i Svendborg Bibliotekerne 
Jørn Skou, der kalder det en brutal besparelse. 

Den største post i kataloget var at spare 
1.250.000 kroner på bibliotekerne. At sløjfe 
personalet på alle kommunens filialer, hvilket 
ville betyde ren selvbetjening på de seks lo-
kalbiblioteker. Derudover var der en besparelse 
på 300.000 kroner på bibliotekernes arran-
gementer – en tredjedel af det nuværende 
arrangementsbudget – og en række mindre 
ting såsom betjeningen på Drejø. 

Biblioteket var ikke blevet hørt i forbindelse 
med udarbejdelsen af sparekataloget. Punk-
terne var udelukkende opstået på rådhuset ud 
fra embedsmændenes blik på budgetterne.

Kataloget indeholdt også besparelser på en 
lang række andre ting i kommunen, og samlet 
set mere end der egentlig skulle spares, så 
politikerne havde mulighed for at vælge ud i 
kataloget.  

- Embedsmændenes sagsfremstilling til 
politikerne om konsekvenserne af besparel-
serne på biblioteket var egentlig fair nok, siger 
Jørn Skou. 

- Det var en negativ sagsfremstilling, der 
forklarede, at besparelsen ville betyde, at 
brugerne af lokalbibliotekerne for eksempel 
kun kunne få hjælp ved at ringe ind til hoved-
biblioteket. På et møde den 12. oktober blev 
de mindre besparelser taget af bordet. Så den 
endelige besparelse lød på 1.050.000 kroner på 
bemandingen og arrangementer.  

HVORNÅR KOMMER REAKTIONEN 

Kommunens borgere, foreninger og institutio-
ner havde tre uger til at komme med hørings-
svar fra den 13. oktober til den 3. november. 

· Perspektiv · Marts 2017



Det skulle gå hurtigt, så budgettet kunne ligge 
klar den 1. januar 2017. 

- Og så ventede vi, siger Jørn Skou. Ventede 
på reaktioner i forhold til, at filialerne frem-
over skulle være rene afhentningssteder uden 
bibliotekarer. Fyns Amts Avis bragte lange 
artikler om, at sportsforeningernes tilskud til 
halleje var i fare for at blive beskåret. Men ikke 
et ord om bibliotekerne. 

Det gik op for personalet, at ingen af bru-
gerne anede, at deres bibliotekstilbud lå på 
huggeblokken i kommunaludvalget og med et 
pennestrøg kunne blive markant forringet.

- Man skulle lede længe på kommunens 
hjemmeside efter udvalgsreferater, spare-
katalog og så videre. Og hvem gør det af sig 
selv? Så vi besluttede at gøre brugerne op-
mærksomme på, hvad der var i spil, fortæller 
Jørn Skou. 

Han og kollegerne var i tvivl om, hvad de 
kunne tillade sig at sige offentligt som kom-
munalt ansatte, og hvor meget de måtte 
blande sig i debatten. Men sagen var for vigtig 
til at forholde sig passivt. 

- Vi må jo ikke være politiske, men det var 
vigtigt for os at fortælle, hvad de faglige kon-
sekvenser var, hvis man fjernede den beman-
dede åbningstid fra de små lokalbiblioteker. Så 
vi vidste, at politikerne traf deres beslutning 
på et fagligt funderet grundlag, siger Jørn 
Skou.

Nu var der to uger, til høringsfristen udløb. 
- Vi printede sagsfremstillingen fra spareka-

taloget og hængte det op uden for biblioteker-
ne, på filialerne, på opslagstavler og så videre 
og understregede, at alle borgere havde ret til 
at komme med et høringssvar. Vi talte med 
brugere på biblioteket, men reaktionen fra 
mange var: »Politikerne lytter alligevel ikke. 
Det er nok lige meget, hvad vi gør«. 

Øverst foto fra et af de arrangementer, der ville 
forsvinde fra filialen i Gudme, hvis den faglige 
betjening forsvandt. Arrangementerne ville være 
rykket til hovedbiblioteket i Svendborg.

Planlægningen på filialerne var på standby op til 
den endelige afgørelse. - Vi vidste jo reelt ikke, om 
vi skulle møde op derude efter den 1. januar, siger 
tillidsrepræsentant Jørn Skou (nederst tv.).

15Marts 2017 · Perspektiv ·
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GODT
TR-ARBEJDE 
Chefjurist i Bibliotekarfor-
bundet Karin V. Madsen 
kalder det »godt tr-arbejde«, 
den måde Jørn Skou og hans 
kolleger greb sagen an på i 
Svendborg. 

- De tænkte strategisk og 
formåede at få aktiveret bru-
gerne af biblioteket, så ef-
fekten blev langt større, end 
hvis de selv havde skrevet et 
enkelt læserbrev. 

Da de blev klar over, at 
borgerne ikke vidste, at 
besparelserne var på bordet, 
gjorde de flere tiltag. De 
orienterede brugerne på bib-
lioteket om, at alle har ret til 
at komme med høringssvar, 
og de kontaktede pressen. 
Her valgte de en journalist, 
der tidligere havde skrevet 
om bibliotekerne, og han kom 
på biblioteket en dag, hvor 
der netop var et arrange-
ment, et eksempel på det, 
som borgerne ville miste, hvis 
besparelsen gik igennem.
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ARTIKLEN, DER VENDTE SITUATIONEN

- Vi indså, at vi måtte gøre noget mere aktivt for selv at 
sætte en debat i gang og få fortalt om konsekvenserne 
ved at fjerne det faglige personale. Vi måtte tale imod 
opfattelsen af, at »folk bare kan klare sig selv«, for det 
kan alle ikke. Og i det hele taget måtte vi gøre opmærk-
som på, at det her forslag var på bordet. 

De besluttede at kontakte lokalavisen. 
- Pilen pegede på mig, fordi jeg er tillidsrepræsentant, 

men jeg overvejede det nøje, da det jo ikke var en faglig 
konflikt. Men det var et vigtigt budskab, som jeg mente 
var nødvendigt at få ud.

Tre uger forinden havde en journalist på Fyns Amts 
Avis skrevet om den nationale undersøgelse af folkebib-
liotekerne, der viste, at 67 procent foretrækker at bruge 
deres lokalbibliotek, når det er bemandet, og at der 
generelt er høj tilfredshed med bibliotekerne.

- Jeg sendte journalisten en mail, og derfra gik det 
hurtigt, siger Jørn Skou. Journalisten bad om kilder til 
artiklen, og Jørn Skou henviste ham til lektor på IVA Carl 
Gustav Johannsen, der i et interview i Politiken en måned 
tidligere havde talt om risikoen ved at gøre selvbetjente 
biblioteker helt bemandingsløse. Og til Bodil Helmert fra 
Nærdemokratigruppen i Stenstrup, der et år tidligere 
havde kæmpet for at få et selvbetjent lokalbibliotek, 
men var blevet lovet, at det ikke skete på bekostning af 
personalet.  

- Det var midt i efterårsferien, og mange var væk, så 
jeg pegede også på mig selv, da nogle fra biblioteket 
skulle fortælle om konsekvenserne set fra vores syns-
vinkel. 

BØRN OG ÆLDRE TABER

Journalisten stod næste dag på filialen i Gudme, midt i et 
efterårsferiearrangement for børn, der netop under-
stregede en af Jørn Skous pointer. Hvis den bemandede 
åbningstid på filialerne forsvinder, forsvinder arrange-
menterne også. 

- Der er kun arrangementer de dage, hvor der er 
personale. Uden bemanding i filialerne vil alle arrange-
menter rykke til hovedbiblioteket. En anden konsekvens 
er, at den gruppe af borgere, der ikke kan det hele selv, 
bliver tabt, især ældre og børn. Børn under 12 år har for 
eksempel ikke adgang til det selvbetjente bibliotek uden 
en voksen, mens mange ældre ikke vil bruge et sted, 
hvor det første, der møder dem, er en kortscanner, og de 
tager ikke turen ind til hovedbiblioteket. Man ved også 
af erfaring, at folk dropper at stille de spørgsmål, de har, 
når de skal ringe op fremfor at møde et menneske, siger 
Jørn Skou.

»De selvbetjente biblioteker er en optimal løsning for 
den ressourcestærke kreative klasse, der selv kan finde 
ud af at søge, bestille og låne materialer, mens nogle æl-
dre og børn har svært ved at klare hele processen selv,« 

»Vi indså, at vi måtte 
gøre noget mere 
aktivt for selv at 
sætte en debat i 
gang og få fortalt om 
konsekvenserne ved 
at fjerne det faglige 
personale.« 
Tillidsrepræsentant på  
Svendborg Bibliotekerne  
Jørn Skou

En del af debatten omkring filialerne handlede om land og by 
og prioriteringen af aktiviteter i yderområderne. Her foto fra 
Gudmefyrstens Hal. Østfyn var et centralt handelsområde i midten 
af jernalderen, og omkring Gudme lå en del store bebyggelser, som 
har været en fyrste værdig.



sagde Carl Gustav Johannsen for eksempel til 
Politiken den 20. september. Og over for journa-
listen fra Fyns Amts Avis understregede han den 
21. oktober:

»Hundrede procent selvbetjente biblioteker er 
en ualmindelig dårlig ide. Der er meget få biblio-
teker i Danmark med total selvbetjening. Ser man 
på besøgstal og udlånstal, stiger begge dele på 
biblioteker, der både har selvbetjening og beman-
ding, mens begge dele falder på biblioteker, der 
kun har selvbetjening«.

DEBATTEN, DER ENDELIG KOM 

Jørn Skou sidder klar samme aften for at læse 
den digitale udgave af morgendagens papiravis 
med følelsen af, at nu kan han ikke gøre mere. 
Historien om bibliotekerne fylder et opslag midt 
i avisen. Og så var ventetiden ovre. Debatten var 
i gang. 

Hver dag i de sidste 14 dage af høringsfristen 
bragte avisen et læserbrev fra biblioteksbrugere, 
og ud af de mere end 45 høringssvar, der kom til 
kommunen, var mere end halvdelen protester 
mod at sløjfe biblioteksbetjeningen.  

I et debatindlæg i Fyns Amts Avis den 28. okto-
ber skriver en bruger:  

»Forslaget er i realiteten en dødsdom over 
lokalbibliotekerne. For uden bibliotekarfaglig 
bemanding vil de ikke kunne fungere som det, de 
er. Lokale kulturelle samlingssteder for børn og 
ældre«.   

Også formand for Bibliotekarforbundet Tine 
Jørgensen skriver den 31. oktober et debatindlæg: 
»Den nyeste tilfredshedsundersøgelse fra Svend-
borg viser, at 67 procent af brugerne foretrækker 
at komme der, når der er personale. Det samme 

Du holder dig inden for ytringsfrihedens rammer, når:
•  Det klart fremgår, at det er dine personlige holdninger (at du ikke udtaler dig på vegne af arbejdspladsen)
•  Når der ikke videregives tavshedsbelagte oplysninger
• Når fakta er gengivet korrekt
•  Når der ikke fremsættes æreskrænkende/urimeligt grove udtalelser

Kilde: Karin Madsen, Chefjurist, BF’s forhandlingsafdeling

billede tegner sig nationalt. Derfor er det vigtigt at bevare de 
lokale biblioteksfilialer, som for mange borgere er et af de få 
lokale kulturtilbud og mødesteder, der er tilbage. Brug i stedet 
biblioteket og dets personale som drivkraft i lokalsamfundet. 
Det er en investering i fremtiden,« skrev hun.

- Det var en fantastisk følelse at få en debat om biblioteket, 
siger Jørn Skou. Debatten gik både på, hvad brugerne konkret 
kunne miste, og på den mere overordnede debat om land og by 
og centralisering. 

DET NYTTER 

Den 16. november skulle den demokratiske proces stå di-
stancen, hvor EBK-udvalget holdt det afgørende møde. Hele 
besparelsen på personalet blev taget af bordet og besparelsen 
på arrangementskontoen sat ned til 200.000 kroner.  

 - Vi troede ikke undervejs, at det ville lykkes at få besparel-
serne taget af bordet, men konklusionen er, at det nytter at 
kæmpe. Det nytter at gøre noget og sige sin mening, siger Jørn 
Skou. 

Flere kommunalpolitikere i Svendborg erkender, at bruger-
opbakningen til biblioteksfilialerne gennem læserbreve og 
høringssvar påvirkede deres holdning til forslaget i sparekata-
loget.

- Det viser, at kommunalpolitikere har brug for, at borgerne 
gør dem opmærksom på konsekvenserne af de beslutninger, 
de skal træffe. Mange ser måske en årsberetning fra bibliote-
kerne, men de ved i bund og grund ikke, hvad vi laver, og kender 
ikke til betydningen af det lokalt, siger Jørn Skou. 

Biblioteket står tilbage uberørt i denne omgang. Dog med 
200.000 kroner mindre på arrangementskontoen end sidste 
år. Og efter et par måneder, hvor personalet på filialerne ikke 
vidste, om de var købt eller solgt, oplever Jørn Skou sig selv og 
kollegerne føle, at de skal bevise, at de gør en forskel lokalt. 

 - Vi skal vise, at det betyder noget, at vi er derude, og at der 
sker noget til gavn for brugerne, og brugerne skal vise, at de 
gerne vil biblioteket. 
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Sagt af næstformand i
EBK-udvalget Finn Olsen (L)
med cirka en måneds mellemrum:

 

Den 21. oktober i Fyns Amts Avis 

»Jeg tror ikke, det ville få antallet af besøgende på 
bibliotekerne til at falde, hvis der ikke længere var 
bibliotekarer alle steder. Jeg tror efterhånden, at vi er 
blevet så selvhjulpne og vant til at klare os selv langt 
hen ad vejen. Hvis det viser sig, at filialen bliver brugt 
mindre, fordi der ikke er bibliotekarer, er det et problem, 
så jeg er også åben over for en kombination.« 

Den 18. november på perspektiv.dk 

- Jeg ser det som meget glædeligt, at vi bevarer 
de små biblioteker, og ikke mindst, at vi bevarer 
bibliotekarbemandingen, fordi det er bibliotekarerne, 
der kan hjælpe, vejlede og støtte borgerne. Vi ved jo, at 
eksempelvis mange ældre har brug for den personlige 
betjening og hjælp til det digitale. 

- Og så er de små biblioteker også vigtige i forhold til 
at være kulturskabende i lokalsamfundet. Det nytter 
ikke noget, at man kun prioriterer kæmpebiblioteker i 
de store byer, siger Finn Olsen, der synes, det var godt, 
at borgerne protesterede over besparelserne.

19Marts 2017 · Perspektiv ·

Uddrag af læserbreve bragt i 
Fyns Amts Avis oktober 2016      

”Først et nyt fint bibliotek - ja tak, men et delvist 
amputeret et af slagsen. Nu foreslås det, at der skal 
være ingen bemanding! Det kan da ikke være rigtigt? 
Jeg skriver på vegne af Thurø Pensionistforening, og 
vi har mange medlemmer, som har meget svært ved at 
komme til biblioteket i Svendborg.”
Ida von rosen Sørensen,  
formand for Thurø Pensionistforening

”Endnu engang vil I ramme de ældre, som bruger bib-
lioteket rigtig meget, både til hjælp med IT og med at 
finde og bestille bøger eller bare få en snak om samme. 
Jeg håber, at I besinder jer, da der jo også er planer om 
at spare på dagcentret i Stenstrup, så det er endnu et 
skridt tilbage i udviklingen for at gøre Stenstrup til et 
godt sted at bo.”
Alice Top-Rasmussen,  
formand for Ældre Sagen Egebjerg

”Kære politikere, vi, som bor herude, betaler også skat. 
Vi har også bogklubber, som gerne vil serviceres og 
have inspiration. Vi er flittige brugere af personalet og 
hygger os til arrangementerne, hvor vi møder flittigt 
op. Dette vil ophøre, hvis vi skal til Svendborg for at 
deltage.” 
Jytte Christiansen,  
flittig bruger af biblioteket i Gudme

Hvad fik dig til at skrive  
et debatindlæg?
- Da jeg læste i Fyns Amts Avis, at der lå et sparefor-
slag om at fjerne personalet fra vores lokalbibliotek, 
blev jeg så harm. Jeg tænkte: Det kan ikke passe. Vi 
har alletiders bibliotek, hvor vi får fantastisk hjælp, og 
politikerne kan ikke flytte det hele til Svendborg. 

Hvad bruger du biblioteket og dets personale til? 
- Jeg er med i bogklubben, låner bøger og film og 
kommer til arrangementerne, for eksempel med 
bibliotekarer, der fortæller om nye bøger. Jeg deltager i 
debataftener, der har blandt andet været én fra Eksju-
goslavien, som fortalte om at være flygtning og have 
åbnet egen forretning i Svendborg. Det er jo meget 
fint, at vi selv kan lukke os ind på biblioteket, men det 
er slet ikke det samme, siger Jytte Christiansen.
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IVA’s nye 
bibliotek 

strækker sig 
over flere 

etager med 
en markant 
hvid trappe, 
der snor sig 
op igennem 

etagerne.

Perspektiv var med, 
da de studerende 
havde deres første 
forelæsninger og 
holdundervisning 
i IVA’s nye lokaler 
på Københavns 
Universitet. De nye 
omgivelser får ros 
af de studerende.
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

IVA-studerende
i nye omgivelser
Det Informationsvidenskabelige Akademi er flyttet ind 
i KUA3-bygningen på Københavns Universitet på Ama-
ger, der også huser de teologi- og jurastuderende. Den 
30. januar gik undervisningen for alvor i gang, og BF’s 
karriererådgiver og formand stod klar med kaffe for at 
hilse de studerende velkommen i deres nye omgivelser.

IVA’s lektorer sidder samlet på én 
kontorgang. Det er ifølge underviserne 
en stor forbedring i forhold til de gamle 
lokaler på Birketinget, hvor personalet 
sad mere spredt.

De studerende har fået mange fine studiepladser. 
Her sidder de i IVA’s nyindrettede bibliotek.

Anna Thomsen  
 
6. semester
23 år
- Jeg er glad for, at IVA 
er flyttet i nye lokaler. 
Det er super lækre og 
spritnye omgivelser, der 
helt sikkert kommer til 
at løfte studiemiljøet. På 
Birketinget var det hele mere 
gammeldags, og der tog 
jeg ofte hjem for at læse. 
Nu tror jeg, at jeg vil bruge 
gruppelokalerne og blive på 
IVA, fordi studiemiljøet er 
mere indbydende.
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Frederik
Langebeck   
 
6. semester
24 år
- Det er rart, at IVA er flyttet. 
På Birketinget kunne der 
godt virke meget tomt, og 
lokalerne var gamle. Det er 
godt med luftforandring, 
og de nye omgivelser 
giver mig lyst til at gøre 
mere ud af studierne og 
studiemiljøet. Blandt andet 
er det rart at blive tættere 
knyttet til fakultetet, så vi får 
mere viden om forskellige 
studieretninger og har større 
mulighed for sparring på 
tværs af fagene. 

BF giver kaffe til 
de studerende 
for at byde dem 
velkommen 
i deres nye 
lokaler.
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Lotte Borg  
 
6. semester
26 år
- Det er rigtig fedt, at vi 
er flyttet. Birketinget var 
ikke så inspirerende. Her 
i de nye bygninger er vi 
meget tættere på andre 
studerende, og man får en 
fornemmelse af at være 
en del af noget større. 
Jeg tror, at jeg vil bruge 
stedet mere til læsning, 
og det er en fordel, at jeg 
kan møde mange af mine 
veninder, der læser andre 
fag herude. Vi får bedre 
mulighed for at netværke 
og lære folk at kende fra 
andre uddannelser, og 
det vil gavne os, når vi er 
færdiguddannede.

Kasper 
Christensen   
 
6. semester
24 år
- Jeg så meget frem til 
denne flytning, for jeg 
trængte til luftforandring. 
Det er spændende at 
mærke, at vi er blevet 
en del af campus. Det 
vil løfte studiemiljøet, 
fordi det bliver sjovere 
at komme her, når der er 
flere mennesker og større 
omgivelser. Jeg kommer 
til at møde mange af mine 
bekendte, der eksempelvis 
læser jura, hvilket jeg ser 
frem til. I det hele taget 
tror jeg, at vi vil få lidt flere 
perspektiver på studielivet. 

BF’s formand Tine 
Jørgensen taler fag 
og fagforening med 
studerende.

De studerende er glade for det nye 
studiemiljø og forventer, at de vil være mere 

på uddannelsen, end de har været hidtil.
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Styr på
kompetencerne

Vi er nødt til at dele kompetencer 
på tværs af organisationen, hvis vi 
skal lykkes med vores ambitioner i et 
stramt budget, siger universitetsbib-
liotekar Kira Stine Hansen om Det Kgl. 
Biblioteks  nye kompetencematrix.

· Perspektiv · Marts 2017



Vi sidder på universitetsbibliotekar Kira Stine Hansens kontor oppe under 
taget på Den Sorte Diamant. På bordet foran os ligger et stort Excel-ark – 
universitetsbibliotekets nye kompetencematrix, et samlet overblik over alle 
medarbejdernes kompetencer.
   De røde tal på Excel-arket fanger øjet. Minus et, to eller tre står der i små røde 
firkanter mellem gule frikanter med nuller og blå med plustal.  
   Farvekoderne indikerer niveauet af den enkelte medarbejders kompetencer 
på forskellige områder. Er tallet blåt, er kompetencen på ekspertniveau, og så 
er man én, de andre kan spørge til råds. Er det et gult nul, er kompetencen ikke 
relevant for ens arbejdsopgaver, mens de røde minustal indikerer, at medarbej-
derens kompetencer skal løftes for at løse opgaven fremtidssikret.
   Der er som sådan ikke noget nyt i at sætte medarbejdernes kompetencer i 
skema på universitetsbiblioteket. Ved de årlige MU-Samtaler har medarbejder-
ne og lederne i årevis talt om, hvordan den enkeltes kompetenceniveau ligger 
i forhold til at løse deres opgaver, og sammen har de lagt en plan for at løfte 
særlige kompetencer, hvis der var behov for det. 

MATRIX STYRER 

Det nye er, at skemaet fra MU-Samtalerne er vokset til en matrix, der ikke kun 
giver et overblik over den enkelte medarbejders og afdelings kompetencer, men 
også giver et samlet overblik over kompetencer hos alle ansatte i organisatio-
nen med det formål at tjene som strategisk styreredskab for ledelsen.  
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Med farvekoderne viser kompetencematrixen 
tydeligt, i hvilke afdelinger der er overtal af 
bestemte kompetencer, og i hvilke afdelinger de 
selvsamme kompetencer mangler. 
   - Det er købmandslogik i en stram økonomi, at vi 
er nødsaget til at se medarbejdernes kompeten-
cer som en samlet pulje, der kan trækkes på fra 
alle steder i organisationen. Vi har ikke råd til at 
se afdelinger og nu også de forskellige universi-
tetsbiblioteker som lukkede kredsløb, hvis vi skal 
lykkes med vores ambitioner om at fastholde og 
udvikle services samtidig med færre ressourcer. 
Det er simpelthen nødvendigt også at tænke i tal, 
siger leder af universitetsbiblioteket Kira Stine 
Hansen. 
   I slutningen af 2016 fik hun også ansvar for 
Roskilde Universitetsbibliotek gennem en samar-
bejdsaftale med Roskilde Universitet. 

SKIFT ARBEJDSPLADS I TO MÅNEDER 

I praksis kan man forestille sig et sted i organi-
sationen, der mangler kompetencer, for eksem-
pel inden for forskningsregistrering eller Open 
Access. Matrixen kan så vise, hvor der er medar-
bejdere med de kompetencer på højt niveau, som 
kan sidemandsoplære kollegerne. 

   - Vi har ofte kompetencerne i organisationen, og ved at bruge 
matrixen kan vi i langt større udstrækning bruge sidemands-
oplæring eller skyggeordninger. Den giver også et overblik over, 
hvilke kompetencer vi kommer til at mangle, hvis en medarbej-
der stopper, og vi kan opdage huller på tværs af hele organi-
sationen, hvor det vil give mening at købe et fælles kursus til 
mange medarbejdere på én gang, siger Kira Stine Hansen, der 
godt er klar over, at den her måde at anskue medarbejdernes 
kompetencer på vil opleves forskelligt. 
   - Nogle vil synes, det er utrygt at kunne blive flyttet midler-
tidigt eller permanent til de steder i organisationen, hvor der er 
mest behov for deres kompetencer. Og det kan være et fagligt 
tab og en sorg, hvis de opgaver, man holder af, bliver færre. 
Mens det for andre vil være en faglig udfordring, der giver 
arbejdsglæde, siger Kira Stine Hansen.

SIDEMANDOPLÆRING PÅ CV’ET

Jens Ludvigsen, tillidsrepræsentant på Det Kongelige Bibliotek 
København, mener, det er vigtigt, at der bliver taget hensyn 
til den enkelte medarbejder undervejs, så de kan se sig selv 
i strategien og oplever, at deres egen kompetenceudvikling 
understøtter den. Han og kollegerne ved godt, at skruen er 
strammet, og kan se mange gode takter i at få brugt de mange 
kompetencer, der allerede er i organisationen, for eksempel 
gennem sidemandsoplæring. Men skal det lykkes, kræver det, 
at de uformelle kompetencer som sidemandoplæring får en 
langt mere formel status og større anerkendelse fra ledelsen, 
mener han og hans TR-kolleger. 
   - For det første skal der sættes ordentlig tid af til det, så 
det ikke er noget, man lige klarer på en halv time oven i de 
andre opgaver. For det andet skal vi tale om, hvordan man på 
»papiret« kan se ens nye kompetencer, så det er noget, man 
kan skrive på sit CV eller bruge i en lønforhandling, siger Jens 
Ludvigsen.      
   - For nogle vil det måske også kræve, at de bliver trænet i at 
undervise, før de kan sidemandsoplære deres kolleger, og der 
skal være en accept af, at den viden, man kan få af sine kol-
leger, er lige så værdifuld som den fra en underviser.  

BRUG MATRIXEN OFFENSIVT

Kira Stine Hansen er med på, at tid er en faktor i kompeten-
ceudvikling – og tid er penge. Derfor er der afsat næsten 50 
procent mere på universitetsbibliotekets kompetencebudget i 
2017, som for eksempel kunne bruges til at frikøbe medarbej-
derne. 
   Kira Stine Hansen er klar over, at kulturændringen kun lykkes, 
hvis tillidsrepræsentanter og medarbejdere kan se ideen med 
matrixen. For hende handler det dog ikke kun om at fremtids-
sikre organisationen, men også medarbejderne. 
   - Medarbejderne skal have nye kompetencer i tide, så de 
magter nye opgaver. Venter man, til det brænder på, kan man 
være nødsaget til at fyre folk og ansætte andre med de rette 
kompetencer, siger Kira Stine Hansen, der også håber, at med-
arbejderne vil bruge kompetencematrixen offensivt.   
   - Det vil da være fantastisk, hvis der er medarbejdere, der 
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- Det er vigtigt som leder at være ærlig, så 
medarbejderne ikke pludselig står på en brændende 
platform uden at have fået nye kompetencer, siger 
universitetsbibliotekar Kira Stine Hansen. 

Område

Informationsforsyning

Understøttelse af informationskompetencer

Forskerservice

Studiemiljø

Generelt

Kompetence

Datahåndtering
Indlånsadministration
Katalogiseringsregler og formater
Ekspedition

Biblioteksfaglige informationssøgningskompetencer
Kildekritik
Generelle DataLab-kompetencer
Webformidling

Open Access
Software
Lovgivning/regler
Publiceringsstrategi

Kendskab til eget biblioteks studiemiljø
Udvikling af studiemiljø
Kendskab til de andre KUB-bibliotekers studiemiljø

Det Kgl. Biblioteks, KUB, KU organisatorisk kendskab
Overblik over bibliotekslandskabet
KUnet
Absalon

Udpluk fra kompetencematrixen 
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Kompetencebehovet er dynamisk, og der kommer hele tiden nye til. Nogle af de kompetencer, 
som der bliver mere brug for fremover, er ifølge Kira Stine Hansen: 

•   Kommunikationskompetencer, det at kunne formidle bibliotekets tilbud til brugerne 
•   Samarbejde og dialog med eksterne partnere
•   Undervisning og pædagogiske evner
•   Viden om licenser
•   Open Access 
•   Datamanagement i bred forstand
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Nye ideer kan gå tabt i skemaer
Rådgiver og ekstern
lektor i ledelsesfilosofi 
og organisations-
psykologi Michael
Andersen er kritisk
over for kompetence-
matrix som styre-
redskab.

Hvorfor mener du, at det er problematisk at bruge en kompetencematrix?
- En kompetencematrix er et produkt af en ældre ledelsesfilosofi, hvor ledel-
sen og rammerne skal sikre, at man har det, der er brug for i organisationen og 
virksomheden, og at man får så meget ud af medarbejderne som muligt for i 
sidste ende at sikre bundlinjen. Risikoen er, at det bliver et rigidt værktøj, der 
giver mindre dialog med den enkelte medarbejder, og at det kan bruges som en 
undskyldning til MU-Samtalen med argumenter som: »Den her kompetence kan 
du ikke få, for det er der ikke brug for«. Det bliver ufleksibelt i forhold til medar-
bejdernes personlige udvikling. 

Hvad går der tabt ved det?
- Man tøjler den personlige frihed ved at skabe nogle fikserede rammer med 
bestemte roller og kompetencer, man skal kunne. Det begrænser det kreative 
og innovative i medarbejderne. Når mennesket »går frit«, finder det på en 
masse ting. Det er sådan, nye ting opstår, så man som organisation hele tiden 
kan genskabe sin eksistensberettigelse. Hele bibliotekssektoren har brug for, 
at der tænkes nye veje. Udviklingen går så sindssygt hurtigt, at opgaver og 

på baggrund af vores strategi og overblikket i ma-
trixen ønsker at få nye kompetencer, fordi de kan 
se, i hvilken retning udviklingen går. 
   - I arbejdet med matrixen har vi eksempelvis 
identificeret huller i organisationen, som vi ikke 
anede, vi havde, for eksempel kompetencer i 
at opbygge studiemiljøer. Projektarbejde var et 
andet område, hvor vi opdagede, at vi manglede 
flere medarbejdere med erfaring. Det prøver vi 
nu at råde bod på ved at involvere en del medar-
bejdere i de DEFF-projekter, vi er med i, men hvor 
de ikke skal levere i projektet. Deres deltagelse er 
udelukkende kompetenceudvikling både fagligt 
og i forhold til generel projektarbejde.
   Og det er vigtigt, at medarbejderne tager et 
større ansvar for deres kompetenceudvikling, 
mener Jens Ludvigsen. Han ser matrixen som et 
inspirationspapir. 
   - Sammenholdt med strategien og handlepla-
nerne for Det Kgl. Biblioteks og universitetsbiblio-
teket kan man godt se, hvor vi rykker os hen; at vi 
for eksempel går mod flere e-ressourcer og data 
management. Som medarbejdere kan man bruge 
den viden til at tale med sin leder og kolleger om 
sine muligheder, siger han.  

MØGBESVÆRLIG KULTURÆNDRING 

Kompetencematrixen på universitetsbiblioteket 

er stadig ganske ny, og Jens Ludvigsen tager ikke sorgerne på 
forskud. 
  - Vi aner reelt ikke, hvad det kommer til at betyde, om det er 
to eller 20 medarbejdere, der skal sendes rundt i organisatio-
nen, og om det overhovedet bliver problematisk for medarbej-
derne, siger han, men understreger, at det er ledelsens ansvar 
at få formidlet og solgt ideen til medarbejderne. 
   Kira Stine Hansen er klar over, at det kræver en kulturændring 
hos både medarbejdere og ledere. Afdelingslederne skal for 
eksempel løfte fokus fra deres egen afdeling og være en del af 
ledelsen for et samlet universitetsbibliotek. 
   - Og det er møgbesværligt at dele ressourcer på tværs af en 
organisation, selv om det også er en gave. Som afdelingsleder 
er det ikke sikkert, du oplever at få det samme tilbage, som du 
»afgiver« i kompetenceregnskabet, hvis du skal sende en dyg-
tig medarbejder to måneder et andet sted hen i organisationen. 
Hun er klar over, at det også kræver, at ledelsen er helt klar i 
spyttet om, at det ikke handler om at kortlægge, hvem der 
kan mest eller mindst, når man fører alle kompetencer ind i et 
skema med plusser og minusser.   
   - Vi skal have en kultur, hvor det ikke er skidt at have røde 
minusser ud for sig selv i skemaet. Det kan jo være, fordi man 
er ved at rykke mod et nyt fagområde eller har aftalt med sin 
leder, at ens kompetencer skal opgraderes. Det skal også være 
okay, at der står nul ud for en masse kompetencer i skemaet, 
fordi det ikke er det, ens opgaver handler om. Pointen er jo, at 
vi kun i fællesskab kan det hele.
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kompetencer, man tager for givet i dag, kan være væk i morgen. I den 
erkendelse har Danske Bank for eksempel lavet deres eget disruption lab, 
der kan »disrupte« banken. Det samme burde bibliotekerne gøre. 

Er det ikke logisk og nødvendigt at trække på kompetencer på tværs af 
en organisation, når ressourcerne er begrænsede?  
- Jo, hvis man er så økonomisk begrænset, er det en måde at styre på – 
et onde, man kan vælge. Men det bedste, der måske kan komme ud af 
det, er procesforandringer, effektiviseringer og Lean. Det giver overblik 
og gør en ellers kompleks ledelsesopgave mere simpel at styre. Hvis det 
er ok, at man forandrer sig meget langsomt, så er det fint. Eksempelvis 
hvis man er en virksomhed, der har ordrebøgerne fulde de næste to år. 
Den skal ikke til at skabe store forandringer, men bare gøre jobbet mest 
effektivt. 

Udviklingen behøver vel ikke gå i stå – en kompetencematrix kan være 
dynamisk, hvor nye kompetencer kommer til, mens andre forsvinder? 
- Ja, men når man kommer kompetencer i et skema, så holder man også 
fast i en række roller. Og mennesket er grundlæggende et ængsteligt 
dyr, så hvis du som leder sætter ét mål, så fokuserer medarbejderne på 
at nå dét mål for ikke at falde uden for gruppen, miste sit arbejde, løn og 
så videre. Men dropper lederne målinger for i stedet at skabe tryghed og 
frihed i arbejdet, så skifter medarbejderen fokus fra at nå et fastsat mål 
til at nå det, de kan – som ofte er langt mere. De fleste medarbejdere er 
interesserede i at gøre det så godt som muligt ud fra deres færdigheder. 
   Matrixen risikerer at dræbe det kreative i den enkelte – der, hvor der 
bliver tænkt ud af boksen. Det kunne være en medarbejder, der brænder 
for at komme på kursus i virtual reality, selvom det ikke er en kompetence 
i skemaet, og vedkommende ikke kan sige, hvor det skal føre hen. Men 
det er sådan, nye ideer og tiltag kan opstå og på sigt føre biblioteket nye 
steder hen. Amazon reklamerer i dag med, at de kan levere en bog på 
30 minutter med en drone. Den tanke var utænkelig for blot et år siden. 
Hvem tænker de tanker på bibliotekerne?   

Hvad er alternativet til en matrix?
- Det er frihed. I Mærsk står de over for store udfordringer og omlægning 
af driften, og her har den nye bestyrelsesformand meldt ud, at de skal re-
ducere målingerne af medarbejderne kraftigt. I stedet skal der udstikkes 
en kurs, og medarbejderne skal slippes fri til at arbejde efter den kurs. 
Det gør han for at få mere ud af den enkelte – både tid og kreativitet. 
I store, innovative virksomheder som Facebook og Google er mantraet 
»fail fast«. Det er ok at fejle, fordi man prøver nye ting af.

Hvis man ikke er Mærsk, Google eller Facebook, men gerne vil bruge 
medarbejdernes kompetencer optimalt i organisationen, for eksempel 
gennem mere sidemandsoplæring, hvad er så alternativet?
- Det er, at medarbejderne selv melder ind. Hvis der er behov for at sende 
medarbejdere til en anden afdeling i to måneder for at sidemandsoplære 
kollegerne, så skal man bede folk om at melde sig. 

Det lyder, som om det kræver meget tid og ledelse?   
- Det er en mere kompleks ledelsesopgave at sætte mennesket fri, så ja, 
det kræver, at man investerer mere i ledelsesressourcer og skaber en kul-
tur, hvor medarbejderne er selvstændige og selv byder ind på opgaverne. 

Michael Andersen holdt oplæg 
på Bibliotekschefforeningens 
årsmøde i Vejle i februar om 
compassionfokuseret ledelse. 
Han udgav i 2015 bogen 
Compassionfokuseret ledelse – 
bundlinje gennem selvledelse og 
medfølelse. Michael Andersen 
arbejder som ekstern lektor og 
rådgiver i klinisk ledelses- og 
organisationspsykologi.



· Perspektiv · Marts 201730

IN
T

E
R

N
AT

IO
N

A
L K

A
R

R
IE

R
E

 

Hvordan er en bibliotekar fra Danmark endt i 
direktørstolen for Museum of Danish America i 
Elk Horn på den amerikanske prærie? 
Det er en god historie, der tager sin begyndelse på 
Gentofte Hovedbibliotek, hvor Rasmus Thøgersen 
kom hele sin barndom og blev biblioteksassistent 
efter gymnasiet.
   - Jeg følte mig hjemme og troede egentlig, at 
jeg skulle blive der, men der var opgaver, jeg ikke 
fik, fordi jeg var assistent, så en af mine kollegaer 
spurgte: »Hvorfor læser du ikke til bibliotekar?«. 
Det fik mig til at søge ind på Biblioteksskolen. 

Det er altså ikke målrettet planlægning, der har 
tegnet Rasmus Thøgersens karriere, men snarere 
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at han griber de muligheder, der viser sig. Og 
Biblioteksskolen viste sig at være hans billet til 
den globale biblioteks- og museumsverden. 

TO ÅR, TRE LANDE, ÉN KÆRLIGHED

Efter et semester på North Carolina University 
havde Rasmus Thøgersen fået smag for at 
bruge sit fag internationalt og tog til Bruxelles 
som praktikant i EU-Kommissionen. Efter-
følgende søgte han om at læse sin kandidat 
gennem EU’s Erasmus Mundus-program med 
overskriften Digital Library Learning, og sam-
men med 17 andre studerende fra hele verden 
tilbragte han to år på tre forskellige europæ-
iske universiteter.
 
Og som et utal af andre gange i historien kom 
kærligheden til at forme hans geografiske 
fremtid. Rasmus Thøgersens første job efter 
uddannelsen blev på CERN i Schweiz i deres 
bibliotek og arkiv, hvor han også havde været 
i praktik, men efter seks måneder brød han 
kontrakten og flyttede til New Zealand, hvor 
hans amerikanske kæreste (en af de 17 på 
holdet) havde fået et Fulbright Fellowship som 
digital bibliotekar. Da hendes kontrakt udløb, 
ville de enten tilbage til USA eller Danmark. 

Fra cand.
scient.bibl. 
til museums-
direktør
Rasmus Thøgersen skiftede
Biblioteksskolen ud med North 
Carolina University på femte 
semester og kom aldrig for alvor 
hjem til Danmark igen. I dag er 
han direktør for The Museum of 
Danish America i USA.  
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Rasmus Thøgersen 
tiltrådte som direktør 
for The Museum of 
Danish America i Elk 
Horn i december 2016. 
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Aftalen blev, at den, der først fik et nyt job, 
vandt. Det gjorde hun. Så det blev Midt-
vesten i USA, nærmere bestemt hovedstaden i 
Nebraska, Lincoln.

YES, SIR 

For at få en fod indenfor i byen og på arbejdsmar-
kedet tilbød Rasmus Thøgersen at være frivillig 
på det lokale folkebibliotek, og han fik hurtigt job 
som bibliotekar. Efter ni måneder var det igen en 
venlig opfordring, der skubbede ham videre. 
   - Det tager tid at få tingene igennem i det lokale 
politiske system, og der er mange hensyn at tage 
i offentlige institutioner. Min leder bemærkede, 
at mine ideer og foretagsomhed ikke blev beløn-
net, så hun opfordrede mig til at søge en ledig 
direktørstilling på et andet bibliotek, som jeg fik. 
Jeg blev kastet ud i det hele fra strategi og politik 
til at finde ud af, hvem jeg skulle ringe til, når toi-
letterne eller strømmen svigtede, siger Rasmus 
Thøgersen, der som biblioteksdirektør var blandt 
byens spidser. 
   - Jeg blev inviteret med til indvielser for at 
klippe silkebånd over sammen med borgmester-
en. Og hver uge mødtes jeg med politichefen, 
brandmajoren, borgmesteren og andre offentlige 
ledere for at drøfte, hvordan det gik i byen, siger 

Rasmus Thøgersen, der vurderer, at det er 
markant anderledes at være chef i USA end i 
Danmark.  

- Her er relationen ikke så dialogbaseret. Har 
chefen sagt noget, så er det sådan, det er. Jeg 
vil gerne lede gennem dialog og sætte mine 
medarbejderes viden og meninger i spil, men 
det tager tid at ændre den kultur, for de er 
vant til at svare »yes, sir«, når chefen siger 
noget. 

VICTOR BORGES KLAVER

Skiftet fra biblioteks- til museumsdirektør 
kom efter kun halvandet år. Rasmus Thøger-
sen kunne simpelthen ikke lade være med at 
ringe for at høre nærmere om et jobopslag på 
The Museum of Danish America i Elk Horn, der 
ligger endnu længere ude på prærien.
   - Noget fik mig til at ringe. Undervejs i 
samtalen med den daværende direktør tænkte 
jeg, at det job nok alligevel ikke var noget for 
mig, men så sagde han: »Min stilling bliver for 
resten også snart ledig«. Og det vakte min 
interesse. 
Da Perspektiv interviewer ham, er det to uger, 
siden han satte sig i chefstolen for museet, og 
han er solgt. 
   - Vi har Victor Borges klaver udstillet, 
Skagensmalerier og en specialudgave af Hans 
Wegners kinastol, som dronningen fik lavet i 
anledning af Dana collegets 100-års fødsels-
dag. Vi er det eneste nationale museum om 
dansk-amerikansk historie og om den indfly-
delse, Danmark og danskere har haft i USA. 
Jeg kommer til at rejse rundt i hele USA og 
indsamle materiale, holde oplæg og tale med 
vores støtter.
  
Museet har 16 ansatte, og Rasmus Thøgersens 
inddragende ledelsesstil er faldet i god jord.
   - Den fratrædende direktør har været god til 
at skabe en organisationskultur, som minder 
om den, vi kender fra Danmark. Vi har blandt 

Under sin uddannelse i udlandet blev Rasmus Thøgersen 
bekræftet i sin formodning om, at der er en høj faglighed i 
Danmark, men oplevede også en mere praktisk tilgang til faget. 
- I USA lærte vi reelt at bruge databaserne, Excel og så videre, 
mens uddannelsen i Danmark er mere teoretisk, så man skal selv 
lære sig værktøjerne ved siden af.

Elk Horn er en dansk-
amerikansk by, som 
Brødrene Price blandt 
andet har besøgt i en 
udsendelse på DR1, 
hvor de smager byens 
specialitet, æbleskiver 
med medisterpølse.
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HVAD KAN DU GØRE?

Studieophold/udveksling
Som studerende er det første skridt at tale med studievejledningen 
på din uddannelse for at se, hvordan et udlandsophold passer ind 
i dit studie, og hvordan du kan søge legater. Fordelen ved at rejse 
ud som bibliotekar eller bibliotekarstuderende er, at der sjældent er 
mange om buddet, og at du har en ret unik profil.   

Praktikantstillinger 
Museum of Danish America har to praktikstillinger for 
kandidatstuderende hvert semester, hvor Scan | Design Foundation 
sponsorerer husleje, bil og et månedligt stipendie på 500 
amerikanske dollars, og du kan tage din SU med. Se mere på
www.danishmuseum.org 

Erasmus Mundus – internationalt kandidatprogram
En overbygning til det almindelige Erasmus-udvekslingsprogram, 
hvor europæiske universiteter går sammen om en specialiseret 
kandidatgrad. 

andet to danske praktikanter, og deres me-
ninger er lige så relevante som vores. Ligesom 
alle må være indstillede på at hjælpe, hvis der 
mangler en ekspedient i museumsbutikken en 
dag. 

THE AMERICAN WAY 

Museet får ingen offentlig støtte, men drives af 
fondsmidler og private donationer, så det er en 
stor del af ledelsesopgaven at skaffe penge. 
   - Jeg skal lige vænne mig til at bede om penge, 
men det er »the american way«. Jeg brugte hele 
dagen i går på at ringe rundt til vores faste støt-
ter først for at takke dem for deres støtte og så 
spørge, om de ville støtte nye projekter, siger 
Rasmus Thøgersen. 

Hans råd til andre, der har lyst til at bruge deres 
faglighed uden for Danmarks grænser, er at gøre 
det, grib mulighederne og vær ikke bange for at 
kaste dig ud i det ukendte.
   - Husk, at vi har en høj faglighed med os fra 
vores uddannelse i Danmark.
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Skal bibliotekerne prioritere skønlitteraturen, 
eller skal de også låne værktøj og badedyr ud?  
Det blev omdrejningspunktet for en paneldebat 
til Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle, 
hvor Jakob Heide Petersen, chef for Københavns 
Hovedbibliotek, og fremtidsforsker Henrik Good 
Hovgaard fra Future Navigator debatterede 
biblioteker med litteraturredaktør på Information 
Peter Nielsen og Jan Thielke, formand for Danske 
skønlitterære Forfattere. 
   Sidstnævnte understregede, at bibliotekerne 
skal fastholde deres fokus på bøgerne. 
   - Bibliotekernes samlinger skal være mangfoldi-
ge og alsidige, og de skal stille kvalitetslitteratur 
til rådighed – også for dem, der ikke har Montana-
reoler i hjemmet, sagde Jan Thielke.
   Litteraturredaktør Peter Nielsen slog også fast, 
at bibliotekerne er til for litteraturen, selvom de 
også skal tilbyde andet end fysiske bøger. 
   - Vi lever i en kultur, hvor litteratur ikke bare er 
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en bog. Men litteraturen er stadig en primær 
kilde til viden, indsigt, fordybelse og alt muligt 
andet. Det ved I godt, men det er, som om I 
ikke tror på det, sagde han til biblioteksche-
ferne. 

VI ER IKKE ET ARKIV

Jakob Heide Petersen, bibliotekschef på Kø-
benhavns Hovedbibliotek, protesterede mod 
tanken om, at bibliotekerne skal være et arkiv 
for litteraturen. Han mener, at bibliotekerne er 
til for borgerne, og at samlingerne skal være 
aktuelle.
   Henrik Good Hovgaard pegede på, at han ser 
en fremtid for bibliotekerne i at påtage sig 
en opgave i forhold til læring og det at træne 
børns egenskaber, eksempelvis nysgerrighed.
- Vi skal huske, at jo mere teknologisk verden 
bliver, jo mere har vi brug for samtalerne, 
sagde han og opfordrede bibliotekscheferne til 
at tænke over, hvad meningen med bibliote-
kerne er, og hvad deres grundfortælling er. 
   Jakob Heide Petersen understregede også, 
at han bestemt ser en fremtid for det fysiske 
bibliotek, og han bakkede op om, at man så på, 
hvordan bibliotekerne fastholdt deres relevans 
over for bestemte målgrupper, eksempelvis de 
unge.
   Jakob Heide Petersen mente, at grundfortæl-
lingen om biblioteket bør handle om dannelse, 
men at dannelse også skal ses som social 
aktivitet. 
   - Det kan godt være, at bøgerne bliver 
tilgængelige online, men brugerne vil stadig 
komme på biblioteket for at tale om det, de 
har læst, og for at møde forfatterne. 

Hvad skal fylde 
på biblioteket?

Er biblioteket til for litteraturen eller for borgerne? På 
Bibliotekschefforeningens årsmøde blev bøgernes rolle 
på bibliotekerne igen debatteret. 
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Med røde eller blå balloner kunne bibliotekscheferne på deres 
årsmøde i Vejle den 10. februar markere, om de mente, at der er 
brug for en ny bibliotekslov.
   Flertallet af cheferne viste med blå balloner, at de er tilfredse 
med den nuværende lov, mens et stort mindretal mente, at der 
er brug for en ny. 
   Kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind var en af de 
talere, der kom ind på, hvad konsekvenserne ved en ny biblio-
tekslov kan blive:
   - Gratisprincippet er en af hovedhjørnestenene i loven, og det 
princip var der uenighed om, sidst politikerne vedtog loven. Den 
uenighed vil sikkert stadig være der, sagde hun.
Sagt med andre ord kan gratisprincippet ryge i en ny biblioteks-
lov, og det var der flere, der mente ville være en for stor risiko 
at tage.
   Afgående formand for Bibliotekschefforeningen, Mogens 
Vestergaard, mente også, at det var unødvendigt med en ny 
lov. Han pegede på, at forandringerne i dag sker med så stor 
hastighed, at en lov aldrig vil kunne pege fremad og tage højde 
for alt. 
   - Men den nuværende lov giver plads til fortolkning, hvilket 
betyder, at der er meget højt til loftet i forhold til, hvad vi kan 
udfylde den med på bibliotekerne, sagde han. 
   Blandt fortalerne for, at biblioteksloven skal ændres, var bib-
liotekschef i Allerød Annette Godt, der godt kunne tænke sig et 
større fokus på folkeoplysningsopgaven. 
   - Det er ærgerligt med så stort et fokus på at stille materialer 
til rådighed i biblioteksloven. Med den nuværende lov kan poli-
tikerne ikke lukke kommunens bibliotek, men hvis de fokuserer 
på, at bibliotekets opgave blot er at stille materialer til rådig-
hed, så kan de argumentere for, at et bibliotek blot skal bestå 
af et par hylder. 

Er der brug 
for en ny
bibliotekslov?
Lovens brede rammer og gratisprincip-
pet. Det er nogle af argumenterne for at 
beholde den nuværende bibliotekslov. 
For stort fokus på materialerne er blandt 
argumenterne for at ændre den. 

NEDSLAG I BERETNINGEN: 

E-bøger og eReolen: Med EU-dommen om e-medier ser det 
ud til at, der endelig kan komme et gennembrud, så alle forlag 
deltager. Bibliotekschefforeningen er parat til at acceptere 
rimelige friktioner, men vil samtidig også gøre opmærksom på, 
at der ikke eksisterer noget marked af synderligt omfang uden 
for bibliotekerne. Det skyldes ikke bibliotekerne. Tværtimod er 
bibliotekernes indsats med til at modne et privat marked, selvom 
det ikke er hovedformålet med bibliotekernes aktiviteter på 
området.

DBC: Som det er nu, er det et fælleseje mellem Staten ved 
Kulturministeriet og KL. Staten ønsker at trække sig ud. Det 
har man gjort gennem mange år. Det kan der være ideologiske 
grunde til. Til gengæld er der ingen – ingen – faglige og saglige. 
Trækker staten sig ud, smadrer man dét samarbejdende 
biblioteksvæsen, der sikrer, at alle – uanset bopæl – har adgang 
til biblioteksressourcer, der er finansieret af det offentlige.

Musiktilbud: De fysiske samlinger på bibliotekerne forsvinder, 
samtidig med at der er en usvækket interesse for musik. Et nyt, 
centralt tilbud er på vej fra DDB, og det må hilses velkomment. 
Om tilbuddet er det rette svar på bibliotekernes opgaver på 
området, må tiden vise.

Ny formand 
Bibliotekschefforeningens nye formand, Pia Friis fra 
KoldingBibliotekerne, afløste Mogens Vestergaard fra 
Roskilde Bibliotekerne. (se interview på side 6)
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Foto med glæde og pionerånd!

Perspektiv bragte i januar 2017 en artikel om IVA's flytning med 

flere ældre fotos fra IVA’s arkiv. Blandt andet dette foto på side 

15. I billedteksten stod der, at det var personalet på IVA, og det 

udløste et par læserbreve. Rettelig var det et foto fra Kolding 

Centralbibliotek i 1956. 

»Jeg er rimelig overbevist om, at det ikke er personalet på biblio-

teksskolen. Omgivelserne er let genkendelige som Kolding Central-

bibliotek, og midterst i forgrunden sidder overbibliotekar i Kolding 

Ida Bachmann. Jeg har en til vished grænsende formodning om, at 

det viser et kursus for sognebibliotekarer, afholdt i 1956 på Kolding 

Centralbibliotek – dog formentlig med lærerkræfter fra biblioteks-

skolen.« 

Med venlig hilsen, Søren Flø Sørensen           

Søren har helt ret – fotoet stammer fra et sognebibliotekarkursus i 

Kolding i 1956. Jeg har genfundet fotoet i IVA’s arkiv.  

Venlig hilsen, Lisbeth Rasmussen                                                                                                       

Biblioteksleder, IVA Biblioteket

»Glad og lidt rørt blev jeg, da jeg så gengivelsen af et foto i 

Perspektiv, januar 2017, på side 15. På billedteksten står der: "Her 

gammelt foto af personalet... ". Jeg mener, at billedet forestiller en 

række biblioteksfolk, der deltager i et møde på Kolding Bibliotek 

engang i 1950'erne. Stedet er jeg ret sikker på, da jeg har arbejdet 

der fra 1972 til december 2005, hvor biblioteket flyttede. Trappen er 

meget karakteristisk, og gulvet genkender jeg også.

   På forreste række ses som nr. tre fra venstre Ida Bachmann, der 

var biblioteksleder på Kolding Bibliotek (dengang Kolding Central-

bibliotek) i 1950'erne og frem til slutningen af 1960'erne.

Et sjovt billede, der viser både glæde og pionerånd!«

Mange hilsner, Anne-Meta Brunsborg

Tidligere bibliotekar, Kolding Bibliotek

                       

                       

Det faktatjekkende folkebibliotek

Jeg har arbejdet i mange år som bibliotekar og mener, at tiden 

mere end nogensinde kalder på gedigen oplysning. En opgave, 

som folkebibliotekerne igen bør tage på sig.

   De sidste ti år i folkebibliotekerne har vist, at bibliotekschefer-

ne flytter eller presses til at flytte fokus fra det klassiske indhold 

til måling af brugere i bibliotekerne. 

   Bygningerne tømmes for reoler og fagligt indhold, og ind 

kommer eventfolket, hyret udefra til at underholde børnene. 

Foredrag og arrangementer for voksne er fint, men skal ikke stå 

alene.

 

Jeg mener, at

•  Eventtankegangen generelt udgrænser den brede oplysning. 

Det faktuelle, fagligt forsvarlige svar nedtones i bibliotekerne.

•  Hvis og når bibliotekschefer primært fokuserer på antal 

målbare brugere og mindre på formål, skrider grundlaget for 

folkebibliotekerne. 

•  I det lange løb kan politikerne ikke forsvare, at skatten i kom-

munerne skal finansiere aktiviteter, der ensidigt understøtter 

oplevelser, som visse steder ikke er til at skelne fra butikkernes.

•  Gedigen faktuel oplysning til alle slags borgere forsvinder, fordi 

det faguddannede personale ikke er tilgængeligt.

•  Bibliotekslovens formålsparagraf 1 (»Folkebibliotekerne skal 

fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ...«) 

betyder ikke, at man skal smide barnets billedbøger ud med 

badevandet – for bagefter at stille barstole frem og fylde 

badekarret op med vin.

•  Hvis antallet af gæster er det vigtigste parameter for succes, 

skulle man måske hellere åbne et folkekøkken?

•  Der er og skal være digital adgang til mange ressourcer, men 

det er ikke nogen begrundelse for at kassere så hårdt i en 

eksisterende bogbestand, tidsskrifter og magasiner. Samlinger, 

som jo løbende bliver trimmet.

•  Ressourcerne er under stadigt pres, og derfor er det endnu 

vigtigere at komme med langtidsholdbare svar.

•  Det er vigtigt at give borgerne et professionelt svar på deres 

spørgsmål. Med professionelt mener jeg et faktatjekket svar, 

som beror på to af hinanden uafhængige kilder. Det svar, som 

bibliotekarer er uddannet til at søge og finde, ligesom de er ud-

dannet til at vejlede og formidle fag- og skønlitteratur.

•  Vi skal undgå det postfaktuelle folkebibliotek. Det kan ikke 

forsvares i længden.

Tiden kalder på det faktatjekkende folkebibliotek, og det skal 

stadig være et bibliotek for alle. Det kan godt lade sig gøre. Tag 

endelig diskussionen med bibliotekerne, embedsmænd og deres 

politikere. Der er larmende tavshed om det derude...

Margrethe Endersen Vinderskov                                  
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Unge bygger eget læringsrum på Herlev Bibliotek 

Af Mia Nadia Lippert & Cecilie Lyneborg, Projektleder, CreaTown
og digital formidler, Herlev Bibliotek, 6. februar

De unge. Deres læring. Danmarks fremtid. Der er bred enighed om, at vores 
børn og unge skal udvikle kompetencer, der matcher det 21. århundredes 
krav. Men hvordan bringer bibliotekerne sig i spil for denne velfærdsopgave? 
Hvordan skaber vi lyst til den nødvendige læring? For at skabe ny erfaring 
på området har Herlev Bibliotek udviklet åben skole-tiltaget CreaTown - et 
læringsforløb med fokus på produktion, samskabelse og de unges stemme.

Dødsspillet – demokrati og diktatur for »dummies« 

Af Stefan Dahl, Bibliotekar, Esbjerg Bibliotekerne,  17. februar

Hvordan får man en niende klasse til at forholde sig til demokratiet, 
lokalhistorien og censur? I Esbjerg prøver biblioteket at nå de unge gennem 
litteraturen ved at tage udgangspunkt i en ret populær ungdomsbog, The 
Hunger Games af Suzanne Collins. Med bogen som springbræt besøger 
vi, sammen med eleverne, nogle af de steder, som er en central del af det 
danske demokrati – og som netop mangler i den dystopiske verden.

Spark ind i Åben Skole – multimodal storytelling
på børnebiblioteket 

Af Marlene Lønholdt, Børnebibliotekar, Viborg Bibliotekerne, 22. februar

Skolereformen har med visionen om »Åben Skole« inviteret kulturinsti-
tutioner ind til samarbejde. Viborg Bibliotekernes projekt, StoryLab, er 
et eksempel på, hvordan et skolesamarbejde kan udmøntes i et konkret 
tilbud til udskolingens danskundervisning. Helt konkret om multimodal 
storytelling og udvikling af det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, 
innovation og samarbejde. Projektet har påvist nye måder at tænke 
bibliotekets og bibliotekarens rolle på.

Her er jeg! Hvem er du?

Af Sussi Nyled Heinrichson                                                                                         
Selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser, 22. februar

Om møder mellem mennesker på biblioteket set med ICDP-briller. I 
2008 skulle Randers Bibliotek moderniseres og nyindrettes. Ønsket var, 
udover at give de fysiske rammer en ny form, at arbejde med en mental 
adfærdsændring hos personalet: Hvordan kommer de biblioteksansatte 
børn og voksne i møde på biblioteket? Den tanke blev starten på pro-
jektet »Relationer der rykker«, gennemført i samarbejde med Herning, 
Silkeborg, Viborg og Aarhus Kommune.

Odense Bibliotekerne udlåner bæredygtighed med succes

Af Anne-Mette Kjærbye Jakobsen
Kommunikationskonsulent, Odense Bibliotekerne, 3. marts

At bibliotekerne går nye veje og udvikler sig, er ingen i biblioteksver-
denen i tvivl om. Det gør vi hver dag – og det skal vi blive ved med. Nye 
typer materialer og medier finder vej til udlånet. Også de mere »sær-
prægede«. I Odense nærmer det grønne projekt »Lån bæredygtighed på 
biblioteket« sig sin afslutning, men projektets grundsten, 34 såkaldte 
bæredygtighedskits, indgår fremadrettet i Odense Bibliotekernes sam-
ling, og flere kommer fortsat til. 

Do-It-Together biblioteket – højlydt
samskabelse i biblioteksrummet

Af Anne Sofie True m.fl. Projektleder, 12byer ApS, 17. februar

Hvordan lyder et bogsorteringssystem? En rulletrappe? Et udlån, en 
kaffeautomat og et avishjørne? I foråret 2016 zoomede Københavns 
Hovedbibliotek og biblioteket i Køge ind på bibliotekets lyde som en del 
af projektet »Do-It-Together biblioteket«, DITbib. Det var et eksperiment, 
som gjorde biblioteksbrugere til medskabere af bibliotekerne gennem 
lydproduktion i og om biblioteksrummene. Processen var midlertidig og 
skabte et eksplorativt læringsrum med fokus på nye fællesskaber, deling 
af viden, aktiv samskabelse og styrkelse af lokale netværk. 

Vil du også dele din viden? Send din artikel og fotos til perspektiv@bf.dk. Læs mere om at skrive til Del Din 
Viden på bf.dk/DelDinViden. Alle skribenter modtager en t-shirt som tak for deres bidrag. Månedens artikel 
modtager chokolade, der kan deles med kollegerne.
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Odense Bibliotekerne udlåner 
bæredygtighed med succes

»Try before you buy,« hedder det i den digitale verden. I 
Odense har det siden sommeren 2016 heddet »Hvorfor købe 
og eje, når du kan låne og dele?«. Bibliotekerne har praktise-
ret deleøkonomi, længe før ordet overhovedet blev optaget i 
det danske sprog, og begrebet har stadig rum for gentænk-
ning. Med dette udgangspunkt modtog Odense Bibliotekerne 
støtte fra Puljen for Grønne Ildsjæle under Miljøstyrelsen til at 
udvikle et bæredygtigt bibliotekskoncept – herunder en lang 
række bæredygtighedskits, som indeholder både boglig viden, 
linkhenvisninger og de helt rette redskaber til at afprøve viden i 
praksis i hjemmet og fritiden. 

Med projektet kunne alle Odense Bibliotekernes brugere fra 
og med den 15. juni 2016 blandt andet låne gør-det-selv-bøger 
med tilhørende værktøjskasse, hvis de gerne ville være lidt 
mere fikse på fingrene, eller et helt konditorkit med udstyr og 
kogebøger, som kunne understøtte drømmen om at komme 
med i Den Store Bagedyst eller blot imponere svigermor til 
søndagskaffen.

- Vi vil gerne udfordre, hvad man kan låne på et folkebibliotek, 
samtidig med at vi sætter viden og kreativitet sammen. Det 
er en ny vinkel på deleøkonomien, hvor man ikke bare køber og 
smider væk, men prøver kræfter med for eksempel en fisketur, 
før man investerer i grejet selv. Skulle fiskeri vise sig slet ikke 
at fange interessen, kan kittet afleveres på biblioteket igen ef-
ter 30 dage. Vi aktiverer bibliotekernes fremmeste opgave – at 
formidle viden – og samtidig er det godt for både pengepungen 
og miljøet, siger Nina Thorsted Petersen, udviklingskonsulent 
ved Odense Bibliotekerne. 

Projektet bygger i høj grad på samarbejde. Såvel socialøkono-
miske virksomheder som en række kunstnere og lokale aktører 
støttede op om både projektet og Bæredygtighedsbazaren. 
Samarbejde og opsøgende arbejde blandt lokale skoler resul-
terede i workshops for cirka 350 elever fra tre skoler i Odense. 
Her blev eleverne introduceret til begrebet bæredygtighed og 
prøvede selv kræfter med at opfinde egne konstruktioner af 
genbrugsmaterialer. 
 
ALTID MED UDGANGSPUNKT I BRUGERNES ØNSKER

Idéen til projektet opstod, efter Odense Bibliotekernes interne 
udviklingsforum besøgte Garaget i Malmø og undrede sig over 
et skab med alt fra en cykelpumpe til boremaskine og me-
gafon. Skabets indhold var til udlån og byggede på de behov, 
brugerne havde i hverdagen. Punkterede cyklen, eller skulle 
billedet af tante Anna hænges op (?), fandt flere på at spørge i 
Garaget. Udviklingsforummet tog idéen med hjem og formede 
den til en model tilrettet Odense Bibliotekernes brugere. Men 
hvad ville odenseanerne egentlig gerne låne? 

Med hjemmebesøg, interviews hos forskellige brugergrupper 
samt Facebook-dialog tegnede der sig et billede af de ting, 
odenseanerne kunne tænke sig – både »need to have« og »nice 
to have«. Brugernes inputs var inspirerende og nødvendige for 
at gøre projektet til en succes:

- Vi har på flere måder involveret borgerne i udarbejdelsen af 

At bibliotekerne går nye veje og udvikler 
sig, er ingen i biblioteksverdenen i tvivl om. 
Det gør vi hver dag – og det skal vi blive 
ved med. Nye typer materialer og medier 
finder vej til udlånet. Også de mere »sær-
prægede«. I Odense nærmer det grønne 
projekt, Lån bæredygtighed på biblioteket, 
sig sin afslutning, men projektets grund-
sten, 34 såkaldte bæredygtighedskits, 
indgår fremadrettet i Odense Bibliotek-
ernes samling, og flere kommer fortsat til.
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kittene. Både ved hjælp af interviews hjemme hos dem selv 
og ved at tage fat i dem i udlånet. Vores hæklekit og strik-
kekit er for eksempel udarbejdet med hjælp fra en låner, som 
selv kommer til strikkecafé på biblioteket. Vi har også brugt 
vores samarbejdspartnere. Karsten Juncher fra Upfind.dk har 
udarbejdet tre store innovationskit med genbrugsmaterialer til 
de tre involverede skoler og to innovationkits med genbrugs-
materialer til udlån, fortæller Nina Thorsted Petersen. 

UDFORDRINGERNE

At etablere 34 kits og dubletter med alverdens udstyr, som 
ligger udover bibliotekets traditionelle materialesamling, er 
en opgave, som kræver ekstra hensyn i forhold til materia-
lehåndtering og logistik. Når der er tale om elektronik, som 
for eksempel en slow-juicer, er det både et spørgsmål om, 
hvordan brugerne behandler genstanden, og om at sørge for, 
at rengøringsstandarden er i orden. Og i for eksempel sy- og 
værktøjskits er der mange mindre dele, som skal tjekkes efter 
af en ansat med autorisation til el. 

Sikkerhed er en anden ting. Hvert kit følges selvfølgelig af en 
grundig instruktion i brug og rengøring, og udover de almin-
delige låneregler ligger der en vigtig formidlingsopgave i at 
gøre brugerne opmærksomme på, at det er deres eget ansvar 
at tjekke kittet for eventuelle mangler samt at læse og følge 
alle vejledninger grundigt før brug, blandt andet for at undgå 
personskade.  

FREMTIDSPERSPEKTIVER

Projektet afsluttes officielt den 31. marts 2017. Kittene lever 
videre i samlingen, og samtidig er Lån bæredygtighed-kon-
ceptet klar til at blive udbredt på andre folkebiblioteker, som 
ønsker at lege videre med det og udvikle nye tiltag. 

Du kan møde projektlederen og fagreferenten for projekt Lån 
bæredygtighed på biblioteket ved DB’s Bibliotekspolitiske 
Topmøde 2017 den 30. og 31. marts i Korsør og se et udvalg af 
bæredygtige kits. 

Vil du vide mere, eller skal 
bæredygtighedskonceptet 
være en del af jeres bibliotek?
 
Kontakt Nina Thorsted 
Petersen, ntp@odense.dk, 
eller Lene Jonassen,
lejo@odense.dk.  

Læs mere om indholdet af 
de forskellige kits på Odense 
Bibliotekernes hjemmeside. 

Garaget i Malmø: http://modelprogrammer.slks.dk/cases/cases-til-inspiration/garaget-i-malmoe/

Odense Bibliotekernes hjemmeside: https://www.odensebib.dk/baeredygtigtbibliotek 

FAKTA OM LÅNEKITS

De forskellige kits har en lånetid på 30 dage
og kan ikke fornys. 

Udleveringen sker fra ét sted ved Odense 
Bibliotekerne af hensyn til logistik, da de 
forskellige kits har et omfang og en vægt, 
der gør dem mere vanskelige at opbevare og 
håndtere. Det ville kræve en særlig aftale 
ved PostNord, hvis kittene frit skulle kunne 
transporteres rundt som andre materialer, 
hvilket her er fravalgt. 

Hvert kit gennemgås, når det returneres til 
Odense Bibliotekerne, og der medfølger alt 
fra vaskeanvisninger og grundig instruktion 
i brug til de forskellige dele eller apparater. 
Herudover er det op til den enkelte bruger at 
overholde disse.

Det er kun lånere ved Odense Bibliotekerne, 
som kan låne kits. 
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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 Jørgensen
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: tj@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 2015-2016

Hovedbestyrelsen godkendte 
årsregnskabet for 2016, der 
havde et overskud på 400.000 
kroner. 
   Der var mange ubekendte, da 
budgettet for 2016 blev lagt, 
blandt andet vilkårene for det 
administrative samarbejde med 
Dansk Magisterforening og Bib-
liotekarforbundets hus. 
   Der er stadig et fald i kontin-
gentkroner, fordi der er flere 
medlemmer, der går på pension, 
end nye, der kommer ind. Men 
positivt er det, at faldet i 2016 er 
mindre end i de to foregående år 
med 164 udmeldelser i 2014 og 
139 i 2016. Ligesom der ses en 
stigning i nye indmeldelser fra 
2015 til 2016 med 51 i 2015 til 63 
i 2016.    
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Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

ÅRSREGNSKAB 
2016
GODKENDT

Hovedbestyrelsen har debatteret, hvad HB-medlemmernes rolle er i forhold til 
fag- og netværksgrupperne. Hvordan ser du rollen? 
- Faggrupperne har hver et hovedbestyrelsesmedlem tilknyttet, fordi vi ønsker 
at styrke kontakten til faggrupperne og af den vej give og få input og viden om, 
hvad der sker i fagmiljøerne. Det er vigtig viden for Bibliotekarforbundet og i ho-
vedbestyrelseslokalet. Vi skal som HB-medlemmer være understøttende, synlige 
og ambitiøse over for faggrupperne, fordi vi betragter faggruppernes arbejde som 
noget, der skaber merværdi for BF. 
   
Hvorfor er det vigtigt, at der er et HB-medlem med i grupperne? 
- I hovedbestyrelsen er vi klar over, at det i nogle faggrupper kniber med at få 
nye medlemmer og få valgt en bestyrelse, mens andre grupper vokser og trives. 
Derfor kan rollen blandt andet være at understøtte og fremme synligheden af 
faggruppernes arbejde, men også at sætte grupperne i forbindelse med hinanden 
og understøtte et samarbejde imellem dem. Det sker allerede på fælles faggrup-
pemøder og den årlige temadag, men de mødeformer skal jo også videreudvikles 
– meget gerne i samarbejde med faggrupperne. 
    
Hvordan ser du udviklingsmuligheder for faggrupperne i BF? 
- For første gang i flere år er der oprettet en ny faggruppe Data Science. Det 
bekræfter kun, at faggrupper og netværk giver mening og er vigtige for BF’s 
medlemmer.  
   Men alting udvikler og ændrer sig, så derfor vil det ikke være underligt, hvis 
en faggruppe for eksempel beslutter at nedlægge sig selv, eller faggrupperne 
overvejer et tættere samarbejde. Det vil kun være med til, at der kan opstå nye og 
andre faggrupper. 
    Faggruppernes arbejde er, som ansættelsesgruppernes, rigtig vigtigt i BF. 
Personligt betragter jeg dem alle som BF-ambassadører, og jeg ved, at det er jeg 
ikke ene om.

?
Hovedbestyrelsen holdt møde den 1. marts. Perspektiv bringer et udpluk af de vigtigste emner på dagsordenen. 
Du kan læse mødereferatet på bf.dk under menuen Om os/Om hovedbestyrelsen.

3 spørgsmål
til Jette Fugl 
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Sofie Fredborg 
Koldingbibliotekerne
Email:
sofr@kolding.dk
 

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 
Roskilde Handelsskole
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

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

Allerede nu begynder processen frem til overenskomstfor-
handlingerne i 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der holdt 
sit første møde den 15. marts. Gruppen består af HB-medlem-
mer og tillidsrepræsentanter.
   Forhandlingschef Bruno Pedersen orienterede på mødet om 
procedurerne.
   Det er AC (Akademikerne), der som fællesorganisation koor-
dinerer de 22 AC-organisationers krav og sender dem videre ud 
i forhandlingsfællesskaberne i Forhandlingsfællesskabet og 
CFU – for kommuner/regioner og stat. AC har lagt op til fire 
temaer for de kommende forhandlinger: 

1. Arbejdskraft på et højt niveau
2. Et langt arbejdsliv
3. Flexicurity
4. Bedst mulige vilkår

Der er også generelt fokus på kompetenceudvikling, bedre 
vilkår for tillidsrepræsentanters arbejde, psykisk arbejdsmiljø, 
mobilitet på arbejdsmarkedet, ligestilling og atypiske ansat-
tes vilkår, så deres rammer sikres via de offentlige overens-
komster.
   Selvom økonomien grundlæggende ser bedre ud end ved 
de to foregående forhandlinger, bliver der ikke spået lønfest, 
fordi det offentlige er blevet pålagt store besparelser, blandt 
andet gennem omprioriteringsbidraget, sagde Bruno Peder-
sen.
    I 2017 skal der igen være trepartsforhandlinger, denne gang 
om efter- og videreuddannelse. Her vil AC presse på for, at der 
også er fokus på efteruddannelse af akademikere.

Retningslinjerne for, hvad der sker, når BF modtager 
ansøgninger om tilskud, er blevet samlet, så det er klart, 
hvilke kriterier der skal lægges vægt på, samt hvornår 
formanden kan træffe en beslutning alene, hvornår an-
søgningen skal i forretningsudvalget, og hvornår det er en 
beslutning for hele hovedbestyrelsen. 
   - Selvom vi nu har nogle retningslinjer, vil det give mening 
at samle op indimellem, så hele hovedbestyrelsen har et 
overblik over, hvad der bliver givet tilskud til, og vi kan 
sikre, at det stemmer overens med vores pejlemærker, og 
det vi vil politisk, sagde både Gitte Andersen og Kim Jesper 
Josefsen.

På BF’s Privatgruppes generalforsamling
lørdag den 4. februar blev der valgt ny bestyrelse.

Bestyrelsen består nu af:
Tine Juhl Kristensen, LETT Advokatpartnerskab
Anders Nørgaard Didriksen, Pandora A/S
Brian Schurmann Michels, Novo Nordisk A/S
Matthias Engberg Eiriksson, Dong Energy A/S
Thomas Elfing Johansen, Rejseplanen A/S

Som noget nyt har bestyrelsen desuden fået to studentermedlemmer:
Mette Maj Arnung, studerende (6. semester)
Sabrine Hartvig, studerende (6. semester).

Privatgruppen besluttede, at der fremover skal kunne sidde to studen-
terobservatører i Privatgruppens bestyrelse. Det bakker BF’s hovedbe-
styrelse op.
   - Det er en god ide at involvere de studerende, måske skulle vi også 
opfordre faggrupperne til det, sagde Sofie Fredborg fra Kolding Biblio-
tekerne. 
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HVILKE KRAV SKAL DER 
STILLES TIL OK 2018?

ANSØGNINGER OM 
ØKONOMISK TILSKUD

PRIVATGRUPPEN VÆLGER 
NY BESTYRELSE

OK18
2018
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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
 

Som tidligere omtalt i Perspektiv vandt BF i sommeren 2016 en sag ved Landsret-
ten, anlagt mod Carlsberg på vegne af en arbejdsmiljørepræsentant, der var blevet 
afskediget fra sin stilling i it-afdelingen på Carlsberg. Medlemmet fik tilkendt en 
godtgørelse på fem måneders løn, hvilket BF og medlemmet var tilfreds med. DI 
og DA – der kørte sagen på vegne af Carlsberg – valgte imidlertid efterfølgende at 
søge om 3. instansbevilling for at få sagen prøvet ved Højesteret. En 3. instansbe-
villing kræver, at procesbevillingsnævnet vurderer, at sagen er principiel. Proces-
bevillingsnævnet har nu givet en sådan tilladelse, og det betyder, at det nu er op til 
landets højeste domstol at fortolke arbejdsmiljølovens bestemmelser om afsked af 
arbejdsmiljørepræsentanter i ikke-overenskomstdækkede virksomheder. 

Karin V. Madsen

Midt i februar 2017 fik de ansatte i DR medhold i, at deres betalte frokostpause er 
en rettighed, som DR ikke kan tage fra dem. En kendelse fra Faglig Voldgift – med 
tre højesteretsdommere for bordenden – slog klart fast, at retten til betalt frokost 
er en integreret del af overenskomsterne på DR, selv om det ikke står udtrykkeligt i 
overenskomstteksterne.
   I sagen blev det lagt til grund, at medarbejderne har haft ret til betalt frokostpau-
se siden 1950’erne – og muligvis helt tilbage fra Statsradiofoniens oprettelse i 1925.  
I løbet af de fire dage, voldgiftsretten kørte, blev der afgivet forklaringer af en lang 
række repræsentanter for organisationer og DR, og der blev fremlagt en lang række 
dokumenter med videre. På baggrund af denne bevisførelse konkluderede opmæn-
dene, at »Essensen er, at arbejdstid i DR på tværs af fagområder og overenskom-
ster har været forstået og praktiseret således, at medarbejderne er på arbejde, fra 
de møder ind, til de slutter, og i arbejdstiden har ret til en spisepause på indtil en 
halv time, hvor de står til rådighed for DR. Denne forståelse må anses for at være 
en del af det aftalte overenskomstgrundlag mellem DR og de indklagede organisa-
tioner«.
   At spisepausen er en del af overenskomstgrundlaget betyder, at DR må tage et 
eventuelt ønske om at ændre på dette forhold med til forhandlingsbordet i forbin-
delse med de almindelige overenskomstforhandlinger.

   Sagen er blevet fulgt med 
stor opmærksomhed, da 
overenskomstgrundlaget 
i DR er nært beslægtet 
med overenskomsterne på 
statens område. Afgørelsen 
har derfor også betydning 
for fortolkningen af retten 
til frokostpause på det of-
fentlige område.

Karin V. Madsen

BF-sag for Højesteret

Sag om
frokostpause i DR vundet
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Der gives ny inspiration til at styrke det psykiske 
arbejdsmiljø for kommunalt ansatte. Det sker på 
arrangementer over hele landet til foråret. 

Under overskriften Veje til dialog og samarbejde 
om det psykiske arbejdsmiljø indbydes alle lokale 
MED-udvalg og TRIO’er til at deltage i et SPARK-
møde. Møderne er heldagsarrangementer og finder 
sted over hele landet i maj og juni måned. Der er et 
SPARK-møde i hver region. 

SPARK-møderne foregår:

• 11. maj 2017, Aarhus
• 8. maj 2017, Kolding
• 30. maj 2017, København
• 8. juni 2017, Korsør
• 21. juni 2017, Aalborg

Invitationen og tilmeldingslinket findes på
http://vpt.dk/spark

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejds-
miljø i Kommunerne. SPARK er etableret af KL og 
Forhandlingsfællesskabet. SPARK skal understøtte 
kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt 
psykisk arbejdsmiljø. SPARK har fokus på at styrke 
TRIO/lokal-MED’s arbejde med det psykiske ar-
bejdsmiljø. Tilbuddet gives til kommunale arbejds-
pladser og er gratis.

Helle Fridberg

Den 1. april 2017 reguleres de statslige lønninger. Ved overens-
komstforhandlingerne i 2015 blev der aftalt en generel lønstigning 
på 1 procent. Dertil kommer et positivt bidrag fra reguleringsordenen 
på 0,23 procent, hvilket i alt giver en samlet stigning på 1,23 procent.

På det kommunale og regionale område er næste lønstigning aftalt 
til den 1. oktober 2017. 

Ulla Thorborg

Bibliotekarforbundets medlemsundersøgelse er nu skudt i gang med 
en mailinvitation den 28. marts. Undersøgelsen kører til slutningen af 
april, og BF opfordrer alle inviterede til at svare på den, så vi får en høj 
svarprocent. 
   Sidste store medlemsundersøgelse, hvor BF tog temperaturen på med-
lemstilfredsheden, lå tilbage i 2011. Undersøgelsen i år er suppleret med 
tre temaer, der udspringer fra BF’s seneste arbejdsprogram og politiske 
strategi. Temaerne, der undersøges, er: 

•  Hvilke præferencer har medlemmer i forhold til BF’s 
(politiske) kommunikation? 

•  Hvordan matcher medlemmer deres kompetencer i forhold 
til krav på arbejdsmarkedet? 

•  Hvilke behov er der for nye netværk? 
 Helle Fridberg

? Jeg er ansat i det offentlige og er på barselsorlov. Jeg er nu i tvivl om, hvorvidt jeg fortsat får funktionstillæg for de arbejds-
opgaver, som jeg jo af gode grunde ikke varetager, mens jeg er fraværende. 

 

SVAR Den løn, du skal have under de lønnede dele af barselsorloven, svarer til den løn, du ville få, hvis du havde været syg. Du skal have 
den »fast påregnelige løn«, også selvom du reelt ikke varetager de opgaver, som du får løntillæg for. Du skal altså have den løn, du kunne 
påregne at få, hvis ikke du var gået på barsel. Får du vagttillæg, skal du også have det under din barsel, selvom du ikke har aften- eller 
søndagsarbejde, så du behøver ikke at være bekymret.                                                                                                                            

  Lone Rosendal 

SPARK-
arrangementer

Lønstigninger
pr. 1. april 2017
for statsansatte

Om Bibliotekar- 
forbundets medlems-
undersøgelse
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Det skulle have været så smart. Med alskens 
reformer, der senere blev beskrevet samlet som 
»New Public Management«, satte man sig i 
1980’erne for at skabe en billigere, bedre og mere 
effektiv offentlig sektor, men her omkring 30 år 
senere er det ikke det resultat, der står tilbage. 
Tværtimod. 
   Det mener professor ved Institut for Samfunds-
videnskab og Erhverv på Roskilde Universitet 
Jacob Torfing. Han baserer blandt andet sin hold-
ning på en undersøgelse fra Storbritannien, der er 
foretaget på baggrund af statistiske analyser, og 
som viser, at New Public Management har fejlet 
i forhold til at øge effektiviteten og kvaliteten. 
Faktisk har den ført til, at man i dag betaler mere 
for ringere ydelser. Hvad gik der galt?  

LAD OS STARTE MED BEGYNDELSEN…

- New public management var noget, der var brug 
for i forhold til den offentlige sektor, vi havde i 
60’erne og 70’erne, fortæller Jacob Torfing.
   - Dengang var den offentlige sektor præget af 
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stilstand og stagnation. Der havde udviklet 
sig en form for professionsvælde med mangel 
på lydhørhed over for politikernes ønsker og 
borgernes behov, så der var brug for foran-
dring, siger han og pointerer, at New Public 
Management langt hen ad vejen bragte gode 
ting med sig. 
   - Den offentlige sektor fik en stærkere og 
mere kompetent ledelse; der blev styret efter 
klare målsætninger; henslumrede bureau-
kratier blev udfordret; og der kom bedre 
økonomistyring og en øget lydhørhed over for 
borgernes behov.
   Men nu er festen for New Public Manage-
ment i den grad forbi ifølge Jacob Torfing.
   - I dag kan du ikke komme længere ad den 
vej. Der er ikke mere fedt at suge i den of-
fentlige sektor. Her 30 år efter er det, der står 
tilbage, begrænsningerne og problemerne.  
Det viser sig, at New Public Management på 
en række punkter har svært ved at leve op 
til sine løfter. Ydelserne er blevet dyrere og 
dårligere, og gevinsten ved at udlicitere bliver 
mindre og mindre, efterhånden som den of-
fentlige sektor gøres mere effektiv.
   Og Jacob Torfing har en mulig forklaring:
   - New Public Management lovede også at 
afbureaukratisere, men der er sket præcis 
det modsatte. Du ser i dag en spændetrøje 
af regler og dokumentationskrav i det of-
fentlige, og denne form for resultatstyring 
med omfattende og intense målinger har 
medført deciderede skadevirkninger, blandt 
andet fordi den bliver tolket som mistillid af 

New Public 
Management 
– dyrere og dårligere
New Public Management fører i dag 
til, at offentlige ydelser bliver ring-
ere, samtidig med at vi skal betale 
mere for dem, viser en undersøgelse. 
Derfor er det tid til nye tiltag, mener 
professor Jacob Torfing.
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medarbejderne. Og når man som medarbejder 
oplever mistillid til sine evner og kompetencer, 
så virker det demotiverende og fører til dårligere 
resultater og lavere produktivitet. 

PARADIGMESKIFTE

Ifølge Jacob Torfing befinder vi os i dag i et vade-
sted, hvor der er behov for nye måder at styre på.
   - Ingen ønsker, at al udlicitering og resultatmå-
ling skal forsvinde. Men New Public Management 
skal neddrosles og justeres og frem for alt sup-
pleres med nye styringstanker. Så vi står over for 
et paradigmeskifte, siger han og fortsætter: 
   - Hvor vi tidligere har fokuseret på Performance 
Management og udlicitering, kan man se, at der 
dukker nye måder at tænke offentlig styring op.  
De handler blandt andet om, hvordan vi bedst 
udnytter de ressourcer, vi har. 
   Jacob Torfing taler om New Public Governance, 
hvor den offentlige sektor stiller spørgsmålet: 
»Hvem kan hjælpe os med de velfærdsløsninger, 
vi gerne vil have?«.
   - Det er en ny styringstanke, der handler om 
samskabelse, og hvor man ser ud over sin egen 
snævre forvaltning for at frigive flere ressourcer, 
siger han og ridser fem hovedtræk op, der hver 
især har til formål at gøre netop det:

1)   At man arbejder på tværs. Det gælder både 
kommuner, regioner og stat, men også 
forvaltningerne imellem.

2)   At man praktiserer tillidsbaseret ledelse, 
hvor der ledes med tillid til medarbejdernes 
evner og kunnen for at skabe motivation og 
engagement.

3)   At man danner partnerskaber med private 
virksomheder, for eksempel når det gælder 
integration. 

4)   At kommunerne samarbejder med lokale 
netværk om at få skabt nye og innovative 
løsninger.

5)   At man får gjort borgerne mere aktive i 
forhold til at skabe offentlige løsninger.

Og Jacob Torfing mener, at der er ressourcer nok 
at tage af.
   - I forhold til eksempelvis borgerne ligger der 
et kæmpe potentiale. Flere og flere af dem går 
aktivt ind i mødet med den offentlige sektor. 
På bibliotekerne ser du en højere grad af selv-
betjening, ligesom der er lukningstruede biblio-
teker, som bliver reddet, fordi borgerne træder 
til og arbejder som frivillige. I det hele taget er 

bibliotekerne et godt eksempel på det, der kommer til at ske. 
De omskaber sig og bliver i stigende grad et kulturkraftcenter, 
hvor borgerne er aktive, foreningerne holder møder, debatafte-
ner arrangeres og så videre.
 
KOMMUNERNE UDVIKLER

Udviklingen er altså allerede i gang. Og det mener Jacob Torfing 
i høj grad skyldes kommunerne. 
   - Det, vi ser, er, at kommunerne er drivende i udviklingen. De 
har omstillet sig fra at være autoritær myndighed over den nye 
rolle som serviceleverandør i New Public Management til i sti-
gende grad at være en arena for samskabelse med det formål 
at mobilisere ressourcer, så enderne kan mødes, siger han. 
   Til gengæld mener han, at staten er gået i stå i New Public 
Management.
   - I ministerierne er man stadig fortaler for New Public Ma-
nagement. Finansministeriet taler stadig om individuelle præ-
stationsmålinger, ligesom holdningen til dem, der ikke perfor-
mer, fortsat er, at de skal fyres. Samtidig anbefaler man, at der 
bliver udliciteret på det sociale område. Så det er kommunerne, 
der går de nye veje, siger han.
   Specialkonsulent i BF Lone Rosendal oplever også, at kommu-
nerne er godt med, når det gælder den udvikling, Jacob Torfing 
taler om.
    - Der er jo ingen tvivl om, at der på biblioteksområdet al-
lerede er sket mange forandringer, og at der fortsat vil komme 
mange. Der bliver arbejdet med samskabelse med netværk og 
nye partnerskaber, så vi er på vej ind i den nye udvikling, siger 
hun.
   Lone Rosendal er umiddelbart positivt stemt over for et 
fænomen som tillidsbaseret ledelse, men ser også udfordringer 
forbundet med udviklingen. 
   - Tillidsbaseret ledelse er jo godt, men når man så i samme 
organisation oplever, at der er stramme rammer og kontrol, er 
det, at kæden nogle gange hopper af hos medarbejderne, siger 
hun og fortsætter:
   - Hvis sådan en forandring skal blive god, er det altid vigtigt, 
at medarbejderne bliver inddraget. Hvis der er nye krav til, hvad 
vi skal lave, kræver det også nye tiltag. Hvis man som biblio-
tekar skal interagere mere med lokalområdet, kræver det jo, 
at man får de relevante kompetencer til at kunne gøre det. Og 
hvis man som medarbejder skal involveres i forandringerne, 
skal man også have mulighed for at forholde sig til tingene.  
Man skal vide, hvorfor man gør hvad, hvad målet er, og på hvil-
ken måde man organiserer sig, siger hun.
   Paradigmeskifte eller ej, så mener Lone Rosendal, at det er 
hverdagen, der fylder mest på de enkelte biblioteker og hos 
de enkelte medarbejdere – ikke ledelsesteori og om man nu 
arbejder under principperne for New Public Management eller 
New Public Governance.
   - Det kan være svært for den menige medarbejder at se 
transformationen. I dagligdagen oplever de bare, at der er færre 
ressourcer og nye arbejdsopgaver.
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STILLINGSOPSLAG Alle henvendelser vedrørende
stillingsopslag rettes til: DG Media as
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70271155 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor
kun gælder stillingsannoncerne:

Nr. 04-2017: Udgivelsesdato 29.04
Bestillingsfrist 05.05 kl. 12
Materialefrist 13.04 kl. 12

Nr. 05-2017: Udgivelsesdato 26.05
Bestillingsfrist 11.05 kl. 12
Materialefrist 09.05 kl. 12

Nr. 06-2017: Udgivelsesdato 30.06
Bestillingsfrist 12.06 kl. 12
Materialefrist 14.06 kl. 12

NYE STILLINGER

RÅD OG ANBEFALINGER VED ANSØGNING
Ved deltidsstillinger under 29,6 timer skal der altid udstedes 
frigørelsesattest fra begyndelsen af et ansættelsesforhold, 
hvis der skal udbetales supplerende dagpenge. Du kan altid 
kontakte Bibliotekarforbundets forhandlingsafdeling, hvis
du har spørgsmål.

Albertslund Bibliotek
søger litteraturformidler/
bibliotekar
Albertslund Kommune sætter kultur, børn og miljø i 
højsædet, og biblioteket spiller en afgørende rolle med 
hensyn til at skabe en kommune, hvor menneskelig 
udvikling, dannelse, medborgerskab og kulturel aktivitet 
er i fokus. 

Vi ønsker at skærpe læselyst og styrke læseevne.
Ambitionen som kultur- og litteraturhus er at give
litteraturen betydning og liv ved at åbne og formidle den 
på nye og utraditionelle måder -gennem fortællinger, 
rumlige installationer, performativ formidling og større 
sammenhængende formidlingsindsatser. 

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

•  nytænkning og forankring af litteraturformidlingen 
•  udvikling af nye samarbejder med henblik på at 

udbrede læsning i kommunen
•  udlånsarbejde – værtskab, materialevalg og -pleje
•  planlægning, udvikling og afvikling af arrangementer, 

læsestrategier og kampagner
•  fastholdelse og udvikling af samarbejdet med 

eksterne institutioner

Ansøgningsfrist: 11. april

Har du spørgsmål så ring til udviklings- og teamchef 
Mikkel Fabritius Sørensen på telefon 23654601.
Du er også velkommen til at kigge forbi vores huse
og få fornemmelsen af biblioteket. 

Se det fulde opslag på albertslundbibliotek.dk

Børnebibliotekar
til Galten Bibliotek
Skanderborg Kommunes Biblioteker søger en børnebibliotekar på 
37 timer om ugen til Galten Bibliotek med tiltrædelse 15. juli.
Vi søger en udadvendt og samarbejdsorienteret person med en 
relevant biblioteks-faglig uddannelse og med lyst til at indgå i 
et team på seks personer, hvor fælles ansvar, arbejdsglæde og 
fleksibilitet er nøgleord.

Som børnebibliotekar får du ansvaret for bibliotekets arbejde i 
forhold til børn og unge. Det forventes, at du tager initiativer til 
arrangementer og til samarbejde med skoler, børneinstitutioner 
og andre eksterne parter.

Borgerservice er en del af opgaven på Galten Bibliotek, der er en 
af fire afdelinger under Skanderborg Kommunes Biblioteker. 

Ansøgningsfrist 25. april

Se mere på www.bibliotek.skanderborg.dk



48 · Perspektiv · Marts 2017

ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

BØFA’s
Generalforsamling 2017
6. april 2017 i Middelfart

Faggrupppen for Medicinsk 
Informations General-
forsamling 2017
7. april 2017 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2017
20. april 2017 i København

FKKB's Generalforsamling 
2017
22. april 2017 i København

META's Generalforsamling 
2017
26. april 2016 i Odense

Faggruppen Bibliotek
& Uddannelses General-
forsamling 2017
26. april 2017 i Fredericia

Kunstfaggruppens
Generalforsamling 2017
26. april 2016 i København

IT-faggruppens
Generalforsamling 2017
27. april 2017 i København

FaBuLærs
Generalforsamling 2017
9. maj 2017 i Odense

Morgenmøde for ledere: 
Mental robusthed og
robuste organisationer
Hvad er mental robusthed, 
og hvordan kan du som leder 
understøtte mental robust-
hed hos medarbejderne?
19. april 2017 i København

Årsdag for ledere 2017: 
Disruption, forandring
og ledelse
Hvilke krav stilles der til 
ledelse i en virkelighed, hvor 
finanskrise, politisk tillids-
krise, internationalisering og 
teknologisk disruption ikke 
er til at komme uden om? 
BF inviterer igen til lederdag 
i samarbejde med en række 
andre akademikerorganisa-
tioner. 
28. april 2017 i København

Musikbiblioteks-
konferencen 2017:
Magi og best practice!
Oplæg og videndeling mellem 
musikbibliotekarer og mu-
sikformidlere fra hele landet 
omkring best practice plus 
adgang til SPOT Festival.
5. maj 2017 i Aarhus

Webinar:
Introduktion til lean
Bliv introduceret til lean som 
metode eller filosofi til at 
optimere.
18. maj 2017 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Talkshow: I front for BF
- historien, nutiden og 
fremtiden
Bibliotekarforbundet og 
Dansk Bibliotekshistorisk 
Selskab har sat to tidligere 
BF-formænd og den nuvæ-
rende formand stævne til 
en snak om bibliotekarroller, 
biblioteker og en god blanding 
af anekdoter med fokus på 
historien, nutiden og fremti-
den. Formand for selskabet, 
Ole Harbo, er ordstyrer.
18. maj 2017 i København

Gå-hjem-møde:
Biblioteker og brugerrejser
Få en introduktion til bruger-
rejsen som værktøj og ar-
bejdsmetode, når Statsgrup-
pen afholder gå-hjem-møde. 
Hør om erfaringerne fra bl.a. 
Nota og Københavns Univer-
sitetsbiblioteker.
22. maj 2017 i København

Webinar: Præsentations-
teknik – tips og tricks
Få tips og tricks til, hvordan 
du holder dine modtagere 
fanget, og hvordan du invol-
verer og inspirerer deltagerne.
24. maj 2017 via din computer, 
tablet eller smartphone

Lynkursus:
SoMe-managerens værktøjer
Kursus for dig, som vil arbejde 
med sociale medier. Gratis for 
ledige og studentermedlem-
mer.  
2. maj 2017 i København

Digital Manager: Start dit 
webprojekt med succes
Hvad skal der til for at igang-
sætte et webprojekt, så det 
bliver succesfuldt?  
3. maj 2017 i København

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bruge 
Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.
4. maj 2017 i København

Digital Manager: Informati-
onsarkitektur – organisering, 
strukturering og labelling
Lær at anvende en række 
best practiceværktøjer til 
at organisere information 
og opbygge en funktionel 
navigation.
8. maj 2017 i København

Records Manager - Mini-
uddannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder. 
10. maj til 6. juni 2017 i Vejle
13. september til 10. oktober 
2017 i København
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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

PFA Pensionskursus 55+
Kurset med fokus på plan-
lægning af senkarrieren og 
optimering af din pensions-
ordning.
25. april 2017 i Glostrup
26. april 2017 i Kolding
30. maj 2017 i Aarhus

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

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

Digital Manager: UX
(User Experience) – at
skabe gode brugeroplevelser
Få de grundlæggende kom-
petencer til at arbejde med 
brugervenlighed.
17. maj 2017 i København

Digital Manager:
HTML/CSS –  grundlaget
for enhver webside
Lær, hvordan HTML/CSS er 
bygget op, og hvordan du 
bruger det i praksis.
23. maj 2017 i København

Digital Manager:
HTML/CSS –  grundlaget
for enhver webside
Lær, hvordan HTML/CSS er 
bygget op, og hvordan du 
bruger det i praksis.
23. maj 2017 i København

Digital Manager:
Onlinetekster, der virker 
– lær spillereglerne for at 
skrive til nettet
Lær de særlige kendetegn 
ved digitale tekster og de helt 
specifikke teknikker, der bru-
ges, når du skriver til nettet.
31. maj 2017 i København

Kursus i Cicero
og CQL-søgning 
Referencefaggruppen afhol-
der kursus, hvor du kommer 
omkring søgeteknikker og sø-
geprincipper i bibliotekssyste-
met Cicero og CQL-søgninger.
2. juni 2017 i Middelfart

Revolutioner din jobsøgning!
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?
1. og 6. april 2017 i København
26. april og 3. maj 2017 i 
København
7. og 14. september 2017 i 
København

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

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
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 B 2017
En introduktion til de væ-
sentligste emner inden for 
ansættelsesretten.
4. april 2017 i Horsens
6. april 2017 i København

TR-tirsdag: Din nye kollega
er en digital indfødt
- så hvad gør du?
Den nye generation på ar-
bejdsmarkedet er født digital. 
De stiller helt nye krav til 
ledelse, kolleger og arbejds-
pladser. Er du som TR klar til 
at tage imod de nye kolleger? 
9. maj 2017 i København

TR-OK18 landsmøde
om kravudtagelse
BF afholder TR-OK Landsmø-
de 2017 omkring kravudtagel-
se til OK18 på det offentlige 
ansættelsesområde.
31. maj 2017 i Middelfart

TR-uddannelse Modul C 2017
Omhandler lønforhold, løn-
politik, budgetforståelse, for-
handlingsteknik og -træning.
7. - 9. juni 2017 i Middelfart

Kursus: Udarbejdelsen af 
systematiske reviews 
Hør om, hvorfor forskerne har 
brug for bibliotekaren, når der 
skal laves et systematisk re-
view. Hvad er et systematisk 
review, og hvorfor er syste-
matiske reviews vigtige? 
Lær om værktøjerne og om 
bibliotekarens rolle i udarbej-
delsen.
7.-8. juni 2017 i København

Digital Manager:
Online markedsføring
– at være synlig digitalt 
Lær at arbejde med søgema-
skinemarkedsføring, mar-
kedsføring på sociale medier, 
nyhedsbreve m.m.
7. juni  2017 i København

2-dages kursus: Auditering 
for informationsspecialister
Auditering er et fantastisk 
værktøj, når man arbejder 
med Information Manage-
ment, Records Management, 
informationssikkerhed og 
IT-systemer generelt. Lær 
at bruge auditteknikkerne i 
praksis.
30.-31. august 2017
i København
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Navn: Louise Rex Iversen 
Stilling: Afdelingsleder ved Fredensborg 
Bibliotekerne
Tidligere: Bibliotekar ved Faaborg-Midtfyn 
Bibliotekerne fra 2001-2010 og bibliotekar/
teamleder ved Viborg Bibliotekerne fra 
2010-2017
Uddannelse: Bibliotekar DB samt
diplomuddannelse i ledelse
Alder: 40 år

Hvad skal du lave som afdelingsleder?
- Jeg har personaleledelsen for de ni med-
arbejdere, der er ansat ved Fredensborg 
Bibliotekerne, og er ansvarlig for driften af 
biblioteket i Fredensborg. Desuden er jeg 
med i bibliotekets øverste ledelse sammen 
med bibliotekschefen, som også er kultur-
chef, og to andre afdelingsledere. I alt er vi 
36 ansatte fordelt på 32 årsværk.   

Hvad tiltaler dig ved lederjobbet?
- Jeg var teamleder i knap syv år i Viborg 
for forskellige teams, blandt andet Team 
Børn, Team Læring og Viden og Team 
Lokalbibliotek, hvilket også inkluderede 
personaleledelse og ansvaret for den 
daglige drift. Men i det job havde jeg ikke 
berøring med det strategiske niveau eller 

indflydelse på, i hvilken retning biblioteket 
udviklede sig. Derfor ville jeg gerne have 
et job, hvor jeg kom tættere på beslutnin-
gerne. 

Hvilke tanker gør du dig om biblioteker-
nes udvikling?
- Overordnet synes jeg, det er vigtigt, at 
vi træffer aktive valg om, hvor vi vil hen, 
og at vi vælger én retning, så der er en rød 
tråd i strategien for biblioteket. Som jeg 
ser det, er der dog ikke én rigtig retning 
for alle bibliotekerne, for det afhænger af 
lokalområdets behov. I forhold til Fredens-
borg kan jeg godt lide, at man i strategien 
for biblioteket er tydelig omkring, at det 
er folkebibliotekets traditionelle opgaver, 
man vil prioritere. Det kan godt være, at vi 
skal løse dem på nye måder, men vi holder 
fast i, at bibliotekets kerne er viden, læ-
ring, læselyst og børn. Jeg kan godt lide, at 
man vil udvikle sig, men er opmærksom på 
ikke at smide barnet ud med badevandet.  

Hvordan oplever du skiftet fra Viborg
Bibliotek til Fredensborg Bibliotekerne?
- De fleste overvejelser gik på, hvordan det 
er at gå fra et større bibliotek til en mindre 
afdeling. Men fordi jeg også har været 

ansat i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 
vidste jeg, at det med størrelsen ville passe 
mig fint, især når jeg også gerne vil stå på 
egne ben og have ansvaret. Men selvføl-
gelig gjorde jeg mig overvejelser, fordi der 
jo eksempelvis er færre muligheder på et 
mindre bibliotek på grund af færre perso-
naleressourcer. 

Da du startede på Biblioteksskolen
(nu IVA), vidste du så, at du gerne ville
gå ledelsesvejen? 
- Dengang jeg startede som studerende, 
vidste jeg ikke så meget om, hvad studiet 
egentlig handlede om. Jeg begyndte, fordi 
jeg godt kunne lide at læse, men fandt så 
ud af, at informationssøgning var spæn-
dende, og at jeg var god til det. Jeg har altid 
tænkt, at jeg ville havne på et folkebiblio-
tek, og jeg tog alle de skønlitteraturfag, 
jeg kunne komme til. Men det er faktisk 
først nu, hvor jeg kommer til at arbejde 
med litteraturen, fordi jeg på Fredensborg 
Bibliotekerne har fået ansvar for det fag-
team, der hedder Kultur og Læselyst, så 
det ser jeg frem til. 
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Hold fast i bibliotekets kerne
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www.eurobib.dk

Anvend ressourcerne i allerede har ved hånden for at komme i gang!
Med My Library Too kan du skabe rum til leg, inspiration og læring. 
En ”bibliotekskiosk” til de yngste med alt hvad et bibliotek behøver. 

Kig i vores webshop allerede i dag for mere information. 

Makerspace til de yngste
– rum til nysgerrighed

- Vi troede ikke 
undervejs, at det 
ville lykkes at få 
besparelserne
taget af bordet, 
men konklusionen 
er, at det nytter
at kæmpe.
Tillidsrepræsentant i
Svendborg Bibliotekerne
Jørn Skou

Tema side 12
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33
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Biblioteket har som samfundsinstitution gennemgået en enorm forvandling. I dag er 
de danske biblioteker kreative vækstcentre med et væld af forskellige aktiviteter på 
diverse platforme  - og med mangfoldige målgrupper. Denne udvikling vil forstærkes, 
sideløbende med at stadig flere biblioteker i perioder vil stå ubemandede.  
Tilsammen stiller det helt særlige og øgede krav til kommunikationen.

Cicero Media gør det enkelt at skabe kreativ og dynamisk kommunikation – på alle 
platforme. Det er et stærkt bud på fremtidens software til digital formidling, og det 
modulopbyggede system er udviklet specielt til at løse de mangeartede opgaver  
på et moderne bibliotek. Nu – og i fremtiden.

Læs mere på www.systematic.com/library

Med Cicero Media tilbyder Systematic ikke blot løsninger til 
den administrative biblioteksdrift. Cicero forener mange års 
erfaring inden for softwareudvikling med over 25 års arbejde 
inden for biblioteksområdet. 

Det giver de bedste forudsætninger for at understøtte 
biblioteks forretningen, både med administrative it-løsninger 
og nye digitale værktøjer.

Systematic_PerspektivAnnonce_Mar2017_215x220_V04.indd   1 08/03/2017   14.00

Protester
redder betjeningen

på Svendborgs
filialer

Tema:

Læs også: Kompetencematrix på KB · Chefernes nye formand · Fra cand.scient.bibl. til museumsdirektør i USA     




