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Første december
skiftede Det
Informationsvidenskabelige
Akademi navn til
Institut for Informationsstudier,
forkortet INF. Det
nye navn vil gøre
det nemmere at
kommunikere til
omverdenen, hvad
vi står for, siger
institutleder
Jens-Erik Mai.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Institut for
Informationsstudier
– IVA får nyt navn
Hvorfor ændrer I navn?
- Af to årsager. Administrativt gav det forvirring at være del af
et universitet, men hedde »akademi« på dansk og »school« på
engelsk (Royal School of Library and Information Science, red.)
De andre studier på universitetet hedder institutter, så rent
praktisk reflekterer det nye navn vores status på universitetet.
Men den vigtigste årsag er, at vi med navnet Informationsstudier signalerer, at vi er et bredere fag end informationsvidenskab. Det sidste forholder sig til mest til, hvordan systemer
designes og håndteres, mens informationsstudier også inkluderer sociale og kulturelle vinkler på teknologien og institutionerne. Forskellen er måske ikke helt så stor i det danske ord,
men på engelsk er skillelinjen mellem science og studies større,
så navnet følger den tendens, der har været globalt ved at gå
fra »Library and Information Science« til »Information Studies«, der signalerer bredden, og i virkeligheden afspejler det
studie, som IVA, eller nu INF, allerede har været i mange år.
Hvordan har reaktionerne været på det nye navn?
- Der har været stor opbakning fra medarbejdere, studerende
og vores aftagerpanel, og der har kun været minimal debat om,
hvorvidt det var en god idé eller ej at skifte navn. Navnet gør
det lettere at forklare, hvad man studerer, fordi man ikke først
skal forklare, hvad et akademi eller en biblioteksskole er.
Får navneændringen betydning for uddannelsens indhold?
- Nej. Men vi er også i gang med at revidere bacheloruddannelsen, der kommer til at gælde for de studerende, der starter
september 2018. Uddannelsen vil indeholde de samme elementer som i dag, men sat sammen på en ny måde, så man får
mulighed for at specialisere sig tidligere i ét af to spor.
Hvorfor er det nødvendigt at ændre uddannelsen?
- For at få flere »kunder i butikken« fremadrettet, fordi vi mere
klart kan kommunikere de to tydelige specialiseringer inden for
informationsstudier og også for at fastholde flere studerende.

Undersøgelser blandt frafaldne studerende viser, at de
netop falder fra, fordi de har for mange kurser, der ikke har
deres interesse. Det samme gælder for dimittenderne, der
beskriver, at det mindst attraktive ved uddannelsen var de
mange fag, der faldt udenfor den retning, de gerne ville. Den
nuværende uddannelse har været lidt for mudret i kombinationen af de to retninger.
Hvordan skal de to spor se ud?
- Vi holder fast i et første fælles semester med fag som digital kultur og problemløsning og design. Derefter vælger de
studerende en specialisering. Det ene spor har fokus på den
kulturelle del af uddannelsen – arkiver, biblioteker og museer
(ABM). Med fag inden for kulturarv, digitalkultur, kulturformidling og kulturel innovation vil den forankring, vi har som
uddannelse i kulturinstitutionerne, komme til sin ret, fordi
man kan komme mere i dybden med området.
Det andet spor er Information og IT, der har digitaliteten
i samfundet som fokus med kurser om forholdet mellem
internet og samfund med et mere teknisk indblik i platforme
og informationssystemer, søgning og vidensorganisationer
samt metoder til at analysere en organisations behov for
informationsteknologi og udvikling.
Begge spor har stadig fokus på det, man traditionelt
beskæftiger sig med på biblioteksskoler og informationsstudier, nemlig design af systemer, platforme og institutioner,
der rangerer, sorterer, anbefaler og formidler information.
Og da det er i krydsfeltet mellem teknologien og det sociale, mellem kultur og information, at det bliver interessant,
så har ABM-sporet selvfølgelig en stærk digital komponent,
fordi digitale medier og produkter er en vigtig del af kulturen. Omvendt skal de på det andet spor beskæftige sig med,
hvad der sker med kulturen og samfundet, når vi introducerer teknologi. Der er ikke en skarp skillelinje mellem de to
specialiseringer – kultur og information er to sider af samme
sag.
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FORMANDENS LEDER

Ufint angreb på frokostpausen

J

eg spiser ved min pc, må ikke forlade arbejdspladsen og bliver ofte tilkaldt i mine pauser.
Gør du mon også det? Sådan skrev en BF'er i
et svar på Twitter, hvor afsenderen konstaterede, at han græd »tørre« tårer over, at statsansatte flippede ud, på grund af at den betalte
frokost måske ville forsvinde.
Men det handler ikke om at ”flippe ud” over et
personalegode. Det handler i bund og grund om
den danske model. Den går i sin reneste form
ud på, at arbejdsgiver og arbejdstager mødes til
forhandling og aftaler konkret, hvis der skal ske
ændringer i det, som man tidligere har aftalt ved
overenskomstbordet. I det her tilfælde, at det for
offentligt ansatte gælder, at frokostpausen er
indregnet i arbejdstiden, mod at den ansatte står
til rådighed for arbejdsgiveren i hele pausen.
Så det handler om, at den betalte frokostpause og den danske model er under angreb, når
statslige arbejdsgivere slår stillinger op, hvor
frokostpausen tages ud af overenskomstsammenhængen for at signalere, at frokostpausen er

Tine Segel / ts@bf.dk

6 · Perspektiv · December 2017

et individuelt eller lokalt anliggende. Det sker, når
der i jobopslag efter henvisning til overenskomsten anføres: »Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning samt fleksibel arbejdstid«.
Men! Retten til betalt frokostpause er en
integreret del af overenskomsten. Retten til den
betalte frokostpause kan derfor kun ændres i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
For nogen – som manden, der græd tørre tårer
på Twitter – kan offentlige ansatte komme til at
lyde forkælede. Jeg tror dog ikke, at der findes
mange privatansatte, som stiltiende ville acceptere at gå 2,5 time ugentligt op i arbejdstid
uden lønkompensation. Samtidig sker der på
de offentlige arbejdspladser en lang række af
forandringer i form af udflytninger, besparelser og omstruktureringer, hvor det i høj grad er
medarbejderne, der må holde for, løbe hurtigere
og dagligt udvise fleksibilitet. Når arbejdsgiverne
nu mener, at de kan fjerne overenskomstmæssige
rettigheder helt uden forhandling, ja så er det, at
»nok er nok«.
Politikerne ønsker en stærk og effektiv offentlig
sektor – det tror jeg sådan set, at vi alle ønsker.
Det handler om at sikre en ordentlig børnepasning, ordentlig ældrepleje, hospitalsbehandling og
uddannelse, samt at Danmark kan udvikles ved
hjælp af forskning og viden.
BF’erne bidrager til velfærd i deres daglige arbejde ved at skaffe adgang til information, viden
og kultur – og ved at skabe oplyste og uddannede
borgere. Men faktum er, at arbejdsgiverne med
regnearkstiltag risikerer at udhule og gøre det
meget lidt attraktivt at søge ind på det offentlige
arbejdsmarked. Er det virkelig hensigten?
Til januar starter overenskomstforhandlingerne.
Når vi i BF går til forhandlingsbordet, er det
vigtigt, at vi opnår resultater, som skaber værdi
for det enkelte medlem. Med en dansk økonomi
i vækst og efter flere vedligeholdelsesoverenskomster er forventningerne, at der skal lønkroner
på bordet. Hvis frokostpausen også bliver et tema
for OK18, kan det blive hårde forhandlinger. Det
håber jeg ikke.

Ring til os
70 21 64 44

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.

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

N y h e d s o v e r b l ik

24. november

Mål kun – hvis du vil bruge resultatet

BØRNE
VALG

Hvis du ikke bruger trivselsmålinger
aktivt, får de den modsatte effekt, skriver
erhvervspsykolog Morten Jack i en artikel
på Lederweb.dk.
Morten Jack, partner og erhvervspsykolog
i Organisation Aps har tre råd, du bør følge
for at få mest mulig værdi ud af målingerne.

24. november

Villads fra Valby fik
børnenes stemmer
Alle stemmer er talt op og Villads fra
Valby vandt overbevisende Børnevalget 2017 med 4.260 personlige
stemmer – måske hjulpet på vej af
valgsproget »Ja til slik«.
I alt deltog 15.002 børn og biblioteker
fra 69 kommuner i Børnevalget 2017,
hvor børn kunne stemme på deres
favorit fra børnebøgernes verden. Det
er næsten en fordobling af deltagende
biblioteker fra sidste Børnevalg.
»Det er utrolig dejligt, at så mange
har lyst til at være med. Bibliotekerne
har været fyldt med glade børn, og
mange institutioner har taget deres
børnegrupper med til valgstederne.
Det vidner om stor interesse for at
tale om demokrati i børnehøjde – og
det vil vi på bibliotekerne meget gerne
bidrage til«, fortæller børnebibliotekar
og tovholder for Børnevalget Camilla
Duvald fra Ballerup Bibliotekerne.
Valgets tre stærkeste stemmeslugere
var:

1.
Villads fra Valby med 4.260 stemmer

2.
Cirkeline med 2.898 stemmer

3.
Iqbal Farooq med 2.854 stemmer
»Det har været vildt sjovt og lidt hektisk, og vi er allerede begyndt at glæde
os til næste gang, der udskrives valg«,
siger Camilla Duvald.
Mønsted
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1. Resultaterne betyder ingenting,
før I har talt om dem
Det er svært at udlede, hvad svarene i en
trivselsmåling er udtryk for. Én udfordring
er, at svarene er anonyme og kan dække
over stor uenighed blandt medarbejderne.
En anden udfordring er, at svarene kan
være udtryk for alt muligt andet, end det,
der spørges om.
Medarbejderne kan tænke: »Hvis vi svarer
for positivt, stiller det os dårligt i forhold
til kommende tildeling af ressourcer til
teamet.« Eller modsat: »det letteste er at
svare positivt. Hvis vi svarer for negativt,
skal vi til at holde alle mulige ubehagelige
møder, som der ikke kommer noget ud af.«
Eksemplerne viser, at trivselsmålingernes
kvantitative sprog ikke må tages som en
kilde til objektive facts om samarbejdet.
Det afgørende er, at man får en snak om
resultaterne.
2. Måling uden handling fører
(sandsynligvis) til dårligere trivsel
Hvis en trivselsmåling er en kanal til at
kunne sige sin mening i en organisation,
kan det få konsekvenser, hvis der ikke
bliver lyttet, så mister medarbejderne tillid
og oplevelsen af indflydelse og meningsfuldhed.
3. Lange handleplaner er et monster,
du ikke kan styre
Vejen fra handleplaner til implementering
kan synes vanskelig. Men prioritér i indsatserne sammen, sæt så vidt muligt kun
én indsats i gang ad gangen og diskutér,
hvordan I kan vide, om de gør en positiv
forskel.
Læs hele artiklen på lederweb.dk
Mønsted

Nyhederne fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

23. november

Konstante forandringer skaber kyniske medarbejdere
Et casestudie fra RUC viser, at ansatte i kommunerne bliver immune og apatiske, når der
er konstante forandringer i organisationen, skriver nyhedsmediet DenOffentlige.dk.
Det er derfor vigtigt at give sig god tid til forandringerne, lyder anbefalingen fra RUC, der
har foretaget et studie af, hvordan forandringer påvirker medarbejderne.
Studiet bygger på en underafdeling i Næstved Kommune, hvor gentagende forandringer
siden kommunalreformen har betydet tab af arbejdsrutiner, og hvor der bruges meget
tid og ressourcer på at opbygge nye. Når den ene forandring afløser den anden, stopper
medarbejderne med at involvere sig. Kommunen har gennemgået så mange forandringer,
at medarbejderne ikke har oplevet længerevarende perioder med arbejdsmæssig stabilitet
siden kommunalreformen i 2007, skriver DenOffentlige.dk om projektet.
Projektet konkluderer, at de mange forandringer har medført frustration, skepsis og
forandringsspecifik kynisme på medarbejderniveau.
På baggrund af studiet gives tre anbefalinger, der skal mindske risikoen for, at gentagende forandringer skaber kynisme hos medarbejderne.

1. Forandringer skal implementeres langsommere og mere gradvist over en længere
periode.

2. Det er bedre at implementere og gennemgå én stor og mere omfattende forandring i
stedet for flere små.

3. Medarbejderinddragelse og information omkring forandringen er vigtig, og det har
en positiv effekt, hvis medarbejderne beholder kendte elementer såsom kollegaer,
chefer eller lokaler.
Lerche

27. november

Biblioteker skal bryde ældres ensomhed
Kan bibliotekerne spille en rolle i forhold til at bryde ældres ensomhed? Ja, mener tænketanken Fremtidens Biblioteker, der i et projekt med fire biblioteker har arbejdet på
at indsamle viden om, hvordan det skal gøres i praksis. Fint tiltag, mener BF's formand
Tine Segel, der samtidig understreger, at arbejdet skal ske med udgangspunkt i bibliotekernes kerneområder.
Et projekt under tænketanken Fremtidens Biblioteker har arbejdet med, hvordan bibliotekerne kan være med til at afhjælpe ensomhed på bibliotekerne. 50 ældre i Skælskør, Varde,
Dalum og København er blevet interviewet, og bibliotekerne i de lokale områder har sat
gang i en række aktiviteter for at bryde de ældres ensomhed.
På baggrund af projektet har tænketanken Fremtidens Biblioteker samlet ny viden om,
hvordan man kan arbejde med at bryde ældres ensomhed og peger på en række veje,
bibliotekerne kan gå.
BF's formand Tine Segel er som udgangspunkt positiv over for, at bibliotekerne kan være
med til at løse den slags opgaver. Men det skal ske med respekt for bibliotekets kerneopgaver, mener hun og siger blandt andet:
- Hvis man som bibliotek løser nogle velfærdsopgaver for andre forvaltninger, er det vigtigt, at man ikke kigger meget firkantet på kommunekasserne. For hvis man både sparer
på bibliotekerne og lægger de her projekter ind i driften, går ressourcerne fra andre ting.
Det kan godt være bibliotekets opgave at starte og lægge hus til klubber for ældre. Men
det skal ske i samarbejde med for eksempel frivillige organisationer, for bibliotekarerne
har mange andre vigtige opgaver.
Bibliotekarforbundet

15. november

Litteratursiden har fået nyt design
Den 10. november fik Litteratursiden nyt
design. Sitet er blevet mere intuitivt og
brugervenligt, og bygger nu på DDB’s CMS, så
bibliotekerne lettere kan integrere Litteratursidens indhold på egne hjemmesider.
- Litteratursidens opbygning havde tidligere
mere arkivkarakter, hvor vores indhold var
opdelt i sektioner, eksempelvis analyser,
anmeldelser, lister og temaer. Men hvis vi så
på, hvordan brugerne søgte, så afspejlede den
opbygning mere bibliotekarens tilgang til sitet
end brugernes behov, siger chefredaktør på Litteratursiden Lise Vandborg, og fortsætter:
- Især de unge finder det indhold, de skal
bruge ved at søge på enten en bogtitel eller en
forfatter. De vil gerne have alt relevant indhold
samlet i et søgeresultat, og derfor er det nu
enten værket eller forfatteren, der er omdrejningspunktet på sitet. Skriver man for eksempel Profeterne i Evighedsfjorden findes både
anmeldelse og analyse ét sted, samtidig med at
man får præsenteret forfatterens andre bøger
og relateret indhold, forklarer Lise Vandborg.
Litteratursiden giver fortsat brugerne
mulighed for at diskutere bøger i læseklubben
og kommentere på det redaktionelle indhold,
hvor den redaktionelle profil skærpes, og det
tydeligt fremgår, at det er fagpersoner, der er
kilden til indholdet.
- Vi har fået mange positive tilbagemeldinger
om, at det nye site er flot, indbydende og lækkert. Der er også nogle, der siger, at de har lidt
svært ved at finde rundt på sitet, og det kan jeg
godt forstå, for der er stadig elementer som for
eksempel boglisterne på sitet, som vi ikke er
helt færdige med at få vist i designet. De skulle
blive klar i løbet af de næste uger, siger Lise
Vandborg.
Lerche
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10. november

Weekendavisen kalder Cepos-regnestykke for hypotetisk og ufuldkomment
Weekendavisen den 10. november har set nærmere på Cepos’ regnestykker over udgifterne ved bibliotekerne og kalder regnestykket ufuldkomment. Og rent faktisk burde vi
passe bedre på bibliotekerne, skriver journalist Henrik Dørge i sin kommentar.
Weekendavisens bogtillæg Bøger har på bagsiden den 10. november en kommentar, der ser
kritisk på Cepos' regnestykke i forhold til bibliotekerne.
»Den borgerlige-liberale tænketanks regnestykke? Man har taget biblioteksudgifterne
og divideret med antallet af udlån af trykte bøger. Voila! Det er imidlertid en hypotetisk
og ufuldkommen fremgangsmåde. Dels ser Cepos bort fra, at bibliotekerne som bekendt
også udlåner andre fysiske materialer: musik, film, lydbøger og spil. Dels fraregner man de
digitale bogudlån«, skiver Henrik Dørge.
Han redegør for, hvordan bibliotekerne i højere grad bruger ressourcer på aktiviteter som
læseklubber, it-vejledning, lytteklubber, debatmøder med mere. Det kritiserer nogen, men
ifølge Henrik Dørge skyldes udviklingen, at bibliotekerne har formået at tage bestik af, at
borgernes præferencer for folkeoplysning er under forandring.
I kommentaren belyses også, hvordan bibliotekerne har været udsat for massive nedskæringer.
- Den vedvarende nedprioritering er betænkelig. Bortset fra idrætsforeninger og kirker er
biblioteket det sidste non-kommercielle mødested, der er tilbage i lokalsamfundet. Det er
også her, at børn og unge fra hjem uden bogreol får chancen for at stifte bekendtskab med
litteraturen. Vi skal passe godt på bibliotekerne, skriver han.

13. november

IVA skifter navn til Institut for
Informationsstudier

Bibliotekarforbundet

Det Informationsvidenskabelige Akademi
skifter 1. december 2017 navn til Institut for
Informationsstudier, forkortet INF.
- Navnet skal signalere, at vi er et bredere
studie end informationsvidenskab og fjerne
forvirringen ved, at vi ikke hedder institut som
andre fag på Københavns Universitet, siger
institutleder Jens-Erik Mai om navneskiftet.
- Det nye navn er en del af strategien for,
hvordan studiet kan tiltrække og fastholde
flere studerende. Det vil gøre det nemmere at
kommunikere til omverdenen, hvad vi laver,
siger Jens-Erik Mai, der angiver to væsentlige
to årsager til, at IVA nu skifter navn syv år
efter, at Danmarks Biblioteksskole blev til Det
Informationsvidenskabelige Akademi i 2010.
- En af årsagerne er, at det administrativt
giver en del forvirring at være del af et universitet, men hedde »akademi« på dansk og
»school« på engelsk (Royal School of Library
and Information Science, red.). Så rent praktisk afspejler det nye navn vores status på universitetet som et institut på linje med andre
fag. Men den væsentligste årsag er, at det nye
navn signalerer et fag, der rummer mere end
informationsvidenskab, mener institutlederen.
(Læs også interviewet på side 4)
Mønsted
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30. oktober

Ny trepartsaftale om efteruddannelse
Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne (AC), er blevet enige
om en ny trepartsaftale om efteruddannelse. Akademikerne havde gerne set et mere
ambitiøst resultat for de højtuddannede.
Den nye trepartsaftale om efteruddannelse skal være med til at sikre, at danskernes
kompetencer bliver løftet, og at virksomheder og medarbejdere får adgang til et målrettet,
overskueligt og mere fleksibelt uddannelsessystem. Det skriver Beskæftigelsesministeriet
i en pressemeddelelse.
Eksempelvis får ufaglærte og faglærte bedre mulighed for omstilling, idet der er afsat
omkring 400 millioner kroner til en omstillingsfond, der skal give disse grupper bedre mulighed for på eget initiativ at efter- og videreuddanne sig.
Meget lille pulje til akademikere
Som en del af aftalen afsættes der fem millioner kroner om året i perioden 2018-2021 til
analysearbejde og iværksættelse af tiltag for de højtuddannede. Formanden for Akademikerne Lars Qvistgaard havde håbet på et bedre resultat.
»Det er ingen hemmelighed, at vores ambitioner var langt højere for her og nu også
at sikre kompetenceudvikling til de højtuddannede, der bliver ramt af den teknologiske
udvikling. Men vi glæder os da over, at der bliver igangsat et arbejde mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter, som skal komme med forslag til udvikling af fagspecifikke kurser
for de videreuddannede«, siger han i en pressemeddelelse.
Bibliotekarforbundet
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STIGENDE
URO PÅ
BIBLIOTEKERNE

En rundspørge blandt Bibliotekarforbundets
tillidsrepræsentanter viser, at uroen på
folkebibliotekerne er stigende. Både i den
bemandede og ubemandede åbningstid.

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP OG POLFOTO
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»Unge i flok går samlet på toilettet, brækker røgalarmen ned fra loftet og ryger.«

»Der ristes og ryges hash på toilettet.«

»Drukfester i den selvbetjente åbningstid.«

O

»Andre biblioteksbrugere føler sig utrygge og vil ikke bruge biblioteket,
når der ikke er bemanding eller kun i følgeskab med andre.«

venstående citater stammer fra BF’s rundspørge om uroproblemer på folkebibliotekerne
og er eksempler på den uro og de konflikter, der
kan udspille sig i biblioteksrummet.
73 tillidsrepræsentanter har besvaret undersøgelsen. 44 procent fortæller, at der er sket en stigning i
antallet af konfliktfyldte episoder på biblioteket i den bemandede åbningstid, og 36 procent oplever en stigning i antallet af
episoder på biblioteker i den ubemandede åbningstid. Altså et
samlet billede af stigende uroproblemer, der omfatter alt fra
hærværk, ildspåsættelse, trusler og voldelig adfærd.

OMFANGET OVERRASKER

- Vi vidste godt, at der var problemer med uro på bibliotekerne.
Men jeg er overrasket over, at der er så voldsomme episoder,
siger Lone Rosendal, specialkonsulent i BF med fokus på blandt
andet arbejdsmiljøsager. Hun har nærlæst undersøgelsen og
fremhæver især de mange kommentarer fra tillidsrepræsentanter, der beskriver konkrete episoder.
- Det er jo ikke nyt, at vi oplever udadreagerende unge, hjemløse eller psykisk syge på bibliotekerne. Men når man læser
de mange beskrivelser af episoder i både den bemandede og
ubemandede åbningstid, er det ord som hærværk, ildspåsættelse, trusler, konflikt, hash og porno, der står tilbage. Nogle af
episoderne er voldsomme, og det gør stort indtryk på mig, at
det er noget, vores medlemmer risikerer at blive udsat for på
deres arbejdsplads, siger Lone Rosendal.
BEREDSKABET ER VIGTIGT

I undersøgelsen er der ikke spurgt ind til, om medarbejderne
føler sig mere utrygge end tidligere.
- Og helt generelt har vi ikke oplevet, at vi har flere henvendelser fra medlemmer på grund af uro og konflikter. Mit
indtryk er, at man kun henvender sig til BF, når det er virkelig
slemt. Men vi kan ud fra undersøgelsen konstatere, at uro og

14 · Perspektiv · December 2017

konflikter er en del af arbejdsrummet, og der
har ledelsen på bibliotekerne et stort ansvar,
siger Lone Rosendal.
Det er vigtigt, at arbejdspladsen har et beredskab i form af handleplaner og uropolitikker, også selv om man ikke har uroproblemer,
for de kan pludselig opstå, siger hun. Det er
en opgave for arbejdsmiljøorganisationen og
samarbejdsudvalgene. Der er nemlig krav om,
at det offentlige skal udarbejde retningslinjer
for at forebygge, identificere og håndtere vold
og chikane på arbejdspladserne.
Lone Rosendal bemærker derfor, at 22
procent af tillidsrepræsentanterne har svaret,
at de ikke mener, at bibliotekets beredskab på
området er tilstrækkeligt.
Besvarelserne viser samtidig, at mange
biblioteker har indført overvågning eller
vagtordninger for at komme problemerne til
livs. Og netop vagter eller samarbejde med eksempelvis SSP har visse steder ført til et fald
i antallet af episoder ifølge kommentarerne i
undersøgelsen.
VIGTIGT AT HAVE FOKUS PÅ MEDARBEJDERNE

- Helt generelt ser vi et stigende arbejdspres
på bibliotekerne på grund af besparelser og
øgede krav til nye aktiviteter, siger Lone
Rosendal.
- Her kan en episode med en konflikt i
forhold til for eksempel udadreagerende
drenge være dråben, der får bægeret til at
flyde over hos den enkelte, der måske er på
kanten af en stresssygemelding. At man har

Tillidsrepræsentanternes
mange kommentarer
gør et stort indtryk, siger
specialkonsulent i BF
Lone Rosendal.

videoovervågning er jo ikke nødvendigvis tryghedsskabende,
når man står midt i konflikten, eller skal gå hjem alene efter
en konflikt. Det kan også være utrygt at komme på arbejde
mandag morgen og ikke vide, hvad man kommer ind til, efter
at biblioteket har været åbent uden bemanding, siger Lone
Rosendal, der har en række gode råd til, hvad man kan gøre
på arbejdspladserne for at håndtere uro og konflikter. Det kan
eksempelvis være en god idé at skrive episoderne ned, at tale
om episoderne og vigtigst af alt at være opmærksom på, at
medarbejdernes grænser og hvordan de reagerer på konflikter,
kan være meget forskellige, hvilket er helt legitimt. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder ikke kommer til at opleve, at
det bliver et individuelt spørgsmål om at være »hårdfør« nok.
MEDARBEJDERNE SKAL IKKE VÆRE SOCIALMEDARBEJDERE

Bibliotekschef i Kolding og formand for Bibliotekschefforeningen Pia Henriette Friis har ikke oplevet en stigning i antallet af
episoder med uro og konflikter.
- Og det er ikke noget, vi har drøftet i Bibliotekschefforeningen, siden jeg blev formand i februar, siger hun. Derfor har hun
ikke et billede af stigende uro.
- I Kolding kan der godt være lidt flere konflikter i løbet af
sommerperioden, eksempelvis på vores selvbetjente bibliotek

"Låner klager over,
at de hjemløse
fester i biblioteket"
Kommentar fra undersøgelsen
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på en skole, hvor der pludselig er lidt mere frit spil, men generelt er
billedet ikke, at der er en stigning.
Men konflikter og uro er naturligvis en del af bibliotekerne i
Kolding. Blandt andet hovedbiblioteket, der ligger lige over for
banegården. Derfor er der også en vagtordning tilknyttet, fortæller Pia Henriette Friis.
- Vi samarbejder med alle aktører på det sociale felt fra SSP,
ungdomsskoler, skoler og politi, og det netværk skal hele tiden
udbygges, så vi er flere parter om at tage hånd om problemerne,
så både borgere og medarbejdere kan være trygge.
I Kolding er Pia Henriette Friis’ holdning klar. Det er ikke medarbejderne, der skal gå i clinch med de borgere, der skaber konflikter.
- Så skal de tilkalde en vagt eller politiet. Vi skal ikke være socialmedarbejdere, siger hun.
POLITISK FOKUS PÅ URO

BF’s formand Tine Segel er tilfreds med at få konkret viden om,
hvordan det står til med antallet af episoder med uro og konflikter
på bibliotekerne.
- Det er noget, jeg som formand tager meget alvorligt, og det gør
stort indtryk på mig, at jeg i kommentarerne i undersøgelsen kan
læse, at man eksempelvis et sted beskriver hærværk, utryghed og
tyveri som noget, der er i småtingsafdelingen. Det siger noget om
problemets omfang.
For Tine Segel er det vigtigt at få politikerne i kommunerne til at
anerkende uroproblemerne.
- Bibliotekerne er et sted for mennesker og afspejler samfundet.
Når der sker besparelser på andre områder, og der eksempelvis
nedlægges sengepladser i psykiatrien, lukkes et herberg til hjemløse eller sløjfes tilbud til de unge, forsvinder problemerne ikke. De
flytter sig bare, siger Tine Segel.
Og et af stederne, man kan søge hen, hvis man er hjemløs og
ikke har et sted at sove, eller hvis man er ung og ikke har et sted at
hænge ud med sine venner, er biblioteket.
- Det er positivt, at bibliotekerne er et sted for alle. Det skal
vi værne om. Problemet opstår først, hvis der er brugergrupper,
der opfører sig på en sådan måde, at andre brugere ikke længere
er trygge ved at komme på biblioteket. Så er bibliotekerne ikke
længere for alle.
Tine Segel mener, at politikerne skal erkende, at det kræver ressourcer at indføre eksempelvis ubemandet åbningstid.
- Det er ikke gratis at indføre den selvbetjente åbningstid, og det
nytter ikke, at bibliotekerne skal finansiere ekstra rengøring, vagter og overvågning ud af de i forvejen meget små budgetter. Så
går det ud over bibliotekets andre vigtige opgaver såsom at skabe
læselyst og give børn og unge informationskompetencer.
Samtidig er hun også opmærksom på, at de stramme budgetter i bibliotekerne betyder, at man nogle steder er alene på vagt i
ydertimerne. Spørgsmålet er, om det er sikkert nok?
- Vi skal huske, at medarbejderne på et bibliotek ikke er socialarbejdere.
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Om rapporten
Bibliotekarforbundet har foretaget
en rundspørge blandt forbundets
tillidsrepræsentanter, og rapporten
bygger på 73 besvarelser.
Besvarelserne omhandler perioden
august 2016 til august 2017.

Beredskab
52 % svarer ja til, at bibliotekets
beredskab er tilstrækkeligt, 22 %
svarer nej.
71 % svarer, at biblioteket har en
handlingsplan for medarbejdere, der
er blevet berørt af udadreagerende,
truende borgere.

Uro, konflikter og trusler
70 % af bibliotekerne har oplevet uro,
konflikter eller trusler i perioden.
Heraf har 79 % haft 1-10 episoder,
6 % har haft 16-20 episoder og 10 %
har haft flere (det højeste antal
episoder placerer sig på mellem
250 til 300).

Bemandet åbningstid
44 % har oplevet en stigning af uro og
konflikter.
42 % har oplevet et tilsvarende niveau
i forhold til tidligere år.
8 % har oplevet et fald.

Ubemandet åbningstid
68 % oplever hærværk eller uro i den
ubemandede åbningstid.
Heraf har 36 % oplevet en sigtning i
antallet af episoder.
51 % har oplevet et tilsvarende niveau
i forhold til tidligere år.
6 % har oplevet et fald.

BF’s formand Tine Segel
mener, at der skal flere
ressourcer til at sikre
bibliotekerne. Det er
ikke gratis at indføre
ubemandet åbningstid.

"Trusler
mod
ansatte,
som har
bedt uromagere om
at forlade
biblioteket"
Kommentar fra undersøgelsen
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Trusler mod
personalet i Randers
I foråret 2016 rykkede en flok unge mennesker
ind på biblioteket.
- Det var lidt mere end bare almindelige ballademagere. De var ubehagelige over for vores
ansatte, og da jeg som tillidsrepræsentant hørte
folk tale om sygemeldinger og psykologhjælp,
ringede alarmklokkerne, fortæller tillidsrepræsentant Jacob Holm Krogsøe.
Gruppen af unge havde tidligere hængt ud på en
skole og dernæst i en lokal Føtex, men var blevet
smidt ud, og derfor endt med at hænge ud på biblioteket, hvor de blandt andet truede personalet.
- Der er stor forskel på, hvad man kan håndtere
som ansat. Personligt kunne jeg godt gå hen og
sige noget til dem, og en af vores dygtige børnebibliotekarer forsøgte også dialogen, men andre
kolleger havde sværere ved at håndtere det. Men
truslerne over for personalet var meget konkrete
såsom: »Jeg står og venter på dig bagefter«,
fortæller Jacob Holm Krogsøe.
VAGTVÆRN OG KARANTÆNE

For at komme problemet til livs, besluttede ledelsen at hyre et vagtfirma og sætte overvågning
op i indgangen. Og tiltagene virkede.
- Det var meget effektivt. Vagterne er uddannede til at håndtere konflikter og havde en nultolerance, der gjorde, at de med det samme gav de
unge mennesker karantæne.
- Du skal ikke være bange for at gå på arbejde
på et folkebibliotek, og jeg synes heller ikke, at vi
som personale selv skal tackle sådanne konflikter. Her er det bedre at hyre et vagtfirma, når problemet opstår, selv om jeg har det meget skidt
med, at det overhovedet kan blive nødvendigt. I
princippet ønsker jeg jo ikke vagter på et folkebibliotek, siger Jacob Holm Krogsøe.
Da uroproblemerne opstod i Randers, havde
man på biblioteket ikke en egentlig handleplan
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for, hvordan man skulle håndtere den
type problemer, og derfor er Jacob Holm
Krogsøes opfordring, at alle biblioteker
udarbejder en konfliktpolitik.
- Bibliotekerne bliver mere og mere
brugt som samlingssted, og derfor bør
man lave politikker for, hvordan man
håndterer konflikter, inden de opstår. For
konflikterne vil komme på et tidspunkt. Vi
kan jo se, at de unge ofte ikke har andre
steder at gå hen.
Han understreger samtidig, at ledelsen i
Randers tog problemet alvorligt, selv om
man ingen konkret politik havde på området, og man har fortsat en vagt tilknyttet,
der nu ikke er synlig i biblioteksrummet,
men sidder i et baglokale.
ANSVARET LIGGER IKKE HOS
BIBLIOTEKET

Ud over at hyre vagtfirmaet var biblioteket også i kontakt med skolerne og SSPsamarbejdet i kommunen.
- Men det gik for langsomt. Vi stod med
et problem, som vi skulle have ordnet nu
og her, og derfor måtte vi finde pengene i
eget budget, og jeg er glad for, at ledelsen
handlede så hurtigt, som den gjorde. Men
det er problematisk, at vi selv skal finde
pengene i eget budget, mener han.
Derfor har Jacob Holm Krogsøe også
taget bibliotekets problem op i det MEDudvalg, biblioteket hører under. Tanken er
at gøre HovedMEDudvalg opmærksom på,
at det er problematisk, at biblioteket står
med regningen for de utilpassede unge.
- Dybest set ligger ansvaret for det her
område jo et andet sted end i folkebiblioteket.

København begrænser
den selvbetjente
åbningstid
Christianshavns Bibliotek har for en tid opgivet at have selvbetjent åbningstid, efter at en eller flere grupper har hærget biblioteket og skabt utryghed blandt de øvrige brugere. Løsningen
bliver på sigt flere runderinger af vagter, skriver biblioteket på sin hjemmeside.
Og Christianshavn er bare et af flere biblioteker, hvor der er en del uro i København. Også
Husum, Vigerslev, Solvang, Sundby, Valby og Blågårdens biblioteker er med på den liste, som
fællestillidsmand Tage Sørensen remser op, når Perspektiv spørger til uro.
VI VED IKKE NOK

Tage Sørensen har ikke set tal, der viser, hvorvidt antallet af episoder med konflikter eller uro
generelt er steget i København. Hans fornemmelse er dog, at uroen i den selvbetjente åbningstid stiger i takt med, at flere for øjnene op for muligheden for at bruge rummet.
- Der er steder, der har oplevet hærværk, eller grupper af især unge, der bruger biblioteket som
varmestue og måske lige smider lidt med materialerne, fordi de ikke har andet at lave. Andre
biblioteker er plaget af hjemløse, der sover på bibliotekerne. Men det er et område, vi ikke ved
tilstrækkeligt om, fordi vi jo ikke er der i den selvbetjente åbningstid, og ofte har rengøringen
klaret det værste, når vi møder ind. Men vi hører om nogle af problemerne fra andre brugere,
siger Tage Sørensen.
Mødet med en gruppe unge, der hærger eller fylder meget i biblioteksrummet, kan let fratage
alle andre brugere lysten til at komme på biblioteket. Det har politikerne i Københavns Kommune også indset, og derfor er der nu bevilliget ekstra penge til vagtordninger i de kommende
tre år, så man kan få den selvbetjente åbningstid til at fungere bedre.
- Der kan naturligvis også være episoder med uro og konflikter i den bemandede åbningstid,
og her kan man jo tilkalde kolleger eller en vagt, så man ikke står alene. Det er belastende, men
det er også et vilkår, som vi, der arbejder i de udsatte områder, godt kender, siger Tage Sørensen.
Bevillingen til ekstra vagter, der runderer mellem bibliotekerne, er desværre ikke en løsning,
der vil fjerne uroproblemerne fuldstændig, mener Tage Sørensen, og i bevillingen ligger også, at
man på bibliotekerne skal udvikle metoder til at komme uroproblemerne til livs.
- Men hvordan man metodeudvikler en sådan udfordring væk på tre år, er langtfra klart, siger
Tage Sørensen.
EN DEL AF ARBEJDSLIVET

Groft sagt bliver konflikter en del af arbejdslivet, men Tage Sørensen kan se, at konflikterne
påvirker nye kolleger mere, og helt generelt bliver der fra ledelsens side taget hånd om konflikterne og de medarbejdere, der har brug for hjælp til at tackle en ubehagelig oplevelse.
I Solvang, hvor Tage Sørensen selv er bibliotekar, er det forebyggende arbejde og samarbejdet
med andre aktører vigtigt.
- Det handler om, at biblioteket opbygger et netværk i området, så vi for eksempel kan ringe
til en gadeplansmedarbejder, der kommer ned og taler med de unge på biblioteket eller politiet.
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Frederikssund har stort
fokus på forebyggelse
Sidste år oplevede Kirstine Lundsgaard, bibliotekschef i Frederikssund Bibliotekerne, at blive truet af en bruger. Det var en
ellers stille og rolig mandlig borger, der pludselig blev meget
aggressiv, og sagen endte hos politiet. Manden fik et midlertidigt forbud af politiet mod at komme på biblioteket.
- Jeg må indrømme, at jeg var bange – han gik tæt på og var
meget truende, men vi havde et godt samarbejde med politiet,
og nu er han tilbage på biblioteket og er stille og rolig igen,
fortæller Kirstine Lundsgaard.
Hun har stort fokus på episoder med uro og konflikter og
deler dem op i to typer. Den ene type er episoder med voksne
brugere, især psykisk syge og hjemløse, hvor biblioteket arbejder tæt sammen med Frederikssund Kommunes opsøgende
teammedarbejdere.
- Vi har haft dem ude til et morgenmøde, hvor de fortalte
om, hvordan vi skulle agere. De gav os en meget større
forståelse for området og forklarede blandt andet, at hvis
kommunen ikke har et værested for hjemløse, så vil de komme
ned på biblioteket, hvor der er rart at være. Biblioteket skal
kunne rumme alle, men det skal være på en måde, så nogle
få brugere ikke skræmmer andre væk. Vores aftale med det
opsøgende team er, at vi altid kan tage kontakt til dem, hvis vi
oplever problemer.

eller tager kontakt til forældrene, hvis der er
problemer.
- Jeg er også selv blevet skrappere i forhold
til at reagere, hvis vi eksempelvis ser unge
rulle joints eller lignende – og her vil SSP altid
gerne kontaktes. Hvis vi må udelukke unge
under 15 år fra biblioteket, sikrer jeg mig, at
forældrene også modtager et brev. Det handler jo om, at vi og SSP gerne vil have fat i de
unge og hjælpe dem, inden det går rigtig galt,
siger Kirstine Lundsgaard.
Episoderne med de unge kan eksempelvis
handle om, at der rulles joints på toiletterne,
drikkes øl, svines eller laves småhærværk.
- Vi har oplevet, at andre lånere kom og fortalte os om episoder, hvor de har følt, at de var
nødt til at gå, siger Kirstine Lundsgaard.
I øjeblikket har man videoovervågning i den
ubemandede åbningstid, men planen er også
at indføre overvågningen i den bemandede.
- Det gør vi af hensyn til personalets sikkerhed.

VIGTIGT AT PERSONALET FÅR HJÆLP

Den anden gruppe, der skaber uro, er de unge, og her er
niveauet i antallet af konflikter meget svingende, men helt
overordnet er tendensen, at der er mere uro, især i den ene
afdeling for tiden.
- Vi har god kontakt til SSP, som har været ude at tale med
personalet, så medarbejderne ved, hvem de skal kontakte, hvis
der er problemer.
Med samarbejdet følger, at gadeteamet i Frederikssund
kommer rundt på bibliotekerne og tager en snak med de unge
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Der ristes og ryges på biblioteket.
Der er også eksempler på, at der
er gemt stoffer mellem bøgerne.

"Pushere
som gemmer deres
stoffer/
knive
rundt om
i biblioteksrummet"
Kommentar fra undersøgelsen

Sverige oplever
også en stigning
Svenske DIK, der organiserer
bibliotekarer, har flere gange set på
arbejdsmiljøet på bibliotekerne og
kan konstatere, at den sociale uro,
som findes i resten af samfundet,
også rykker ind på bibliotekerne.
73 procent svarer i den svenske
undersøgelse, at man har oplevet
social uro på biblioteket i de seneste
to år, og det er en stigning på syv
procent i forhold til tidligere svenske
undersøgelser.
- På grund af den demokratiske
funktion er det vigtigt ikke
at begrænse bibliotekernes
tilgængelighed, mener DIK, der
konkluderer, at det også gør
bibliotekerne meget udsatte.
Forbundet mener derfor, at der er
brug for flere ressourcer, så man
eksempelvis undgår, at bibliotekarer
er alene på vagt i biblioteksrummet,
og at det ikke er bibliotekarens
ansvar at håndtere konflikter.

Efter flere episoder med uro og
hærværk måtte Christianshavns
Bibliotek skrive på sin hjemmeside,
at biblioteket måtte opgive den
ubemandede åbningstid, indtil man
havde fundet en løsning med flere
vagter.
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Vi har brug for et sprog
om kulturens værdi
Professor Beth Juncker har sat børn og unges kultur på dagsordenen i en
lang karriere og peger på, at de – såvel som voksne – har brug for kultur,
der rammer dem. Selvom hun nu fratræder som professor, fortsætter
hun arbejdet, hvor hun vil give kulturen sit eget dannelsesbegreb.

"Børn
leger ikke
mere."

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Det er et af de udsagn, som
Beth Juncker, professor i
børnekultur på Københavns
Universitet, ofte er blevet
præsenteret for. Hun behøvede bare at se ud af vinduet
fra sit kontor i IVA’s tidligere bygninger på
Amager for at kunne afvise den påstand. For
derude legede børnene i skolegården på Peder
Lykke Skolen, og netop at kunne iagttage og
forstå børn og unges leg og kultur har været
en del af Beth Junckers professionelle liv, siden
hun i 1992 ved et tilfælde blev børneteateranmelder for Politiken.
Udsigten til børnene savner Beth Juncker,
efter at IVA er flyttet til KU, men ellers er
hun godt tilfreds med at slutte sin karriere på
Københavns Universitet, hvor hendes akademiske karriere også startede – dengang som
litteraturforsker med fokus på realisme og
kvindelitteratur. I dag er hun professor i Børnekultur med doktordisputatsen Det æstetiskes
betydning i børns kultur. Og hvad betyder det
så?
- Det æstetiske og dets betydning er en
ganske særlig dimension i vores liv og særligt i

vores fritidsliv, hvor vi er styret af vores interesser. Der er ikke
nogen, der kan tvinge mig til at gå i teatret eller på museer,
hvis jeg ikke gider. Det æstetiske bygger på antagelsen om,
at vi ikke kun går til livet med hjernen og tankerne, men med
hele vores sensitive og sanselige tilgang, og at vi er åbne over
for oplevelser, viden og erfaring. Dagtilbud og skoler skal noget særligt med børn, og det er vigtigt. Men i fritiden skal de
noget særligt med sig selv, og det foregår på æstetiske symbolske betingelser. Som når børn leger og sætter en voldsom
krig i gang. Dér følger de mønstre og fordeler roller, kæmper,
men hele signalet for legen er fred, siger Beth Juncker.
I bund og grund sker det samme, når vi som voksne inviterer
gode venner til middag. Dækker pænt op, arrangerer blomster
og laver lækker mad i håbet om, at gæsterne vil lege med, og
at aftenen giver gode grin og diskussioner.
- Denne dimension af vores liv er dybt afhængig af det
æstetiske. Alle regler, mønstre, kulturelle udtryksformer og
vores kulturelle arv praktiserer vi på dette felt, og det er også
her, vi møder de professionelle. Kunstnerne, der gennem teater, litteratur, dans, musik eller billedkunst på museer skaber
det, der kan forvandle os.
SKAL MAN FORSTÅ ALTING?

Behovet for doktordisputatsen om netop æstetikkens
betydning for børns kultur opstod i Beth Junckers møde med
bibliotekarerne.
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- Jeg blev på bibliotekerne mødt af et synspunkt om, at selvom den moderne børnelitteratur var fremragende, så kunne børn og unge
ikke forstå den, fordi den var for svær. Jeg var
dybt uenig og svarede: »Hold da op. Hvad er
der at forstå? Skal du forstå kunst, eller skal
den ramme dig?«. Det havde vi mange diskussioner om, og jeg blev sat til vægs, fordi jeg
manglede argumenter, så jeg måtte skabe et
grundlag, hvor jeg kunne vise, at den æstetiske praksis er en del af børns hverdag ved at
gå fra filosofi til teori til praksis hos børn.
Disputatsen forsvarede Beth Juncker i 2006
som et bidrag dels til det femårige forskningsrådsprofessorat, som Forskningsrådet
for Kommunikation og Kultur tildelte hende i
2004 og dels i forbindelse med ledelsen af det
nordiske forsknings- og formidlingsprojekt:
Børn & Kultur i Norden – hvad ved vi?
Hun har udtalt sig med stor autoritet om
børnekultur, og hendes tillid til og respekt for
børn er stor.
Derfor er hendes udgangspunkt, når man
taler om den digitale udvikling, positivt. Der
er en rigdom og variation i kulturtilbuddene
til børn, og med den rigdom opstår ændrede
forbrugsmønstre. Så ja, læsningen af skønlitteratur er godt nok faldende, men vil den
forsvinde? Nej, bestemt ikke, konkluderer
Beth Juncker.
- Livet har det jo med at komme bag på os.
Da tv’et kom, frygtede man, at bogen ville
dø, men den blomstrede op. Det, der viser
sig, når man er sammen med børn, er, at de er
fascinerede af mulighederne, men de er også
fascinerede af at være sammen. Jeg kan intet
garantere, men de moralske panikker har altid
været en integreret del af børnefeltet, og det
skal de også være, men der er heldigvis ikke
ret mange af de bekymrede, der får ret. Udfordringen i dag er ikke så meget anderledes end
tidligere. Det handler om, at der skal være balance i tingene. Hvis jeg læste for mange timer
som barn, var min mor ved at dø og sendte
mig ud for at få frisk luft, og hvis børn i dag
sidder for meget med en iPad, skal de måske
have samme besked.
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”Vi mangler et
dannelsesbegreb,
der udspringer af og
omfatter kultursektoren.
Et begreb, der omfatter
vores møde med kunst
og kultur og fortæller,
hvad det for kompetencer, værdier og færdigheder, vi får ud af det.”

Som børnekulturforsker taler hun heller ikke om god eller
dårlig kultur.
- Jeg vil ikke bruge ordet dårlig. Der findes børnekultur, der
er ligegyldigt, og der findes fantastiske tilbud, og børn går
på tværs af det, og derfor giver det ikke mening at opbygge
hierarkier. Børn er kvalitetsbevidste, men med et andet udgangspunkt end voksne. De bruger det, der duer, hvis det giver
mening og kan sættes ind i en leg, og så er det ligegyldigt, om
det er af blinkende plastik. Det rummer den kvalitet, at det kan
bruges og skabe glæde og sjov lige nu. Det skal vi have respekt
for i stedet for at insistere på kun at købe trælegetøj i Krea.
DER ER BRUG FOR EN SÆRLIG INDSIGT

Som forsker og underviser på IVA har Beth Juncker gjort et
stort indtryk på mange studerende, og de varme følelser er
gengældt. Netop diskussionerne med de studerende er det,
hun vil savne mest, når hun har holdt sin sidste forelæsning.
- I 1995 blev jeg ansat som lektor i børnebibliotekskundskab,
og det var meget praksisrettet. Vi uddannede børnebibliotekarer. Senere kom den digitale udvikling, hvor også bibliotekerne
måtte finde nye svar på, hvor man skulle hen. Et af de svar
var, at man ikke skulle have en særlig ekspertise omkring børn,

hvilket gav mening i forhold til, at eksempelvis materialevalget
blev centraliseret. Ingen tvivl om, at børnebibliotekarerne var
kede af den udvikling og nervøse for deres felt. Og i dag kan jeg
også godt forstå, at bibliotekerne har tænkt sig om og mange
steder er nået frem til, at der skal være en særlig indsigt i børne- og ungdomslitteratur, hvad enten det er i form af særlige
bibliotekarer eller kulturformidlingstyper, siger Beth Juncker.
En anden tendens, der ligesom digitaliseringen påvirker
børnebibliotekerne, er den åbne skole og dagtilbuddenes pædagogiske læringsplaner, hvor bibliotekerne i høj grad opsøger
samarbejdet, og det er fint, mener Beth Juncker.
- Men det er vigtigt at holde fast i, at bibliotekerne er et
tredje sted i børns liv og deres største kulturinstitution, og derfor skal bibliotekerne ikke lægge sig fladt ned på maven og lave
lektiecaféer som første tiltag. Det, jeg præciserer er, at bibliotekerne er et fristed, hvor børn kommer med egne interesser,
og med det, de brænder for, og det skal biblioteket bakke op
om. Det kan de sagtens gøre i samarbejde med skolerne, men
biblioteket skal holde fast i, at de kan noget særligt. Børnebibliotekerne skal spørge sig selv, hvor de gør en forskel. Det er
forskellen, der er afgørende i de her samarbejdsformer.
At det i praksis kan være svært for bibliotekerne at sætte ord

Børn leger på Albertslund
Bibliotek, og biblioteket
skal holde fast i netop at
være et sted, hvor børn kan
komme med det formål,
mener Beth Juncker.
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på deres særkende, er Beth Juncker helt med på.
- Hvis jeg taler med kunstnere fra børneteatrene, så er det let for mig at sige, at de skal
fastholde deres professionalitet og bestemme
hvilke forestillinger, der skal skabes, og at
det er dér, de kan gøre en forskel. Når jeg står
med bibliotekerne, er det vanskeligt at tage
udgangspunkt i det med at hige, søge og
genfinde, selvom det er super vigtige kvalifikationer.
I stedet foreslår Beth Juncker, at man tænker
børnebiblioteket som en ramme om kulturformidlingstiltag, for der er dagtilbud og skoler,
som ikke kan skabe rammerne for mødet mellem børn og kunst og kultur.
- Det kan bibliotekerne, hvis de bruger deres
indsigt i grundlaget for formidling. De har den,
siger Beth Juncker.
- Brug jeres professionelle formidlerkompetencer, så biblioteket forbliver det tredje sted,
lyder hendes råd.

- Samstemmende for alle de eksisterende bud
på dannelsesbegreber er, at de ender i en bunden,
kritisk tilgang, der handler om at kunne evaluere
og analysere. Det er intellektuelt funderede dannelsesbegreber, der gør, at hvis man skal kalde
sig en dannet borger, så er det disse evner, der er
afgørende. Og der er ingen tvivl om, at det gør sig
gældende i mange sammenhænge, men det gør
sig ikke gældende, når vi har med kunst og kultur
at gøre. Hele måden vi reflekterer på, formgiver
og oplever betyder, at vi skal ind og finde parametre, der ikke er intellektuelle. Her er det vigtigt at
kunne sætte en anden type ord på det, vi gør og
oplever, på den værdi, det har for os og på hvad
kritisk tilgang og indsigt betyder her. For tænk,
hvis det ikke var der. Tænk, hvis vi skulle arbejde
hele vores liv og kun kunne hente værdier ud fra
arbejdet. Hvis vi ikke kunne tage pauser og le eller
stortude, fordi vi ikke havde udtryksformerne til
det?

KULTURENS DANNELSESBEGREB

I dag kan Beth Juncker se et nyt behov for
argumenter, som hun vil understøtte via sin
forskning. Nu handler det om at give kulturformidlingen et nyt teoretisk ståsted og sit
eget dannelsesbegreb i samarbejde med lektor
på IVA, Gitte Balling.
- Gitte Balling samler grundlaget. Jeg flagrer
videre med mulige konsekvenser – ekspressiv
dannelse for eksempel, siger Beth Juncker og
fortsætter:
- I de seneste år har vi fået mange bud på
dannelse. Mediedannelse, visuel dannelse,
digital dannelse, informationsdannelse,
computer-dannelse og så videre, og det er alt
sammen fine begreber. Men det er slående,
at ingen har tænkt på, at vi mangler et dannelsesbegreb, der udspringer af og omfatter
kultursektoren. Et begreb, der omfatter vores
møde med kunst og kultur og fortæller, hvad
det er for kompetencer, værdier og færdigheder, vi får ud af det. Derfor arbejder jeg med
at udvikle et dannelsesbegreb – ekspressiv
dannelse – som rent faktisk fortæller, hvad
det er for en forskel, kultursektoren gør i vores
liv. Det er min vision for en pensionsplan, siger
Beth Juncker, der altså på ingen måde går på
pension, selv om hun fratræder sin stilling som
professor.
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”Men det er vigtigt
at holde fast i, at
bibliotekerne er et
tredje sted i børns
liv og deres største
kulturinstitution, og
derfor skal bibliotekerne ikke lægge sig
fladt ned på maven
og lave lektiecaféer
som første tiltag.”

Om
Beth
Juncker
Født 8.11. 1947

Ansættelser
1972-76: Undervisningsassistent, senere
ekstern lektor ved Institut for Nordisk
Filologi, Københavns Universitet
1976-82: Adjunkt, senere lektor ved
Institut for Sprog, Kommunikation og
Kulturhistorie, Aalborg Universitet
I perioden 1980-96 en række poster,
blandt andet tilknyttet Projekt Nordisk
Kvindelitteraturhistorie som forsker,
redaktør og skribent. Anmelder ved dagbladet Politiken med børne- og ungdomskultur som område, samt medredaktør
på tidsskriftet BIXEN og redaktør på
tidsskriftet Børn & Bøger
1995-2004: Lektor i børne- og ungdomskultur på Danmarks Biblioteksskole
April 2004-april 2009: Forskningsrådsprofessor i æstetiske fag med særligt
henblik på børnekultur
2009-2017: Professor på Det Informationsvidenskabelige Akademi, København
2010-2017: Ekspressiv Kulturformidling
i teori og praksis
Projektet udvikles i samarbejde med
lektor, ph.d. Gitte Balling og lektor, ph.d.
Nanna Kann-Rasmussen.
Det er intentionen at udvikle et nyt
grundlag for kulturformidling, der kan
bidrage med nye bud på lærings- og dannelsesbegreber. Projektet har foreløbig
udgivet en antologi og en række artikler.
En monografi om nyt teoretisk kulturformidlingsgrundlag er under udarbejdelse.
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Arbejdsmiljørepræsentant
i det private uden særlig
beskyttelse
Højesteret har den 29. november afsagt en dom, der slår
fast, at et BF-medlem, der var arbejdsmiljørepræsentant
og blev fyret, ikke nød særlig beskyttelse. En problematisk
retstilstand, mener BF’s formand Tine Segel.

I

arbejdsmiljøloven står, at en arbejdsmiljørepræsentant er beskyttet »på samme måde som tillidsmænd
inden for vedkommende eller tilsvarende faglige
områder«. Men hvad hvis man er ansat i det private,
hvor akademikere ikke har en overenskomst? Er man så
ikke særligt beskyttet, og hvordan stiller det en, hvis
man som arbejdsmiljørepræsentant er nødsaget til at kritisere
arbejdsmiljøet?
Det spørgsmål har BF – sammen med Akademikerne – prøvet
ved både Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret,
fordi BF’s medlem Bolette Garmin var valgt og fungerede som
arbejdsmiljørepræsentant, da hun blev fyret fra sit arbejde hos
Carlsberg IT.
Alle tre retsinstanser har givet Bolette Garmin medhold i, at
der var tale om en usaglig fyring og tilkendt hende erstatning
efter funktionærlovens bestemmelser. Men det var kun Østre
Landsret, der gav BF medhold i det principielle spørgsmål om,
at en arbejdsmiljørepræsentant har en særlig beskyttelse, og
at man derfor skal gå langt for at finde en tilsvarende overenskomst.
Da byretten så på sagen i 2015, mente den, at det ikke var
godtgjort, at der fandtes en »tilsvarende, faglig overenskomst«, og den afgørelse har Højesteret netop stadfæstet.
- Jeg er utrolig ærgerlig over Højesterets afgørelse, også på
vores medlems vegne, siger BF’s formand Tine Segel.
- Jeg tager naturligvis dommen til efterretning, og vi i BF og

28 · Perspektiv · December 2017

Akademikerne vil nu nærlæse og drøfte den.
Men umiddelbart synes jeg, at det er yderst
problematisk, at en akademiker, der påtager sig
hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, ikke er
særligt beskyttet. Og det er et problem, vi må
arbejde sammen om at løse.
ET HUL I LOVGIVNINGEN

Karen-Margrethe Schebye, der som advokat for
Bolette Garmin, BF og Akademikerne har ført
sagen, er ærgerlig over afgørelsen.
- Fra Højesterets side mener man ikke, at
der er nogen særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, hvis man ikke kan finde en
overenskomst, der passer på arbejdsmiljørepræsentantens arbejde. Det er ensbetydende med,
at der kan være arbejdsmiljørepræsentanter,
der ikke har nogen ansættelsesmæssig beskyttelse. Eksempelvis vil en nyansat akademiker,
der vælges som arbejdsmiljørepræsentant i en
uorganiseret virksomhed, formentlig i de første
12 måneders ansættelse være helt ubeskyttet i
forhold til usaglig afsked, da man tilsyneladende
alene er beskyttet af funktionærlovens bestemmelser i funktionærlovens § 2b, siger KarenMargrethe Schebye.

Bolette Garmin har
siden 2013 kæmpet
en principiel kamp
om beskyttelsen
af arbejdsmiljørepræsentanter.

Baggrund:

Hun peger på, at det er en udfordring, at både
lønmodtagere og arbejdsgivere efter Højesterets dom stadig vil være uafklarede i forhold
til, præcis hvad man har at rette sig efter på
arbejdsmiljøområdet vedrørende ansættelsesbeskyttelse. Der vil være områder, hvor der vil
kunne findes tilsvarende overenskomster, og
der derfor er en særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter, og områder – som
i Bolette Garmins tilfælde – hvor man har
vurderet, at der ikke kan findes en tilsvarende
overenskomst og dermed ingen særlig beskyttelse.
- Dommen er et klart signal fra Højesteret
om, at der er behov for, at lovgiverne reparerer
det hul, der er i arbejdsmiljøloven. Arbejdsmarkedet har, siden bestemmelsen i § 10, stk. 2 fik
dens nuværende indhold i 1972, udviklet sig i
retning af, at der er færre organiserede virksomheder, og at de organiserede virksomheder
beskæftiger sig med nye områder, der ikke er
omfattet af gældende overenskomster. Det
hul i loven kan Højesteret ikke reparere, siger
dommen, det skal lovgiverne, siger KarenMargrethe Schebye.

I 2013 blev Bolette Garmin fyret fra sit job i Carlsberg IT. På det tidspunkt
var hun også arbejdsmiljørepræsentant og påpegede flere kritisable
forhold omkring arbejdsmiljøet. I samråd med BF besluttede hun, at
hendes sag skulle prøves ved retten. Om sin beslutning sagde hun i 2015
til Perspektiv:
- Det handler ikke om penge for mig. Det er en principiel sag. Når man
tager uddannelsen som arbejdsmiljørepræsentant, får man at vide, at man
er beskyttet, fordi man har pligt til at sige fra på sine kollegers vegne, når
man ser noget, der ikke er i orden. Så boden for at fyre en arbejdsmiljørepræsentant skal være så høj, at den afskrækker arbejdsgiverne.
Dagen efter Højesterets dom kan Bolette Garmin konstatere, at sagen
for hende stadig er principiel.
- Jeg synes, det er skrækkeligt, at arbejdsmiljørepræsentanten ikke er
beskyttet. Det betyder jo, at man enten ikke vil stille op som arbejdsmiljørepræsentant eller i hvert fald være meget passiv, fordi man risikerer at
miste sit arbejde, hvis man er for kritisk. Det kommer jo til at gå ud over
alle, siger Bolette Garmin. Selv om sagen blev tabt i Højesteret, er hun
tilfreds med, at der nu er kommet en afklaring.
- Nu ved vi, at det skal løses politisk, mener hun.
Bolette Garmin er ikke alene om sin bekymring for arbejdsmiljøområdet
for akademikere ansat uden overenskomst i det private. Derfor vil BF
sammen med de øvrige AC-organisationer drøfte, hvordan man fremadrettet kan arbejde for at løse problemet.

Relevant lovgivning
Funktionærlovens § 2b. Såfremt opsigelse af en funktionær, der er fyldt
18 år, og som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i
funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en
godtgørelse.
Arbejdsmiljøloven § 10 stk. 2: Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet
mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde
som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.
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Fortsat uenighed
om oplæsning
»Hvis man vil beskytte forfatternes rettigheder, hvorfor så ikke
søge en dialog med kulturministeriet«, spurgte repræsentanter fra bibliotekssektoren til UBVA’s symposium, der havde sat
striden om oplæsning mellem rettighedshavere og biblioteker
på dagsordenen.
UBVA’s symposium den 9. november handlede blandt andet
om konflikten mellem Forfatternes Forvaltningsselskab og
bibliotekerne. Sagen startede, da Forfatternes Forvaltningsselskab sendte folderen »Bliv lovlig« ud til bibliotekerne. I folderen opfordrede selskabet bibliotekerne til at betale et årligt
beløb til forfatterne via selskabet, så de herefter frit kunne
holde oplæsningsarrangementer.
Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard støttede kravet i
sin velkomsttale til UBVA’s symposium.
- Bibliotekerne har ignoreret henvendelserne fra Forfatternes
Forvaltningsselskab. Man kan undre sig over, at bibliotekerne
boykotter den samlede forfatterstand. Det er vi kede af, men
som formanden for UBVA (Morten Rosenmeier, red.) siger, så

er det ikke mere galt, end at vi kan sagsøge dem,
sagde han og trak dermed fronterne skarpt op.
VI ER KLAR TIL RETSSAG

Herefter gik formand for UBVA og professor i
ophavsret Morten Rosenmeier på talerstolen for
at forklare, hvorfor han mener, at der er tale om
en offentlig fremførelse, når der er oplæsning på
et bibliotek. Han undrede sig over, at folderen fra
Forfatternes Forvaltningsselskab var blevet så
dårligt modtaget. I folderen lægges op til, at bibliotekerne indgår en aftale, der alt efter kommunestørrelse vil betyde en årlig udgift på mellem
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3.000 og 12.000 kroner pr. år for oplæsning
på hovedbiblioteket plus et eventuelt ekstra
beløb pr. filial med videre.
Bibliotekschefforeningen opfordrede bibliotekerne til at ignorere henvendelsen. Men
her var bibliotekerne galt afmarcheret, mente
Morten Rosenmeier. For når oplæsningen
er offentligt tilgængelig og annonceret på
eksempelvis en hjemmeside, er den omfattet
af ophavsretsloven.
- Hvis bibliotekerne er uenige, må vi tage en
sag på det, sagde han.
URIMELIGT KRAV

Bibliotekerne er dog fortsat uenige i det rimelige i kravet fra Forfatternes Forvaltningsselskab. Thomas Angermann, leder af Kultur og
Bibliotek på Gentofte Hovedbibliotek, beskrev
konflikten fra bibliotekernes side under paneldebatten.
- Folderen omtaler blandt andet oplæsning i
læseklubber, hvilket viser, at man slet ikke har
undersøgt, hvordan læseklubber foregår. Her
læser folk jo hjemme og mødes så på biblioteket og taler om det, de har læst. Måske læser
de en passage op, måske gør de ikke, men det
ved vi ikke, for personalet deltager jo ikke,
sagde han. Han pegede på, at hvis bibliotekerne skal betale for oplæsninger generelt, vil
det betyde færre penge til forfatterarrangementer.
- Jeg ignorerede den folder, fordi den er
absurd, og den er et dårligt udgangspunkt for
en dialog, sagde han og undrede sig over, at
det netop er bibliotekerne, der bliver afkrævet
et beløb for oplæsning, da der også læses op i
boghandlere, på kunstmuseer, i AOF-regi og i
forbindelse med Bogforum.
- Er I ude efter oplæsning, eller er I ude efter
bibliotekerne?, spurgte Thomas Angermann.
Formand for Danske Skønlitterære Forfattere Jan Thielke svarede, at for ham handlede
problemstillingen om oplæsning generelt, og
folkebibliotekerne var et oplagt sted at starte.
BEGGE VIL FREMME LITTERATUREN

Vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek Pernille Drost kritiserede også folderen.
- Den er hverken respektfuld eller høflig.
»Vær lovlig!« Som om man har været ulovlig i
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bibliotekernes 100 års historie, sagde hun og mente, at Forfatternes Forvaltningsselskab griber sagen forkert an, når man
kun går efter bibliotekernes oplæsning.
- Gå i dialog med Kulturministeriet om jeres problem omkring
oplæsning generelt, og skyd ikke kun på enkelte institutioner,
opfordrede hun.
Jakob Heide Petersen, chef for Københavns Hovedbibliotek,
var enig. Han pegede på, at der er mange fælles interesser mellem forfattere og biblioteker. Begge parter ønsker at fremme
litteraturen. Og de argumenter lyttede både Dansk Forfatterforenings formand Morten Visby og Danske Skønlitterære
Forfatteres formand Jan Thielke til. De blev enige om at sætte
en parentes om folderen fra Forfatternes Forvaltningsselskab.
- Lad os lytte til indvendingerne og lave noget i fællesskab,
der fremmer litteratur og læsning på bibliotekerne, sagde
Morten Visby.

FORFATTERNES FORVALTNINGSSELSKAB
I DIALOG KL
Efter debatten på UBVA’s symposium har Perspektiv kontaktet
direktør i Forfatternes Forvaltningsselskab Stig von Hielmcrone for
at høre, hvad selskabets næste skridt er. Han er også med på at
sætte en parentes om folderen.
- Men vi vil fortsat gerne indgå de aftaler, som vi mener, der er
brug for. Jeg har nu taget kontakt til KL og aftalt, at vi skal mødes
for at finde en løsning. Jeg mener, at det rigtige er at tage dialogen
med kommunerne, da bibliotekernes formidling er en kerneydelse i
det kommunale selvstyre.
Stig von Hielmcrone mener fortsat, at det er soleklart, at
der er tale om offentlige fremførelser, når der er oplæsningsarrangementer på bibliotekerne og fremhæver, at Slots- og
Kulturstyrelsen har trukket den vejledning tilbage, der tidligere
satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var tale om offentlige
fremførelser, når der var oplæsning på bibliotekerne.
- Jeg bemærkede, at repræsentanterne fra bibliotekerne på
symposiet hovedsageligt kritiserede Forfatternes Forvaltningsselskab på grund af tonen i folderen, men de anfægtede ikke,
at et arrangement med en oplæsning kan være omfattet af
ophavsretten. Mit bedste bud på en løsning er derfor fortsat, at
bibliotekerne kan tegne de aftaler, der passer til deres behov, og
det vil jeg nu gå i dialog med KL om.
På symposiet blev der flere gange truet med en retssag. Hvor
alvorligt skal bibliotekerne tage den trussel?
- Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil vinde i retten, hvis vi tager en
sag på det. Men mit udgangspunkt er, at det er bedre at finde en
løsning via dialog.

Få ny viden og et større
fagligt netværk
– meld dig til et af BF’s mange arrangementer
”Det er uvurderligt i forhold
til at skabe netværk og
lære folk at kende og få
åbnet nogle nye døre at
komme til BF’s arrangementer, hvad enten det er
til Fagligt Landsmøde, en af
miniuddannelserne eller et
gåhjemmøde. Det handler
om at lære noget nyt og at se
verden med lidt andre øjne.”
Medlem om udbyttet af arrangementer

"Records Manager"-miniuddannelsen har givet en
teoretisk ramme, som kan
bruges i mit nuværende job,
men så afgjort fremadrettet
i andre job. Det har sat en
masse tanker i gang, og jeg
ser mange muligheder. Jeg
har fået gejsten igen.
Tak for det.”
Medlem om udbyttet af
BF’s mini-uddannelser

"Godt at hæve sig
over arbejdsdagens
praksisnære opgaver
og se tendenser i et
større perspektiv."
Medlem om BF’s gåhjemmøder

Se mere på bf.dk/arrangementer
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BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 15. november. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.

?

3 spørgsmål
til Kim Jesper
Josefsen

TEKST ANETTE LERCHE

Hvilke vigtige begivenheder i BF vil du fremhæve fra 2017?
- Det var en ny hovedbestyrelse, der startede i januar 2017, så det
var et nyt samarbejde, og vi skulle lære hinanden at kende. Det var
den største udfordring. Ellers har det fyldt meget, at vi har haft BF’s
pensionsaftale i udbud. Ud over at sikre medlemmernes løn og arbejdsvilkår, så er netop forholdene omkring pension et sted, hvor vi kan gøre
en forskel for medlemmerne og sikre dem gode forhold og ikke mindst
sikre dem så høj en levefod som muligt, når de går på pension.
Hvad kommer til at fylde i bestyrelsens arbejde i 2018?
- Helt naturligt kommer generalforsamlingen i 2018 til at fylde meget.
Her skal vi stå på mål for vores politiske strategi, hvor vi jo i 2016 besluttede at udforme det på en anden måde end det vanlige princip- og
arbejdsprogram. Min forventning er også, at der vil være debat om en
række vedtægtsændringer. Det er lige nu noget, der ses på i en arbejdsgruppe, så bestyrelsen har endnu ikke set, hvilke vedtægtsændringer,
der skal tages stilling til.
Hvis du ser på faget, hvilke begivenheder i 2017 har så gjort indtryk?
- Besparelserne på uddannelsesområdet, som stadig trækker dybe spor.
Der var en række af vores medlemmer, der mistede deres arbejde på
grund af besparelser på uddannelsesbibliotekerne, og jeg blev også selv
ramt. Og så har der været en række fusioner på universitetsområdet,
som får betydning fremadrettet, hvor vi går i en retning af færre meget
store enheder.

Scenearier for
BF’s fremtid
I juni 2017 satte BF’s bestyrelse et udviklingsprojekt i gang. Projektet skal sikre, at
BF udvikler sig i en retning, der afspejler
medlemmernes fremtidige behov. Som
en del af den proces, skal medlemmernes
fremtidige arbejdsmarked afdækkes, og
hovedbestyrelsen skal udarbejde en række
fremtidsscenarier for BF.
I oktober 2017 var bestyrelsen på seminar
i Vejle. Her fortalte blandt andet Syddansk
Universitet om universitetets bibliotekaruddannelse, og om hvilke kompetencer, en
nyuddannet bibliotekar har brug for.
Desuden arbejdede bestyrelsen med at
udpege megatrends og faktorer, der kan påvirke BF og medlemmerne i fremtiden. Det
er blandt andet ny teknologi, kommunale
budgetter og nye jobmarkeder. Scenariearbejdet – der faciliteres af konsulentvirksomheden Fremforsk – fortsætter i december og
skal munde ud i tre mulige scenarier for BF’s
fremtid. Udviklingsprojektet bliver også en
del af BF’s generalforsamling i oktober 2018,
hvor medlemmerne inddrages i processen.
Jette Fugl beskrev arbejdet som et af de
vanskeligste, hun har været med til som
bestyrelsesmedlem.
- Vi ved ikke præcis, hvor vi skal ende
henne. Det er vi ved at finde ud af, og selv
om vi naturligvis skal inddrage medlemmerne i denne proces, så er det også vigtigt,
at vi som bestyrelse er bevidste om, at det
er os, der har hovedansvaret. Det er det, vi er
valgt til, sagde hun.

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk
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Næstformand
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
Frederiksberg
Tlf: 35 33 21 57
Email: jettefugl2@gmail.com

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

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

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

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

Forskningsbibliotekerne går fra at være mange mindre og mellemstore enheder til at være få, men væsentligt større enheder. Det sker enten i form af virksomhedsoverdragelser eller samarbejdsaftaler mellem forskningsbibliotekerne og Det Kgl.
Bibliotek, der fortsat vokser sig større og større.
Tilbage står et scenarie, hvor det reelt kun er SDU og DTU, der ikke er på vej ind i et forpligtende samarbejde. BF har løbende
været involveret i processen med at sikre medarbejdernes løn og ansættelse i de nye konstruktioner. Og billedet af medlemmernes reaktioner er blandet. Eksempelvis ser mange det som noget positivt at blive en del af et større fagligt fællesskab.
Bestyrelsen drøftede BF’s rolle i forhold til de mange sammenlægninger og samarbejder.
- Der er to ben i denne proces. Det bibliotekspolitiske og det ansættelsesmæssige. Vores medlemmer skal tænkes ind i det
strategiske arbejde og være med i de faglige drøftelser. Vi skal også drøfte strukturerne i så store enheder – hvordan kommer
eksempelvis tr- og su-systemerne til at fungere?, sagde Tine Segel.

HB-NOTER

Fremtidens forskningsbiblioteker

Hvorfor melder man sig ud af BF?
Bibliotekarforbundet gennemførte i foråret 2017 en medlemsundersøgelse. BF har set nærmere på de besvarelser, hvor der blev
udtrykt utilfredshed med fagforeningen og på hvilke årsager, som de udmeldte medlemmer giver, når de melder sig ud.
Det er især blandt studerende og arbejdsløse, at BF oplever det største frafald, og herefter følger de privatansatte.
Ved at se på medlemmer, der enten overvejer at melde sig ud eller medlemmer, der har meldt sig ud, kan BF identificere, hvor det
er relevant at sætte ind for at fastholde medlemmer.
For de jobsøgende medlemmer handler utilfredsheden især om, at man ikke føler, at BF forstår de udfordringer, de står over for i
arbejdslivet. De privatansatte oplever derimod ikke i tilstrækkelig grad, at BF varetager deres interesser. For den brede medlemsskare er det et naturligt valg at være medlem af BF, fordi man støtter op om de kollektive aftaler. Men ser man på de yngre medlemmer isoleret, er det at kunne følge med i faget og få adgang til råd og vejledning de væsentligste årsager til, at de er med i BF.
Som en del af BF’s politiske strategi for 2017 og 2018 arbejdes der målrettet på at fastholde medlemmer, og bestyrelsen har bedt
om, at de nyeste undersøgelser om årsager til udmeldelse inddrages i dette arbejde.

Nordisk fagforeningsmøde
I november mødtes den danske, norske og svenske fagforening for bibliotekarer i
Stockholm. På dagsordenen var blandt andet uroproblemer og nationale biblioteksstrategier. Man vedtog at sætte gang i et nordisk samarbejde mellem de tre fagforeninger, der skal sætte ord på de bibliotekariske kompetencer.

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

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

Sofie Fredborg
Koldingbibliotekerne
Email:
sofr@kolding.dk

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

Tekst Chloe Christensen

Bibliotekar med
WWW.

DELDINVIDEN
.DK

Efter at have læst på IVA i tre et halvt
år var det tid til, at der skulle ske noget nyt. Vejen ledte mig til Indonesien
ved hjælp af AIESEC (verdens største
studenterdrevne organisation). Dér
arbejdede jeg frivilligt sammen med
ti andre unge fra hele verden med
hver vores baggrund. Målet var at
fremme indonesiske børns kulturelle
forståelse og deres engelskkundskaber i projektet »Global Playground« i Yogyakarta.
Projektet var en del af det partnerskab, som
AIESEC indgik med FN i 2015 om at nå de 17
verdensmål for bæredygtig udvikling inden
2030. Det mål, jeg specifikt beskæftigede mig
med, var nummer fire om kvalitetsuddannelse.
Der var mange grunde til, at jeg drog afsted.
De grunde, der vægtede højest var min iver
efter at gøre en forskel for verden, samtidig
med at bringe min profession i kontekst i en
helt anden realitet end Danmark. Efter at have
læst bogen I am Malala og IFLA’s rapport om
bibliotekers rolle i løsningen af verdensmålene
blev jeg klar over, at jeg som ungt menneske,
bibliotekar og verdensborger rent faktisk kan
være med til at sætte mit præg på verden.
Hele oplevelsen som »Global Volunteer« for
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AIESEC varede seks uger. Der lærte jeg at bruge min faglige
baggrund i informationsvidenskab og kulturformidling i praksis
ved hele tiden at udforske forskellige tilgange til problemstillinger, og opleve personernes egen motivation for at være der.
Efter ganske kort tid i Indonesien blev det klart for mig, at
jeg som person ikke var bange for at stille kritiske spørgsmål
ved selve planlægningen af projektet med det belæg, at hvis
jeg ville have mest muligt ud af min tid dér og udvikle mig selv,
organisationen og de andre unge, var det nødvendigt at stille
de spørgsmål, som ville sætte en refleksionsproces i gang.
Organisationen blev ved hjælp af min hjælp klar over de fejl og
mangler, der var i projektet og hvor der var plads til forbedringer, hvilket kommer organisationen til gode fremadrettet.
Udover selve projektet valgte jeg at undervise på min værtsfamilies skole. Det var dér, jeg blev udfordret og fik en bedre
forståelse af, hvad jeg som person kan bidrage til i verden.
Eleverne var meget stille i starten, men efter have set mig an,
blev de mere trygge ved at blive undervist af en person, som
ikke talte deres eget sprog og var hvid.
I mødet med lokalbefolkningen blev jeg mere og mere klar
over, hvor relevant det er at kunne et fremmed sprog som engelsk og vigtigheden af læsning. De folk, jeg mødte var meget
engagerede i at tale med andre udlændige, og det var via de
samtaler, at jeg fik en bedre forståelse af de udfordringer og
kulturelle forskelle, der er mellem Danmark og Indonesien.
Det var uundgåeligt ikke at have samtaler om læsning og
vigtigheden af den. Den samtale, jeg husker tydeligst var Zoes
historie om at blive nægtet at læse en roman, som hun havde
lånt på biblioteket af sine forældre. De syntes, at det var spild
af tid, og at hun hellere skulle bruge sin tid på sin skolegang.
Efter noget tid fik hun bogen igen, men denne oplevelse har
været med til at gøre, at hun ikke kommer på biblioteket mere.
Den samtale fik sat en tankestrøm i gang hos mig, og jeg
havde efterfølgende samtaler med hende om, at biblioteket er
for alle, og det er et trygt sted, hvor hun vil kunne få mættet
den sult, hun havde for at lære om alt mellem himmel og jord.
Min fritid brugte jeg på at opsøge biblioteker, se hvordan

»A library is not a
luxury but one of the
necessities of life«
(Bemærket på Grhatama Pustakan)

nyt perspektiv
bibliotekets arkitektur var anderledes end i Danmark og opleve
hvordan biblioteket blev brugt. Det første møde med biblioteket var besøget i Grhatama Pustaka, et af Indonesiens største
biblioteker. Der mødte jeg en kvindelig engelsklærer med sine
to døtre, og vi fik en snak om vigtigheden af biblioteket, hvor
de kom meget. En af grundene til, at de kom der så meget var,
at de havde mulighed for at læse engelske bøger. Det, der var
specielt ved bøgerne var, at på én side var historien på indonesisk og på den anden side var den på engelsk. På den måde
kunne barnet lære sproget.
Tilbage til min værtsfamilie for en kort stund. Min værtsfamilie har en skole, og de var i gang med en større udvidelse
af den i den tid, jeg var der. I den nye udvidelse blev der plads
til et lille bibliotek, som jeg valgte at donere en engelsk H.C.
Andersen-bog til.
I fremtiden vil jeg fortsætte med at donere bøger til skolen.
Overalt hvor jeg kom, bemærkede jeg alle de små biblioteker,
der var. Som en del af projektet blev vi bedt om at medbringe
tre børnebøger på engelsk. De er nu tilgængelige hos Cancer
Foundation Yogyakarta, så børnene kan læse lidt H.C. Andersen på engelsk.
Oplevelsen har gjort mig mange erfaringer rigere både
professionelt og ikke mindst personligt. Dog må jeg erkende,
at oplevelsen havde været anderledes, hvis jeg stadig var
studerende og lidt yngre. Men når det er sagt, lærte jeg at se
muligheder fremfor begrænsninger, at værdsætte de kompetencer og den faglighed, jeg har og sidst men ikke mindst at
se vigtigheden af kommunikation og samarbejde på tværs af
nationaliteter og personligheder.
Vi mennesker kan lære utrolig meget af hinanden ved at
være åbne overfor omverden og andre kulturer. På den måde
får man en indsigt i en helt anden kultur – en helt anden realitet. Denne form for kulturforståelse ser jeg som en vigtig del
af det arbejde, biblioteket allerede er godt i gang med.
For mig personligt har denne oplevelse givet mig troen på
vigtigheden af biblioteket og bibliotekarens rolle, ikke kun for
selve biblioteket, men også for samfundet. Oplevelsen har sat

min egen rolle som bibliotekar i et større perspektiv.
Jeg kan på det stærkeste anbefale studerende at tage afsted.
Jeg er sikker på, at oplevelsen vil sætte nogle tanker i gang.
Til sidst men ikke mindst vil jeg opfordre bibliotekerne rundt
omkring i landet til at sætte de 17 verdensmål på dagsordenen,
som FN har sat sig for at nå inden 2030.

Organisation AIESEC
Varighed min. 6 uger som Global Volunteer
Hvornår Hele året
Hvor 126 lande og territorier
Hvad Du arbejder frivilligt med et af de 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling (SDG).
Hvorfor Du får en oplevelse, der vil ændre dit syn på
verden, udvikle dine kompetencer både personligt og
professionelt og udfordre dig.

Artiklen er forkortet af redaktionen, og kan læses i sin fulde længde på Perspektivs hjemmeside.
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JOB OG KARRIERE

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

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

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

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12
hf@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

?
Jeg er ansat i en kommune, og jeg ved, at der ved overenskomstforhandlingerne i 2015 var aftalt en lønstigning på 0,80 procent fra
den 1. oktober 2017. Jeg har lige tjekket min lønseddel, og jeg kan se, at
min lønstigning er en hel del mindre end 0,80 procent. Har jeg fået for lidt
i løn?

?

SVAR Godt at høre, at du tjekker din lønseddel. Du har helt ret i, at der var
aftalt en generel lønstigning på 0,80 procent til udmøntning den 1. oktober
i år. Det er også rigtigt, at den lønregulering, der netop er sket, er en del
mindre, nemlig kun 0,20 procent.
Forklaringen på denne forskel skal findes i den mekanisme, der hedder
reguleringsordningen. Det er en mekanisme, der har til formål at sikre en
sammenhæng i lønudviklingen på det offentlige og det private område.
Her er et eksempel: Hvis lønudviklingen på det private område i en vis
periode har været 100 kroner højere end på det offentlige område, så vil de
offentligt ansatte få reguleret deres løn med 80 procent af denne difference, altså få en ekstra lønstigning på 80 kroner.
Er den offentlige lønudvikling omvendt højere end den private, så vil de
offentlige lønninger blive sat ned med 100 procent af differencen. Ligger
den offentlige lønudvikling således 100 kroner over den private lønudvikling,
så nedreguleres de offentligt ansattes lønninger med 100 kroner.
At der er tale om 100 procent gennemslag, når de offentlige lønninger
ligger over de private, men kun 80 procent, når det er omvendt, er en del af
overenskomstforliget fra 2015. Her krævede arbejdsgiverne dette såkaldte
»privatlønsværn« indført. (Indtil 2015 havde reguleringsmekanismen været
80 procent/80 procent ).
Reguleringsordningen aftales normalt til udmøntning til en dato, hvor
der samtidigt er aftalt procentvise lønreguleringer ved OK-forhandlingerne.
Herved kan en eventuel negativ udmøntning af reguleringsordningen
fratrækkes de aftalte lønstigninger, så ingen offentlige ansatte sættes ned
i løn.
Det er altså korrekt, at din løn kun er blevet reguleret med 0,20 procent
den 1.10.17. Privatlønsværnet udløste nemlig en modregning på det kommunale område på 0,60 procent.
I regionerne, hvor der også var aftalt en stigning på 0,8 procent den 1.10.17,
er der udmøntet 0,288 procent.
Statslig lønregulering pr. 1.12.2017
På statens område er der ved OK15 aftalt en lønregulering på 1,50 procent til
udmøntning pr. 1.12.2017. Imidlertid kan reguleringsordningen (se forklaring
i spørgsmål/svar) først denne gang beregnes i slutningen af december
2017, og der er en mulighed for, at reguleringsordningen også på statens
område vil udmønte negativt. Det er derfor besluttet, at lønnen reguleres
pr. 1.12.2017 med de aftalte 1,50 procent – men at en ny regulering kan
blive udmøntet pr. 1.2.2018. Moderniseringsstyrelsen har tilkendegivet, at
lønningerne ikke reguleres med tilbagevirkende kraft, hvilket vil sige, at
Moderniseringsstyrelsen ikke lægger op til en eventuel tilbagebetaling. At
reguleringsordningen ikke kendes på statens område her inden 1.12.2017 er
en helt speciel situation.
Bruno Pedersen
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Få dine pensionsrettigheder med, når du skifter job
– så bevarer du rettigheder omkring, hvornår du tidligst kan få
din samlede pension udbetalt.
Reglerne er:
• En pensionsopsparing oprettet før 1.5.2007 kan udbetales
som 60-årig
• En pensionsopsparing oprettet efter 1.5.2007 kan
udbetales 5 år før folkepensionsalderen
• En pensionsopsparing oprettet efter 1.1.2018 kan tidligst
udbetales 3 år før folkepensionsalderen – hvis regeringens
lovforslag om samme vedtages 30. november ved tredjebehandlingen.
Det seneste lovforslag indebærer eksempelvis, at en 33-årig
offentligt ansat bibliotekar med en eksisterende pensionsordning fra 2008, der skifter job i 2018 til den private sektor og
starter en ny pensionsordning op, stadig kan få sin samlede
pension udbetalt som 68-årig fremfor som 70-årig – såfremt
bibliotekaren husker at få overført sin gamle pensionsordning
til det nye pensionsselskab. Hermed bevarer bibliotekaren sine
udbetalingsrettigheder. Bibliotekaren har seks måneder til
at få overført sine pensionsrettigheder. I eksemplet antager
vi, at folkepensionsalderen til den tid er steget til 73 år, som
prognoserne i dag tyder på.
Det er fordi, du får et skattefradrag ved at indbetale til pension, at lovgiver har legitimitet til at regulere pensionsudbetalingstidspunktet, det vil sige bestemme, hvornår du kan få din
pension udbetalt.

Har man ikke fået overført sine pensionsudbetalingsrettigheder,
det vil sige overført den gamle pension til det nye selskab, kan den
gamle del af pensionen stadig udbetales efter de rettigheder, der var
gældende, da denne blev oprettet, men selve opsparingen kan være
meget lille.
Flytter man job indenfor det offentlige arbejdsmarked, og stadig arbejder som bibliotekar og er i samme pensionsselskab, forbliver man
på samme pensionsaftale, og bevarer sin tidligste pensionsudbetalingsrettigheder. Det gælder uanset, om man skifter fra en statslig til
en kommunal ansættelse, eller omvendt.
Overvej anden opsparing
Folkepensionsalderen og hermed tidligste pensionsudbetalingsalder
forventes at blive ved at stige. Det kan for yngre bibliotekarer give
anledning til at overveje også at have andre typer opsparing ved siden
af pensionen, så du har større økonomisk fleksibilitet i forhold til,
hvornår du kan trække dig tilbage, når folkepensionsalderen fremover
kan blive over 70 år.
Overvej pensionsordning til dit barn inden 31.12
Endelig kan det seneste lovforslag, hvor tidligste udbetaling er tre år
før folkepensionsalderen, også være en anledning til at oprette pensionsordninger for sine børn, og det skal så ske inden den 31.12.2017.
Hermed kan børnene – med de nuværende regler – få udbetalt deres
pension to år tidligere (i alt fem år før folkepensionsalderen), end når
ordningen oprettes efter 1.1.2018. Det fordrer naturligvis, at pensionsordningen og hermed også rettighederne overføres, når børnene
begynder deres arbejdsliv. Pensionsordninger til børn kan kun oprettes i en bank.
Helle Fridberg

Husk at lufte ud!
Selvom det er koldt udenfor, må I ikke glemme at lufte ud på arbejdspladsen. Manglende
udluftning giver dårlig luftkvalitet og medfører en række indeklimagener. Har I ikke allerede installeret mekanisk ventilation, så var det måske en ide af få aftalt en praksis,
hvor I sørger for at lave gennemtræk i korte perioder, flere gange dagligt. Jo værre luftens
kvalitet bliver, jo større er risikoen for, at arbejdspladsens medarbejdere oplever gener
som hovedpine og allergiske reaktioner.

Læs mere: indeklimaportalen.dk
Lone Rosendal
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Angreb
på betalt frokostpause
– nu på statens område
Danmarks Radio forsøgte i 2016 at få igennem, at de ansattes betalte frokostordning
ikke var en ret, der udspringer af overenskomsten, men blot en lokal kutyme, der således kunne opsiges af ledelsen lokalt.
Som bekendt tabte Danmarks Radio sagen i den nedsatte faglige voldgift i februar
2017. Kendelsen slog fast, at betalt frokost er en overenskomstmæssig rettighed.
DR er en selvstændig overenskomstpart, som med tiden blev adskilt fra Finansministeriets forhandlingskompetence. Nuværende overenskomst har således sine rødder
i statens overenskomst. Derfor skulle man tro, at voldgiftskendelsen i DR-sagen ville
få de offentlige arbejdsgivere til at tøve med at angribe frokostpausen for offentlige
ansatte. Men dette er ikke tilfældet.
Frokostpausen er en del af overenskomsten
Her i løbet af de seneste måneder har det nemlig vist sig, at flere statslige arbejdsgivere er begyndt at slå
stillinger op, hvor frokostpausen tages ud af overenskomstsammenhængen. Det betyder, at arbejdsgiverne
forsøger at signalere, at frokostpausen er et individuelt eller lokalt anliggende. Dette sker for eksempel ved, at
arbejdsgiver efter at have henvist til overenskomsten anfører i stillingsopslagene, at »Derudover tilbydes betalt
frokostpause, kantineordning samt fleksibel arbejdstid.«
På denne måde forsøger staten altså at udbrede en praksis, hvor frokostpausen fremstår som et lokalt eller individuelt vilkår. På lang sigt vil det kunne skabe tvivl om, hvorvidt retten til betalt frokostpause er en integreret
del af overenskomsten – og som følge deraf vil arbejdsgiver kunne forsøge at opsige den lokalt.
Bibliotekarforbundet og de øvrige AC-organisationer har den opfattelse, at frokostpausen er en del af overenskomsten. Fra de første overenskomster for akademikere i staten, i regioner og i kommuner har det været
forudsat, at medarbejderne er på arbejde, fra de møder ind, til de slutter, og at de i arbejdstiden har ret til en
frokostpause på indtil en halv time, hvor de står til rådighed for arbejdsgiveren.
Kollektiv rettighed
Denne forståelse er en integreret del af det aftalte overenskomstgrundlag mellem Akademikerne og de offentlige arbejdsgivere. Retten til den betalte frokostpause er således en kollektiv rettighed, der kun kan ændres ved
overenskomstforhandlingerne. Der er således ikke tale om en lokal kutyme.
På baggrund af førnævnte stillingsopslag på visse ministerområder begærede Akademikerne derfor mæglingsmøde overfor staten om sagen. Ved mæglingsmødet den 2. november kunne parterne ikke opnå enighed,
og Akademikerne har derfor taget forbehold for en eventuel videreførelse af sagen. Akademikerne har i første
omgang valgt at rejse problematikken politisk, det vil sige ved de kommende overenskomstforhandlinger på alle
tre offentlige forhandlingsområder.
Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke p.t. er underretninger om, at den nævnte problematik er rejst uden
for statens område. Ingen tilsvarende sager er set på det kommunale og regionale område.
Bruno Pedersen
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Sagt og skrevet om
Frokostpausen
»Vi kan ikke leve med den usikkerhed om betalt frokost. Jeg kan
forestille mig, at det bliver svært at få en aftale stemt hjem blandt
medlemmerne, hvis der er usikkerhed om den betalte frokost«.
»Det er meget voldsomt, hvis arbejdstiden med et hug – og uden
forhandling – kan sættes op med 2 ½ timer om ugen, uden at lønnen følger med. Det kan vi selvfølgelig ikke bare stiltiende acceptere«, siger han.
Flemming Vinther, topforhandler for de statsansatte Fog formand for
Hærens Konstabel- og Korporalforening i artiklen Arbejdsgiver angriber
statsansattes betalte frokostpause, Politiken den 1. november.

»De ansatte i staten opsagde i 2016 samarbejdet om ’arbejdsmiljø,
tillid og samarbejde’, og de er sure over, at nogle offentlige arbejdsgivere har opsagt de betalte fridage på juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, og så kommer meldingen fra Moderniseringsstyrelsen om, at de kan risikere selv at skulle betale frokostpausen.
De har en oplevelse af, at arbejdsgiveren har skruet bissen på«.
Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen, Københavns Universitet
i artiklen »Det ligner en krigserklæring«: Tabt betalt frokost vil udløse
2,5 timers længere arbejdsuge, Politiken den 6. november

»Vi oplever en ublu arbejdsgiveradfærd i øjeblikket, hvor de
forringer arbejdsvilkårene for statsansatte uden forhandling.
Finansministeriet er i gang med at støvsuge hver en krone i
effektivisering uden respekt for forholdet til de ansatte«.
Formand Lars Qvistgaard, Akademikerne (AC), i artiklen
Arbejdsgiver angriber statsansattes betalte frokostpause,
Politiken den 1. november.

»Lad mig slå fast med syvtommersøm, at Moderniseringsstyrelsen ikke har nogen som helst plan om at fratage de
statsansatte deres betalte frokostpause….
Uenigheden med de faglige organisationer består udelukkende i, om betalt frokostpause er en overenskomstsikret ret
eller en lokal kutyme opstået på de enkelte arbejdspladser….
Som statslig arbejdsgiver er vores ærinde at sikre, at de
statslige arbejdspladser fungerer bedst muligt til størst mulig
gavn for borgerne. Om det indebærer betalt frokostpause
eller ej, er ene og alene op til den enkelte arbejdsplads at
afgøre.«
Linda Nordstrøm Nissen, vicedirektør Moderniseringsstyrelsen,
debatindlæg i Politiken den 15. november

Vigtige datoer i spørgsmålet om den betalte frokostpause i staten
15. februar: En faglig voldgift mellem ledelsen og medarbejdernes fagforeninger i DR slår fast, at den betalte spisepause de facto har status som
en del af overenskomsten i DR.
CFU, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten, ser afgørelsen som et vidnesbyrd om, at den arbejdsgiverbetalte spisepause er en integreret del
af overenskomstgrundlaget på det offentlige område
9. oktober: Moderniseringsstyrelsen sender et brev til CFU med budskabet om, at afgørelsen i DR-sagen ikke siger noget om de generelle forhold
for statsansatte.
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Det er blevet for
nemt at være på
arbejde – konstant
Der er alvorlig risiko for, at smartphones og digitale medier ødelægger
vores evne til at fokusere. Derfor er der også behov for, at arbejdsgivere, fagforeninger og ikke mindst os selv træder i karakter, mener
læge og forfatter til bogen Sluk, Imran Rashid.
TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Glemmer du at lytte efter, hvad dine børn
fortæller dig, fordi du lige tjekker telefonen?
Har du efterhånden svært ved at huske telefonnumre og ved at finde vej rundt i byen, når
du ikke kan bruge din telefon som vejviser?
Kigger du på telefonen, når du ser tv?
Dette er, ifølge læge og forfatter til bogen
Sluk – Kunsten at overleve i en digital verden
Imran Rashid, virkeligheden for mange af os
og samtidig tydelige tegn på, at vi har svært
ved at styre vores digitale forbrug.
Men hvad gør vi ved det? Det er jo for eksempel smart, at vi kan arbejde hjemme og
lige tjekke mails på vores telefon. Eller hvad?
– Man taler om work-life balance, men det
fungerer jo kun, hvis der er reel forskel på
»work« og »life«. Og særligt vidensarbejdere,
der går med arbejdet i hovedet og kontoret i
lommen, har i princippet aldrig fri, med mindre
de tager sig fri, siger Imran Rashid og fortæller, at mange af os »træder ind på kontoret«
uden at være klar over, at vi gør det.
– Vi er ved at nå et punkt, hvor man gør ting
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på telefonen, bare fordi man kan. Vi tjekker arbejdsmails, bare
fordi vi kan. Det er blevet en impulsdrevet adfærd på linje med
det at klø sig i nakken. Og hvis man spørger folk, hvor mange
gange de klør sig i nakken i løbet af dagen, ved de det ikke. De
gør det bare. Og det samme gælder med brugen af telefonen.
Man sidder derhjemme i sofaen, og så er det bare at trykke på
en knap. På en måde er det at være på arbejde blevet lige så
nemt som at klø sig i nakken – altså det at være tilgængelig og
på konstant. Og fordi man ikke er bevidst om, hvor tit man gør
det, kan man heller ikke forebygge det. Det betyder, at man
mister kontrollen med sin hverdag, mener Imran Rashid.
KONKURRENTER TIL FAMILIEN

Ifølge Imran Rashid er problemet ikke kun indskrænket til, at vi
sidder og tjekker mails derhjemme. Problemet er langt større.
Det handler også om, at vi tjekker Facebook på arbejdet, kigger
på Instagram i toget og ser Netflix til langt ud på natten. Og
grunden til, at vi har svært ved at stoppe, fortæller han, er, at
firmaerne spekulerer i det. De vi have, at vi skal blive.
– Tankegangen er, at vi skal fastholdes. Netflix’s CEO har
udpeget søvn som deres største konkurrent. Det er der, vi
er i dag. Det er sådan tankegangen er, og derfor kommer
Snapchat, Instagram og Facebook til at konkurrere med vores
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familier, siger Imran Rashid. Han forklarer, at hver gang vi tjekker de sociale medier udløser det hormoner, der giver os velvære.
Derfor gør vi det igen og igen på arbejdet såvel som i køen i Netto
og derhjemme ved spisebordet. Og som med alt andet misbrug har
det sine konsekvenser.
– Hvis din hjerne bliver forstyrret hele tiden, vænner du den til,
at det er sådan det er. Det bliver normen. Konsekvensen er, at du
bliver dårligere og dårligere til at tænke kreativt og fordybe og
koncentrere dig.
– En ting som kompleks problemløsning kræver fordybelse, og
hvis du har en hjerne, der har vænnet sig til konstant distraktion,
så mister du evnen til at tænke i dybden, fordi du er vant til at
skøjte hen over tingene og lave få nedslag. Så bliver det meget
problematisk, hvis du pludselig skal sidde på dit arbejde og bruge
tid på en kedelig rapport.
Det ubevidste og overdrevne digitale forbrug får, ifølge Imran
Rashid, også en række andre vidtgående konsekvenser for os.
– Vi bliver dårligere til at udvise egenomsorg. For mange er søvn
bare blevet en pause mellem to arbejdsdage og ikke et basalt biologisk behov, der skal prioriteres. Vores empati bliver også ramt.
Når det, vi gør, er så impulsdrevet, mister vi evnen til at behovsudsætte og ender som sådan nogle egoister med undulathjerne,
siger han.
DET DIGITALE FLUERNES HERRE

Det lyder jo en kende nedslående. Og derfor bør der også gøres noget, mener Imran Rashid, der gerne ser, at arbejdsgiverne træder

Bibliotekerne som mentale
økologiske supermarkeder
Alt imens den digitale udvikling ræser derudad, oplever læge og forfatter til bogen Sluk, Imran Rashid, også, at der er en modbølge i gang,
der handler om at skabe plads til fordybelse og ro.
– I 1970’erne talte pionererne om økologisk kost, og i dag er vi derhenne, hvor vi taler om, hvad vi propper i hovedet på vores børn, og
her er bibliotekerne de »mentale økologiske supermarkeder«.
De kan være drivhuse, hvor der er plads til fordybelse, og hvor man
arbejder med det analoge rum, siger han og understreger, at det ikke
betyder, at bibliotekerne ikke skal ride med på den digitale bølge – de
skal bare være bevidste om, hvad de også kan.
– I dag er det jo kun i kirken og på biblioteket, at man kan slippe væk
fra den digitale forurening og finde fred og mulighed for at fordybe
sig. I fremtiden vil der i højere og højere grad være brug for oaser,
hvor vi kan gøre det.
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i karakter. Og det handler ikke kun om at give
medarbejderne mulighed for at udvikle sunde
digitale vaner. Han mener, at der skal tænkes
langt bredere sundhedsmæssigt. For gode
vaner avler flere gode vaner.
– Vi ved, at det, der former vores adfærd, er
vores omgivelser. Det nytter ikke, at der kun er
fokus på ikke at tjekke mails uden for arbejdstiden, hvis medarbejderne for eksempel ikke
sover ordentligt. Arbejdsgiverne har et ansvar
for, at medarbejdere er i stand til at træffe
hensigtsmæssige valg. Hvis der for eksempel
altid er kage på bordet, og det er okay, at vi
hele tiden forstyrrer hinanden, så vil den kultur være med til at påvirke vores impulsdrevne
adfærd. Derfor er man nødt til at være bevidst
om kulturen i virksomheden: Hvad er det, vi
gerne vil, og hvordan skal vi agere i forhold til
hinanden?
– Hvis der ikke er regler, så ender vi med det
digitale fluernes herre, hvor alle forstyrrer hinanden, og hvor det er dem, der ikke kan klare
mosten, der taber. Vi skal derhen, hvor det, der
styrer, er hensynet og indsigten i, hvilke forudsætninger, der skal til for, at en medarbejder
kan præstere hensigtsmæssigt, siger han.
Ifølge Imran Rashid er det ikke kun arbejdsgiverne, der har en opgave i denne forbindelse.
Han ser også gerne, at fagforeningerne kommer på banen.
– Fagforeningerne kan være med til at
udbrede en viden om, hvad der skal til for, at
medarbejdernes ve og vel tilgodeses. Vi har et
arbejdsliv i dag, der er så markant anderledes
end tidligere, at vi er nødt til at redefinere
forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder,
og fagforeningerne er nødt at se på, hvordan
denne udfordring kan løses.
Og så er der jo os selv. Hvad gør vi, når vi
sidder i sofaen og pludselig finder os selv i
gang med at tjekke mails, Facebook og diverse
nyhedssites, alt imens fjernsynet kører og børnene prøver at få os i tale?
– Vi er nødt til at tænke over, hvad vi har
brug for at fungere som individer. Vi er nødt
til at tage noget ind, som vi synes er vigtigere
– for eksempel søvn, dybere relationer og nærvær. Og så handler det om at beslutte: Hvem
må få adgang til vores hjerne og hvornår? Hvis
vi ikke sætter grænser for det, svarer det til, at
vi sidder i en bil og lader en andens fod komme
ind og trykke på speederen.

Få
fred
sådan
3

1

2

Udnyt mentale
pauser, hvor du er
100 procent offline til
at få ro i hjernen og
træne evnen til at lade
tankerne vandre.
Det kan du gøre på
toilettet, i køen
eller i bussen.

Læg bevidst
telefonen uden for
rækkevidde, så du
hverken kan se eller
høre den, når du skal
arbejde koncentreret
med noget. Så bliver det
nemmere ikke at lade
sig distrahere.

4

5

Slå alle
notifikationer på
diverse apps fra og
nøjes med at tillade
beskeder fra de
mennesker, du gerne
vil have skal kunne
kontakte dig.

Tilpas smartphonens
startskærm, så den kun
indeholder de fire eller
seks værktøjsapps, som
du bruger mest. Det skal
ikke være dem, der udløser
dopamin i hjernen som for
eksempel de sociale medier, spilleapps eller nyheder.

6

7

Tiden på enheden
tager tiden fra resten
af hverdagen.
Lav klare regler
og prioritér
din tid.

Smid telefonen
i postkassen om aftenen
og tag den op igen
om morgenen i perioder,
hvor du har brug
for mere fred.

Oplad
din telefon
uden for
soveværelset.

Kilde:
Sluk – Kunsten at overleve i en
digital verden af Imran Rashid,
Lindhardt og Ringhof
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Vi søger visionær
afdelingsleder til
Fredensborg Bibliotek
fredensborg.dk/job

Silkeborg Bibliotekerne
søger 2 nye dygtige
kolleger
Den ene til Team Formidling, som har et stærkt fokus på litteratur,
læsning og læring. Vi søger een med blik for digitale tendenser,
nye formater og fortsat udvikling af biblioteksdidaktikken.
Den anden til Team Børn, som er på udkig efter en kollega med
god fod på børnelitteraturen og som samtidig er stærk på læring
og anvendelse af IT teknologier i en bibliotekskontekst.
Begge stillinger er på fuld tid og med tiltrædelse pr. 1. marts
2018. Ansøgningsfristen er d. 8. januar 2018.
Læs mere om begge jobs på www.silkeborgbib.dk
samt www.ofir.dk
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Har du brug
for en vikar?
Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

Se flere job på
Bibliotekarforbundets
jobportal:
bibliotekarjob.dk

Perspektiv ønsker alle vores
læsere en glædelig jul
og et godt nytår.
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

GENERALFORSAMLINGER
Seniorgruppens
Generalforsamling 2018
17. april 2018 i København
Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
27.-28. oktober 2018 i Nyborg

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Eksamensworkshop: Få
succes når du skal forsvare
din opgave eller projekt!
Lige om lidt skal du til
eksamen, hvor du mundtligt
skal forsvare din opgave, dit
speciale eller dit bachelorprojekt. Kom med til workshop
og få retoriske værktøjer og
en række råd om, hvordan du
bliver god til at strukturere
dit oplæg og håndtere din
nervøsitet.
8. januar 2018 i København
Gå-hjem-møde: Business
Intelligence light - en
introduktion til datavisualisering med Excel
Business Intelligence, eller
den korte version BI, bruges
i flæng i virksomheder og
i jobopslag. Lær hvordan
værktøjet kan anvendes i
hverdagen, så du kan levere
et solidt og professionelt
resultat, der kan understøtte
dit budskab og din præsentation.
10. januar 2018 i København
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Morgenmøde for ledere:
Your Big Data Mindset
Big Data er det bedste bolværk, som eksisterende virksomheder har mod disruption, men hvordan bruger man
det? Få konkrete værktøjer,
som viser dig, hvordan du kan
navigere din ledelsesstil ud
fra din nye viden om dit eget
mentale mindset.
23. januar 2018 i København
Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Forhandling er en slags
samtale, hvor der er regler og
ritualer, som sagtens kan læres. Her er passivitet en dårlig
strategi, for pengene fordeles
i stor grad til dem, der beder
om dem. Og det behøver ikke
være en dårlig oplevelse at
tage en lønforhandling.
31. januar 2018 i København
Gå-hjem-møde: Stress og
personlighed – grænselandet
mellem sårbarhed og
robusthed
Alle får stress, hvis de overbelastes, arbejder for meget
eller sover for lidt. Alle! Men
forskellen i personlighed har
betydning for, hvor lille eller
stor en belastning, der skal
til, før der udløses en stressrespons. Gå-hjem-møde
hvor stressekspert Thomas
Milsted gør os klogere på
sammenhængen mellem
stress og personlighed.
26. februar 2018 i København
5. marts 2018 i Aarhus

Morgenmøde for ledere:
360 graders mundtlig lederkommunikation
Få værktøjerne til at omsætte de strategiske budskaber
til den hverdag, du lever i.
Lær hvordan du bruger din
mundtlige kommunikation
til at skabe tillid, mening og
retning. Få værktøjerne til at
kommunikere klart og præcist
og brænde igennem, når du
tager ordet.
8. marts 2018 i København
Webinar: Vælg undervisningsmetoder ud fra klart
definerede mål!
Når du vælger metoder, form
og indhold for din undervisning, er det nærliggende at
tage udgangspunkt i de konkrete aktiviteter. Men undervisningen bliver langt mere
effektfuld, hvis du bevidst
formulerer klare lærings- og
effektmål og lader disse styre
dit valg af undervisningsmetoder.
19. marts 2018 via din computer, tablet eller smartphone
Workshop for ledere:
Få medarbejderen tilbage
efter stress
Bliv klædt på til at gribe det
vigtige ledelsesansvar og
arbejde med at forebygge
og håndtere stress blandt
medarbejderne og hos dig
selv som leder. Oplæg og
workshop med stressforsker
Malene Friis Andersen.
14. maj 2018 i København
15. maj 2018 i Aarhus

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

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.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Records Manager - Miniuddannelse (5 kursusdage)
Miniuddannelsen som gør
dig i stand til at arbejde som
Records Manager i private og
offentlige virksomheder.
16. januar til 7. februar 2018 i
København
Kursus i udstillingsudvikling
Kunstfaggruppen og MUFA
inviterer til 2-dages kursus
med teori, praksis og øvelser
for dig, som gerne vil blive
bedre til at lave spændende,
oplevelsesrige og informative
udstillinger.
6. februar og 13. marts 2018 i
København
2-dages kursus: Auditering
for informationsspecialister
Auditering er et fantastisk
værktøj, når man arbejder
med Information Management, Records Management,
informationssikkerhed og
IT-systemer generelt. Lær
at bruge auditteknikkerne i
praksis.
27.-28. februar 2018
i København

Digital Manager - Miniuddannelse (6 kursusdage)
Uddannelsen fokuserer på
værktøjer til og principper for
udvikling, design og strukturering af din organisations
eller virksomheds website
eller andre digitale løsninger
og webapplikationer. Hver
af de seks moduler varer én
kursusdag og kan også tages
enkeltvis.
7. marts til 18. april 2018 i
København

JOB OG KARRIERE

Individuelle karriererådgivningssamtaler
Karriererådgivningen kan
hjælpe dig med råd og sparring og gøre dig mere bevidst
om dine muligheder og kompetencer.
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

TR-KURSER

TR-uddannelse Modul A 2018
Om BF som forhandlingsberettiget organisation,
TR's forskellige roller, lokale
samarbejdsregler, arbejdsmiljøregler m.m.
26.-28. februar 2018
i Middelfart
TR-tirsdag: Tilbage til job
efter en sygemelding
- hvad er TR's rolle?
Mød Malene Friis Andersen,
forfatter, psykolog og forsker,
når vi sætter fokus på tillidsrepræsentantens rolle.
6. marts 2018 i København
TR-OK Landsmøde omkring
OK-resultatet 2018
Kom og hør om og diskuter
overenskomstresultatet
2018, når vi holder TR-OK
landsmøde.
12. marts 2018 i Middelfart
TR-uddannelse Modul B 2018
Bibliotekarforbundets
TR-uddannelse - Modul B giver en introduktion til de
væsentligste emner indenfor
ansættelsesretten.
17. april 2018 i Horsens
19. april 2018 i København
TR-Uddannelse Modul C 2018
Omhandler lønforhold, lønpolitik, budgetforståelse, forhandlingsteknik og –træning.
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

Som studentermedlem
kan du deltage gratis
i mange af
vores gåhjem-møder,
webinarer
og værktøjskurser.
Følg med i
kalenderen
på bf.dk.
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

NYT JOB

Fra studerende til børnebibliotekar i Dragør
Navn: Uffe Høgh
Alder: 30 år
Stilling: Børnebibliotekar, barselsvikariat,
Dragør Bibliotekerne
Uddannelse: Cand.scient.bibl.
august 2017
Tidligere uddannelse: To-årig
finansøkonom
Studiejob: Bibliotekarforbundet
Hvorfor søgte du vikariatet som
børnebibliotekar i Dragør?
- Jeg hørte om vikariatet gennem mit
netværk og søgte det for at afprøve mine
kompetencer fra IVA på et bibliotek. Som
børnebibliotekar får jeg kontakt til en stor
del af Dragørs børn og unge og kan være
med til at klæde dem på både litterært
og digitalt. Bibliotekerne er vigtigere end
nogensinde, fordi de kan være med til at
højne bevidstheden om kildekritik, troværdighed og demokrati, blandt andet igennem
arbejdet med digital dannelse hos børn og
unge. Når det er sagt, havde jeg ikke under
min uddannelse forestillet mig, at mit første job skulle være på et folkebibliotek som
børnebibliotekar.
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Hvad havde du forestillet dig?
- At jeg skulle arbejde i det private. Jeg har
en finansiel baggrund, så det kunne for eksempel være i en mindre virksomhed med
videndeling og dokumenthåndtering. Men
jeg er taknemmelig for at kunne styrke
mine kvalifikationer i det her vikariat, som
tilmed har åbnet mine øjne for folke- og
forskningsbibliotekerne. Jeg oplever også,
at der er rift om stillingerne. Før jeg fik det
her vikariat, søgte jeg stillinger, hvor der for
eksempel var op til 520 ansøgere om et job.
Hvilke opgaver har du i Dragør?
- Jeg skal have udlånsvagter, lave materialepleje, holde booktalks for 3.-8. klasser om
både skøn- og faglitteratur, være med til at
køre en læseklub for unge og lave arrangementer i børnebiblioteket som for eksempel
børnevalg op til kommunalvalget, oplæsning for børnehavebørn og så videre.
Hvad bliver det mest udfordrende for dig?
- Jeg mangler litterær viden på børneområdet, så jeg skal suge til mig, læse op og få
et større kendskab til hvilke serier, titler og
forfattere, der rør sig lige nu.

Hvilke fag har haft din interesse på IVA?
- Jeg er meget interesseret i organisationsudvikling, videndeling i organisationer og
videnstyringsproblematikker, gerne med
en entreprenørvinkel, som jeg har haft som
valgfag på IVA. Det handler for eksempel
om at udvikle organisationer og virksomheder ved at bruge den viden og de erfaringer,
der allerede er til stede på nye måder.
Hvad skrev du speciale om på IVA?
- Om samarbejdet mellem almennyttige
private fonde og offentlige kulturprojekter
i kommunerne. Hvordan begge sider tilgår
samarbejdet og hvor meget påvirkning
fondene for eksempel har på udformningen
af projekterne, fordi de jo har indflydelse på
hele kulturområdet.
Du har haft studiejob i BF, hvad lavede
du der?
- Jeg hjalp BF’s karrierekonsulent med at
hverve studentermedlemmer og lave arrangementer og virksomhedsbesøg for de studerende. Jeg var også med til at udarbejde
en mentorordning for specialeskrivende
og dimittender, som jeg selv overvejer at
benytte mig af.

Plads til flere pakker under juletræet?

”Vi vidste godt,
at der var problemer
med uro på bibliotekerne. Men jeg
er overrasket over,
at der er så voldsomme episoder.”
Lone Rosendal, specialkonsulent i BF
FRIST DINE BRUGERE
Vi har et stort udvalg af produkter, der på bedste vis eksponerer bøger og andre materialer
for at friste brugerne til ny og mere læsning. Der er mange muligheder for at fokusere på
emner eller nyheder, der inspirerer til læsning, kreativitet eller aktiviteter.

Læs tema side 12.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg vores webshop, der altid er åben
på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK
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Tak for godt samarbejde

BIBLIOTEK AR
FORBUNDETS
FAGM AG A SIN
DECEMBER

2017

TEMA

Stigende uro på
bibliotekerne
11

TEMA Stigende uro på bibliotekerne

INTERVIEW MED
PROFESSOR
BETH JUNCKER

Sluk

Udrulningen af det Fælles Bibliotekssystem er ved at være ved vejs ende.
96 kommuner har nu taget Cicero i brug, og i det nye år går Sønderborg også i gang.
Vi vil gerne takke alle jer i kommunerne, på bibliotekerne og de pædagogiske
læringscentre for et rigtig godt samarbejde og engagement.

IVA SKIFTER NAVN
TIL INSTITUT FOR
INFORMATIONSSTUDIER

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om Cicero.
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

– kunsten at
overleve i en
digital verden

