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02Cand.scient.bibl’er 
bygger bro
mellem teknologi 
og brugere

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af BF har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

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

Biblioteker er en del af vores dna. Når vi ser de positive resultater af nye, innovative og 
kreative biblioteksdesign, som tilfører værdi til biblioteket og samfundet som helhed, 
er vi stolte over at være en del af denne transformation. 

Se prisvindende biblioteker og find inspiration på www.bci.dk.

PRISVINDENDE BIBLIOTEKER

”Som faggruppe er de 
nødt til at spille sig selv
på banen og søge job,
hvor de kan se deres
faglighed og kompetencer 
komme i spil. De skal se 
bort fra, at virksomheden 
ikke direkte skriver, at de 
søger en cand.scient.bibl.”
Leder af afdelingen Architecture & Privacy i TDC, 
Caspar Engelshardt-Sabinsky.

Læs tema side 12.
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DÅRLIGT ARBEJDSMILJØ
RAMMER (OGSÅ) BØRNENE
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20
DET TAGER TID AT LÆRE AT FORMIDLE DE DIGITALE RESSOURCER

12

Forældre tager det dårlige 
arbejdsmiljø med hjem.

Ghita Njor, Data Privacy Manager i TDC, arbejder 
for at skabe struktur og sikre kundernes data. 

Interview med digital leder Michael Anker på Ballerup Bibliotek 
om brugen af bibliotekets digitale ressourcer.

MAN SKAL KUNNE STOLE PÅ EN VIRKSOMHED, 
SOM MAN GIVER SINE DATA TIL
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Hvad er børnelitteraturens særlige værdi?
- Først og fremmest giver børnelitteratur børn 
fortællinger, der handler om dem selv, så de får et 
sprog for følelser og relationer og de problemer, 
der omgiver dem. Selv om andre medier også kan 
give nogle af de samme ting, så er det særlige ved 
litteraturen, at det er sproget, der er mediet, og 
alt andet lige er sprog og det at kunne udtrykke 
sig varieret og præcist netop, hvad litteraturen er 
god til.  
 
Hvorfor er det vigtigt, at der udgives ny
børnelitteratur?   
- Der er andre udfordringer i et moderne børneliv 
end for 20 år siden. For eksempel klimaspørgsmål 
og flygtninge, der nu fylder mere i børnelitteratu-
ren, fordi det er store, aktuelle globale udfordrin-
ger. Desuden forandres den måde, vi udtrykker os 
på og vores opfattelsen af, hvordan man skal op-
føre sig over for hinanden. Nogle ældre bøger kan 
læses i dag, fordi noget selvfølgelig er konstant, 

men det er få børnebøger, der har en universel karakter – så 
hvis man gerne vil gøre børn interesserede i at læse, så er der 
en række relevanskriterier i forhold til et moderne barneliv, der 
skal opfyldes.

Er der særlige kendetegn ved børn som læsere?      
- De er i højere grad læsere, der er i proces. Et toårigt barn kan 
ikke forså det samme som en 18-årig ungt menneske, så der er 
naturlige kognitive forskelle. Man kan måske også sige, at børn 
er mere interessestyrede end voksne. For et barn er det at læse 
litteratur også at danne sin egen smag, altså hvem man er som 
individ, og hvad har man af interesser. Derfor kan man heller 
ikke give ét svar på, hvad en god børnebog er. 

Hvordan ser du biblioteket og bibliotekarens betydning
for børn og læsning?     
- Den er helt afgørende. Børnebibliotekaren har potentielt en 
enorm indflydelse. Jeg har blandt andet læst interviews med 
forfattere og formidlere af anden etnisk herkomst, der har 
fortalt om, hvordan biblioteker og bibliotekarer har været af-
gørende for at gøre dem til læsere. Jeg underviser bibliotekarer, 
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Nina Christensen er nytiltrådt professor i børnelitteratur 
og leder af Center for Børns Litteratur og Medier ved Insti-
tut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hun 
mener, at børnebibliotekaren potentielt har stor betydning 
for børns læsning og foreslår mere dialog med forældre og 
inddragelse af børn i formidlingen.

Ny professor i
børnelitteratur
med blik for
bibliotekarernes rolle
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Hvordan ser du læsning i en tid med mange 
medier og tilbud? 
- Børn læser på mange forskellige platforme og 
medier – det har de altid gjort, men det er ble-
vet mere bredt ud, end det har været tidligere. 
For mig at se er det også en færdighed, at vi 
kan tilgå oplysning, æstetiske oplevelser og 
underholdning i mange forskellige medier og på 
mange forskellige platforme. Derfor er det vig-
tigt, at vi ikke skaber et for skarpt mediehie-
rarki, men ser på hvad de forskellige medier og 
udtryksformer kan give, når det gælder børn, 
så det ikke bliver en kamp mellem medier, men 
en udveksling.

der læser Master i børns litteratur og medier 
og diskuterer med dem, hvor afgørende den 
personlige kontakt er, og hvor vigtigt det er, 
at man som formidler kender til det, man 
formidler. Eksempelvis får nogle af de børne-
bibliotekarer, jeg underviser, sms’er fra børn, 
der spørger, om de er på arbejde, fordi børnene 
stoler på den pågældende børnebibliotekar.          

I en periode havde mange biblioteker en
fælles skranke for både voksen- og børne-
bibliotek. Hvordan ser du den udvikling?     
 - På den ene side er det afgørende, at der 
er sagkundskab til stede, fordi en troværdig 
formidling bygger på, at man har læst en bog 
selv. På den anden side er jeg godt klar over, 
at man ikke kan have ekspertbemanding 24 
timer i døgnet, men jeg undrer mig da over, 
at jeg kan opleve, når jeg selv kommer på et 
bibliotek, at man ikke har prioriteret at have 
en børnebibliotekar på vagt i de timer, hvor der 
er mange børn i biblioteket. Og så gælder det 
i øvrigt for alle, at efteruddannelse er vigtig, 
hvis man vil formidle til børn, da området er i 
konstant udvikling. 

De nyeste undersøgelser viser, at børn læser 
mindre. Hvordan kan bibliotekarer være med 
til at vende den udvikling?     
- Mange biblioteker har læsegrupper for børn 
og unge, og det er en virkelig god ide, for det 
at læse handler også om samtalerne omkring 
litteraturen. Læseundersøgelserne viser 
desuden, at mødre er kilden til at få børn til 
at læse mere, så det er en god ide at tænke 
i dialog mellem forældre og bibliotekarer om 
børnebøger. Udfordringen er at finde en form, 
der kan passe ind i moderne familieliv. Endelig 
er der en tendens til, at børn gerne vil formidle 
til andre børn for eksempel via YouTube, så 
samarbejder mellem vidende bibliotekarer 
og engagerede børn er en god ide. Jeg mener, 
at biblioteket skal se det som sin opgave at 
hjælpe børnene til at formidle til hinanden, 
fordi kammeraters anbefalinger til gode bøger 
også har stor betydning for læselysten.

Jyllandsposten har netop spurgt Nina Christensen om tre 
gode bøger til børn mellem seks og ti år. Hun anbefaler 
Marianne Iben Hansen, Kim Fupz Aakeson og Anders 
Matthesens aktuelle succes »Ternet Ninja«.

Tiltrædelses-
forelæsning
Professor Nina Christensen
holdt sin tiltrædelses-
forelæsning »Børnelittera-
turforskning for fremtiden. 
Aktuelle spørgsmål omkring 
børn og litteratur og medier« 
den 18. januar.

Forelæsningen handlede om

1. Hvad kendetegner bogen 
som medie og samspillet 
mellem bogen og andre 
medier?

2. Hvordan indgår børn i 
rollerne som producenter og 
modtagere af litteratur og 
andre medier?

3. Hvad kendetegner 
interaktion mellem
dansksprogede og interna-
tionale tekster og medier?

Se mere på cfb.au.dk/ og 
facebook: Center for børns 
litteratur og medier. 
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Igen i år sidder BF med i styregruppen for 8. 
marts #Deldinløn-kampagnen for igen at sætte 
fokus på lønåbenhed og ligeløn.
   Det er en kerneopgave for fagforeningerne at 
sætte fokus på ligeløn, for det er godt gammel-
dags uretfærdigt, når vi aflønnes forskelligt for 
at gøre præcis det samme stykke arbejde. Det 
gælder både for kvinder og mænd, for når vi ikke 
har ligeløn, går det ud over hele familien. Men 
skal vi opnå ligeløn kræver det, at vi taler åbent 
om vores løn. Derfor er kampagnen #Deldinløn en 
mærkesag for fagbevægelsen og derfor står de 
faglige organisationer bag. 
   EU's medlemslande og EU-Parlamentet har for 
kort tid siden fundet fælles fodslag om en orlovs-
aftale, der øremærker to måneders barsel til hver 
forælder. Og det skaber røre i dansk politik. Den 
enkelte familie skal have lov at indrette sig, som 
den finder det bedst, lyder det blandt andet. Men 
måske er det netop det, den nye aftale muliggør, 
fordi den kan få os til at se ud over konventioner-
ne, og samtidig må vi konstatere, at problemerne 
- trods årtiers fokus på området - ikke løser sig 
selv. 
   Når lønnen er ulige mellem mænd og kvinder, 
der udfører det samme stykke arbejde, fører det 
til mindre fleksibilitet i familierne. For lige løn 
fører til lige muligheder – også på hjemmefronten. 
Ligeløn og lovgivning på området er en katalysa-
tor for at tænke anderledes. 

Jette Fugl  /  jf@bf.dk

   Øremærket barsel er et lille skridt på vejen. En 
analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed i 
2017 viste, at i familier, hvor far tager en større del af 
barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i 
to til fire år efter barnets fødsel. Dér, hvor effekten 
er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 
kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges 
ekstra barsel. Skal vi opnå ligeløn, skal vi også arbejde 
for lønåbenhed. Løn skal ikke være noget, man kun 
taler om bag lukkede døre. Arbejdspladserne skal være 
åbne om, hvad der skal til for at få lønforhøjelse, og vi 
skal kunne tale naturligt om løn henover kaffen. Her 
spiller tillidsrepræsentanterne også en vigtig rolle. Et 
godt udgangspunkt er også, at der allerede er lovmæs-
sigt belæg for, at kunne videregive sine lønoplysninger 
til enhver.
   Men hvor ser vi så ligelønsproblematikken i BF? 
Den seneste lønundersøgelse blandt BF’ere på det 
offentlige arbejdsmarked viser, at i kommuner tjener 
mænd i gennemsnit 562 kroner mere per måned end 
kvinder, hvilket svarer til en lønforskel på 2 procent.     
Værre ser det ud på statslige arbejdspladser, hvor 
mænd i gennemsnit tjener 1.576 kroner mere svarende 
til en forskel på i alt 4,3 procent. Ser vi på stillings-
niveauer er billedet mere broget med lønforskelle op 
til 10 procent mellem kønnene. Derfor er der bestemt 
også noget at holde øje med blandt BF’s medlemmer, 
selvom lønforskellen mellem kønnene er langt større i 
nogle fag og brancher. 
   Derfor opfordrer BF til lønåbenhed. Vi står skulder 
ved skulder med de øvrige faglige organisationer om at 
sætte fokus på lønåbenhed og ligeløn. Når BF priori-
terer at deltage i #Deldinløn-kampagnen, er det fordi 
lønåbenhed og ligeløn er vigtigt for kvinder såvel som 
mænd. Også på vores arbejdspladser og indenfor vores 
fag. BF's mangeårige fokus på løn og offensiv lønpoli-
tik går i lige linje til kampagnen. 
   Håbet er, at de folkevalgte på Christiansborg vil lytte, 
gribe til handling og sikre en mere markant lovgivning 
på området. Skal det lykkes, må vi tage det lange, seje 
træk. Og vigtigst af alt: Vi bliver nødt til at løfte i flok.

Jette Fugl
Stedfortrædende formand 
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Lønåbenhed gavner alle



Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

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

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

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

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

23. januar 

Litteraturformidlere er vigtigere
end nogensinde

Den kompetente litteraturformidling er vigtigere end 
nogensinde i en tid, hvor bogen i stigende grad udfordres 
af andre medier. Derfor uddeles Blixenprisen igen i år til 
årets litteraturformidler.

Lise Vandborg, der er chef for Litteratursiden, er en del 
af juryen, og hun understreger, at parterne bag prisen 
forsøger at give prisen en ny profil hvert år for at ramme 
så mange som muligt og synliggøre, at der er mange 
forskellige måder at være en god formidler på.
  I år er den potentielle kandidat »en litteraturformidler, 
som brænder for - og som har udvist et særligt talent for 
- at inspirere andre mennesker til at læse eller har gjort en 
kæmpe forskel for at fremme læselysten. En ildsjæl, som 
giver sin læseglæde videre til børn og/eller voksne på nye, 
kreative måder.«. Netop at børnene nævnes specifikt er 
noget nyt.
  - Det er afgørende, at vi giver formidlerrollen opmærk-
somhed og anerkendelse. I øjeblikket er der meget fokus 
på at få børn til at læse og fastholde læsning. Det er 
tydeligt, at det at læse for mange børn ikke er noget, der 
kommer af sig selv, så i en tid, hvor bogen er udfordret 
af andre medier, er det vigtigere end nogensinde at vise, 
hvad bogen kan.
  I dag er der også mange ikke-professionelle, der eksem-
pelvis blogger om bøger, og det er en fin udvikling, mener 
Lise Vandborg. 
  - Men Blixenprisen er til de professionelle. Bibliotekarerne 
og andre professionelle formidlere har en troværdighed og 
en viden, der gør, at vi kan anbefale, hvad der er godt og 
mindre og godt og vejlede målrettet den enkelte. Og med 
prisen kan vi gøre opmærksom på, hvor mange nytænken-
de formidlingstiltag, der allerede foregår over alt i landet. 
Derfor kan man også både nomimere enkeltpersoner eller 
flere personer. For ofte er den nytænkende formidling 
noget, der sker i et parløb mellem to eller flere personer, 
siger hun. 

Prisen er på 30.000 kroner og overrækkes til Blixenfesten 
den 24. maj 2019 på Folketeatret i København.
 

Lerche

24. januar 

Folke- og forskningsbiblioteker skal byde
hinanden op til dans

Folke- og forskningsbiblioteker skal samarbejde på tværs for at lære
af hinanden og sætte fokus på bibliotekets kerneværdier, skriver to
BF-medlemmer.

»I Danmark har vi en masse fantastiske forskningsbiblioteker og en masse 
fantastiske folkebiblioteker og som biblioteker er de en del af den samme 
gruppe, men de byder næsten aldrig hinanden op til dans. De taler næsten ikke 
sammen.« 
  Sådan skriver biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune, Christian 
Lauersen og Marie Engberg Eiriksson, der er bibliotekar og teamansvarlig for 
kommunikationen på Gladsaxe Bibliotek, i deres artikel på The Library Lab om 
samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker. 
  De mener, at hvis folke- og forskningsbiblioteker samarbejdede mere på 
tværs, ville det resultere i nye initiativer og services. 
  For begge typer biblioteker er kernen, at biblioteker handler om mennesker. 
Pointen er primært, at de to typer af biblioteker ikke er hinandens modsætnin-
ger, og at det set ud fra et brugerperspektiv ikke nødvendigvis giver mening 
at dele folke- og forskningsbiblioteker op i to. Derfor skal de to institutioner 
samarbejde langt mere om fælles biblioteksopgaver såsom at lære borgerne 
om digitale færdigheder og kritisk sans, mener de to biblioteksfolk. 

Bibliotekarforbundet

Arkivfoto Jakob Boserup. Det Humanistiske Fakultetsbibliotek.
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31. januar 

Årets Bogsamling 2018 

Prisen for Årets Bogsamling, der uddeles af Danske skønlitterære 
Forfattere, går i år til Biblioteket Frederiksberg, som bliver tildelt 50.000 
kroner, der er øremærkede til indkøb af fysiske bøger.
  På andenpladsen ligger Sønderborg Bibliotek, der får 15.000 kroner og 
tredjepladsen på 10.000 kroner går til Viborg Bibliotek. Begrundelsen 
lyder:
  »Fordi Biblioteket Frederiksberg på smukkeste vis lever op til krite-
rierne for at have en virkelig god bogsamling. Sønderborg og Viborg 
Bibliotek følger rigtig godt med, på trods af at indbyggertallene her er 
lavere.«

Mønsted

5. februar

Studerende: Biblioteket har altid været under forandring, 
men er lige aktuelt  

»Fremtidens bibliotek skal være gamle værdier i nye rammer«, skriver 
tre studerende på INF i et debatindlæg på kultursitet Kulturmonitor.dk. 

»Fremtidens bibliotek skal være gamle værdier i nye rammer«, skriver tre 
studerende på INF i et debatindlæg på kultursitet Kulturmonitor.dk. 
   »På INF pendler vi mellem at kalde de nye bibliotekstendenser for »ud-
fordringer« og »muligheder«, ligesom biblioteksbrugerne skiftevis hedder 
»lånere«, »brugere« og »borgere«. Her rynkes på næsen af mediernes 
udråb af folkebibliotekets identitetskrise, for her ved vi, at folkebiblio-
teket altid har været i forandring. Vi ved, hvilken betydning biblioteksin-
stitutionen har for vores velfærdsstat«, skriver de tre studerende Anna 
Arendse Thorsen, Rikke Blaabjerg og Katja Klyverts i et debatindlæg 22. 
januar 2019, der er et indspark i debatten om fremtidens bibliotek sat i 
gang af kulturminister Mette Bock og KL under overskriften Ordet er frit 
– biblioteket er dit. 
   »(…) Alle borgeres lige adgang til biblioteksadgang uanset samfunds-
status er en værdi, der er lige så aktuel i dag, hvor filterbobler og fake 
news udfordrer borgernes frie og lige adgang til viden og information«, 
skriver de tre studerende og understreger, at biblioteket samtidig er den 
kulturinstitution, hvor danskere mødes på tværs af sociale skel, uddan-
nelse og alder.«  

Læs hele debatindlægget Fremtidens bibliotek skal være gamle værdier i 
nye rammer på www.kulturmonitor. 

Mønsted

Privatgruppen har valgt ny bestyrelse

BF’s Privatgruppe holdt generalforsamling lørdag den 
2. februar. Her blev Princip- og arbejdsprogrammet for 
de næste to år vedtaget, og Privatgruppen valgte ny 
bestyrelse.

BF’s Privatgruppe vil i 2019 og 2020 have særligt fokus 
på at fastholde og tiltrække nye medlemmer. Det vil de 
gøre ved at støtte BF’s aktiviteter omkring hvervning 
af privatansatte informationsspecialister og ved at 
have fokus på at faglige arrangementer gøres tilgæn-
gelige for jyske og fynske medlemmer – eksempelvis i 
form af webinarer. Sideløbende vil Privatgruppen sikre, 
at der løbende tilbydes arrangementer, der er relevante 
for privatansatte. Endelig vil Privatgruppen arbejde for 
at øge opmærksomheden hos BF’s medlemmer omkring 
de mange forskellige typer af job, der findes i private 
virksomheder, og tilsvarende arbejde på at gøre virk-
somhederne opmærksomme på de særlige kompeten-
cer, bibliotekarer og informationsspecialister besidder.
Læs mere om Princip- og arbejdsprogrammet på bf.dk/
privatgruppen.

Den nye bestyrelse i Privatgruppen består af Anders 
Nørgaard Didriksen, Ferring A/S (genvalgt), Mette Maj 
Arnung, studerende (genvalgt) og Lise Miller Betram 
(Novo Nordisk A/S) (nyt medlem).

Bibliotekarforbundet

Foto U
nsplash
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

31. januar

For to år siden opstod ideen om et samarbejde mellem Tønder Bibliotek og 
Asyl Syd. Ønsket var at give ventende asylansøgere en værdig ventetid, 
indhold i hverdagen og samtidig formidle dansk kultur. Det blev til projek-
tet Mens vi venter. 
  På de to år er der kommet en lang liste af tiltag under projektet, som har 
det tilfælles, at det handler om at formidle dansk kultur gennem det men-
neskelige møde. 
  - Det vigtige for formidlingen har været de personlige relationer, ikke 
pjecer og klasseoplæg. Det er mennesker i krisesituationer, der ikke har 
det store overskud. Derfor har vi tænkt i kreativ, sjov kulturformidling, der 
gav dem oplevelser, og vi har været opsøgende, siger projektleder Ahmad 
Joumaa, kulturformidler på Tønder Bibliotek. 

Forståelse begge veje 
Desuden har det været et mål med projektets tiltag at bygge bro til 
lokalsamfundet og lokalbefolkningen ved at skabe kendskab til og sætte 
ansigt på gruppen af asylansøgere. For eksempel fulgte en gruppe danske 
gymnasieelever fra Tønder Gymnasium og en gruppe unge asylansøgere 
hinandens hverdag gennem fire dage. Asylansøgerne har været inviteret 
til demokraticafé på rådhuset til en snak med lokalpolitikerne om dansk 
demokrati, og de kunne stille spørgsmål om deres egen situation. Der 
har været afholdt en Kulturbazar, hvor asylansøgerne mødte de lokale 
foreninger, og kvindelige asylansøgere har været inviteret til strikkecafé 
med danske kvinder. 
  - Underliggende i projektet har været at introducere asylansøgerne for 
folkebiblioteket. Det er ikke en institution, der findes i de lande, som de 
kommer fra, men som jo hænger tæt sammen med vores demokratitanke 
og danske værdier, siger Ahmad Joumaa. Blandt andet har et kursus til 
uledsagede flygtningebørn med titlen Viden er magt haft til hensigt at 
motivere børnene til at engagere sig i deres eget liv og skabe læselyst og 
bruge bøgerne som hjælp til selvhjælp. 

Ud af projektet er der også kommet en bog med interviews af 12 asylansø-
gere, der giver gode råd til at få det bedste ud af ventetiden, der kan strække 
sig fra to måneder til flere år. 
  - Bogen skal både motivere asylansøgere til at deltage i lokalsamfundet, 
men også gøre de lokale borgere opmærksomme på, hvad det er for et liv, 
som asylansøgerne har, og hvad de som frivillige kan gøre for at hjælpe. 

Metoderne kan bruges igen 
Tønder Bibliotek har søgt om midler til at fortsætte projektet Mens vi venter 
resten af 2019, men projektet har hele tiden været et udviklingsprojekt, hvor 
tanken er at sætte de bedste metoder i drift. 
  - For eksempel er det oplagt at bruge de bedste kulturformidlingstiltag til 
kommunens integrationsborgere, altså dem, der har fået opholdstilladelse i 
Danmark, siger Ahmad Joumaa. 
  - Og vi bevarer tilgangen til integration og kulturformidling – at det skal 
være noget, som vi skaber i samarbejde med frivillige, foreninger, skoler og så 
videre, så det bliver levende og personligt – med biblioteket som omdrej-
ningspunkt for fællesskaberne. 

Delt pris
Tønder Kommunes Biblioteker vinder Bibliotekernes Formidlingspris sammen 
med eReolen. Kulturminister Mette Bock roser Tønder Kommunes Biblioteker 
og eReolen for at vise bredden i bibliotekernes tilbud, og at biblioteker stadig 
er vigtige og relevante mødesteder for brugerne både fysisk og digitalt. »Det 
er meget prisværdigt«, siger ministeren. 

Mønsted

Læs mere om projektet og se de mange tiltag på www.mensviventer.dk 

Kultur formidles bedst gennem menneskelige relationer

Tønder Bibliotek 
vinder Bibliotekernes 
formidlingspris for at 
formidle dansk kultur, 
demokrati og litteratur 
på en inddragende 
og levende måde til 
ventende asylansøgere.
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Kom til at indrømme, at min hedeste fantasi  
er at have sex på et bibliotek.

Jamen hvad?
Har jo sagt, jeg
er gammel!

Konferencen for dig, der arbejder Med MusiK, litteratur og forMidling 
Hvad ligger der af guld og synergieffekt, når musikken og tonerne mødes med litteraturen og ordene? 
Når musikken og litteraturen krydser spor. På konferencen giver vi dig idéer og inspiration til arbejdet 
med at koble musikken og litteraturen i de forskellige formidlingsaktiviteter, som biblioteket byder på.

Læs mere om koNfereNceN På bf.dK/spot

MusiKKen i litteraturen 
- og litteraturen i MusiKKen

biblioteKsKonferencen på spot 2019

fredag den 3. Maj 2019 Kl. 10.00 - 16.00  i aarhus 

anya Mathilde poulsen 
(Roskilde BiBliotekeRne) 

lone engel Westphall 
+ Kathrine bech sørensen 

(ViBoRg BiBliotekeRne)

christina englund (VæRt på ’Jazz& BøgeR’) 
rasMus brandt lauridsen (Rap akademiet)
søren ulriK thoMsen (digteR og essayist)

Konference, forplejning plus adgang til spot festival: 
575 kr. (fredags-billet) - 800 kr. (Partout-billet)
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Som Data Privacy Manager i TDC skal Ghita Njor
dokumentere, hvordan TDC’s it-systemer og processer 
lever op til EU’s persondataforordning, der trådte i kraft i 
maj 2018, og arbejde henimod, at privacy bliver en del af
virksomhedens dna.    

- I teorien er GDPR meget sort og hvidt, men i praksis er det et 
utal af grå nuancer, fordi det er meget komplekst at omsætte 
EU’s persondataregler fra papir til virkelighed. Der skal udvikles 
it-systemer, der lever op til GDPR og de skal implementeres, 
og vi skal sikre, at arbejdsgange, hvor der indgår persondata, er 
GDPR compliant, siger informationsspecialist Ghita Njor, der i 
juni 2018 blev ansat i TDC, landets største televirksomhed med 
8.000 ansatte, i en stilling som Data Privacy Manager (DPM). 
Tværfaglighed er derfor et nøgleord for at indfri de nye re-
striktive krav om at beskytte personfølsomme oplysninger. 
I TDC er der ansat tyve DPM’er, der er en blanding af jurister, 

TEKST SABRINE MØNSTED  ILLUSTRATION LLUSTRA

MAN SKAL
KUNNE STOLE PÅ 
EN VIRKSOMHED, 
SOM MAN GIVER 
SINE DATA TIL  
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it-udviklere og Ghita Njor som informations-
specialist. De er fordelt over hele virksom-
heden, så der er en DPM i hver afdeling, for 
eksempel i You See, i Telmore og i Erhverv. 
Ghita Njor sidder i afdelingen Digital, hvor nye 
digitale tilbud udvikles. 
   - DPM’erne har ret travlt, så det kan sagtens 
være, at der på sigt bliver ansat mere end én 
pr afdeling. I Digital er det for eksempel al-
lerede besluttet at udvide privacy teamet, så 
vi bliver tre i alt, siger Ghita Njor, der er blevet 
overrasket over, hvor mange bibliotekariske 
kernekompetencer, hun bruger i jobbet som 
DPM. 
   - Mit job er umiddelbart langt fra et klassisk 
bibliotekarjob, men jeg bruger blandt andet 
min viden om formidling, dokumentation, 

informationsstruktur og dataflow, siger Ghita Njor.
Som Data Privacy Manager skal hun blandt andet sikre, at 
det dokumenteres, hvordan systemerne opfylder GDPR. 
Derfor skal de overvejelser og beslutninger, der træffes 
undervejs i udviklingen af systemerne, gemmes. Det kan 
være data om, hvornår og hvordan oplysninger om brugerne 
indsamles, opbevares, bruges og slettes. Sletning af data 
er en væsentlig del, da man ifølge GDPR kun må opbevare 
data, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet 
med dataindsamlingen og -behandlingen. Ghita Njor skal 
desuden skabe en datastruktur i dokumentationen og være 
med til at vurdere, hvilke systemer der skal bruges. 
   - Mængden af dokumentation vokser hurtigt, fordi ingen 
endnu ved, hvor meget eller hvor lidt dokumentation 
lovgivningen egentlig kræver, fordi der endnu ikke er faldet 
domme indenfor GDPR-lovgivningen, siger Ghita Njor, der 
også fik ansvaret for TDC’s applikationskatalog, da hun blev 
ansat. Det vil sige listen over mere end 800 it-systemer, der 
bliver brugt i virksomheden.
   - Igen en opgave der falder ind i mine kompetencer. Jeg 
skal skabe ensartethed i dokumentationen af systemerne 
og sikre bedre datakvalitet. Udfordringen er, at ting tager 
tid i så stor en virksomhed. Vi skal gennem mange diskus-
sioner, før vi for eksempel vælger et nyt system. 

MAN SKAL SELV TRO PÅ PRIVACY

For Ghita Njor og hendes kolleger er der en stor formidlings-
opgave i at skabe opmærksomhed omkring GDPR i virksom-
heden og gøre privacy til en del af TDC’s dna. 
   - Det kræver en kulturændring at tænke beskyttelse af 
persondata ind i alt, hvad vi laver. I lovgivningen er der et 
krav om privacy by design, hvilket betyder, at beskyttelse 
af personfølsomme oplysninger skal tænkes ind i udviklin-
gen af nye produkter. Derfor er vi med som rådgivere i hele 
processen. Og det bliver ikke altid modtaget lige positivt, 
for det er jo ekstra opgaver for kollegerne, at de skal tænke 
nye krav ind i deres arbejdsgange og gøre tingene på nye 
måder, siger Ghita Njor, der ser det som nødvendigt, at hun 
og kollegerne selv brænder for privacy og beskyttelse af 
persondata, fordi der skal kæmpes lidt. 
  - Hvis man vil have andre til at ændre adfærd, er det 
afgørende, at man selv tror på vigtigheden af det, som man 
beder sine kolleger om, siger hun. Derfor var TDC’s tilgang 
til privacy afgørende for, at Ghita Njor søgte jobbet. 
- TDC har valgt at se GDPR som noget, der kan styrke for-
retningen, fordi det er et konkurrenceparameter, at de gør 

Ghita Njor blev ansat i TDC ti uger efter, 
at hun havde forsvaret sit speciale på 
INF. Hun søgte gennem vikarbureauet 
Moment, der har specialiseret sig i job til 
unge nyuddannede. 
  - Jeg kom i konsulentnetværket Young 
Digitals, som er unge under uddannelse 
eller nyuddannede med en it-faglighed. 
Jeg var selv i tvivl, om jeg passede ind i 
den gruppe, men Moments argument var, 
at mine kompetencer var som brobygger 
mellem brugere og teknik. Det var 
gennem dem, jeg så opslaget hos TDC 
som Data Privacy Manager, og det talte 
lige ind i mit speciale. Jeg blev ansat i 
en tre måneders prøvestilling og blev 
derefter forlænget i tre måneder, men 
to uger inde i den nye kontrakt tilbød de 
mig en fast stilling. 

MOMENT
- YOUNG DIGITALS
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- Det er vigtigt, at 
man kan stole på en 
virksomhed, når man 
giver dem sine data, og 
jeg føler, at jeg kan gøre 
en forskel i TDC, der er 
en af landets største 
private virksomheder, 
siger Ghita Njor.  
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en ekstra indsats for at passe på folks person-
følsomme data, siger Ghita Njor. Desuden har 
TDC valgt at give DPM’erne tillidsmandsbe-
skyttelse, så de ikke kan fyres for udførelsen 
af deres opgaver, der kan kræve, at de beder 
kollegerne om ekstra dokumentation eller 
siger nej til en leder.
- Jeg blev spurgt til jobsamtalen, om jeg kunne 
sige nej til min chef eller en direktør. Mit svar 
var, at jeg ser det som et spørgsmål om at 
kunne argumentere for sit faglige ståsted. Jeg 
har ikke sagt nej til noget endnu, men jeg har 
vejledt i alternative metoder om håndtering 
af data. 
      
OPLAGT OMRÅDE FOR VORES FAG 

Ghita Njor ser GDPR og privacy som et oplagt 
område for bibliotekarer og informationsspe-
cialister at bevæge ind på, fordi det netop er 
komplekst og kræver »brobyggere«, der både 
har en teknisk systemforståelse og en bru-
gertilgang. Der er skabt mange nye stillinger 
i kølvandet på GDPR, og Ghita Njor opfordrer 
fagfæller til at søge stillinger som hendes, 
selvom der ikke specifikt står bibliotekar eller 
informationsspecialist i jobopslaget. 
- Virksomhederne kender ikke nødvendigvis 
vores kompetencer, og derfor er der også 
en opgave for BF i at markedsføre faget og 
medlemmernes faglighed i samfundsdebat-
ten og offentligheden, siger hun. Ghita Njor er 
indtil videre den eneste informationsspecialist 
i Digital.
- Det har krævet, at jeg har stolet på min egen 
faglighed, og det, som jeg byder ind med. 
Jeg har ikke kunnet vende det med garvede 
fagfæller først. For eksempel tænkte jeg, da 
jeg startede, at vi kunne navngive filerne på 
en bedre og mere ensartet måde, men jeg 
holdt mig tilbage, fordi jeg regnede med, at 
det var et bevidst valg, at man gjorde, som 
man gjorde, men det var det ikke. Så det er 
bare om at byde ind med den faglighed, man 
kommer med. GDPR er og bliver en tværfaglig 
opgave.          

- Jeg søgte ind på IVA på grund af kulturformidling, 
men allerede på 1. semester fangede informations-
videnskab min interesse. Jeg kan godt lide det 
praktiske i, hvordan systemer virker. Jeg tog 
Bibliotekar DB, fordi jeg gerne ville have praktisk 
erfaring og ikke havde haft studierelevant arbejde. 
Jeg og to medstuderende undersøgte, hvad der sker, 
når borgerservice flytter ind i biblioteksrummet. Det 
gjorde det klart for mig, at hvis vi som samfund vil 
være digitale, så bør rammerne være i orden. Der er 
mange, der ikke kan betjene sig selv, både gamle og 
unge, og der er usikkerhed på nettet blandt andet 
omkring manglende privacy og beskyttelse af vores 
data. Jeg skrev speciale om kommerciel anvendelse 
af persondata og datadreven markedsføring (som et 
problem) og GDPR som en mulig løsning. For eksempel 
er omfanget af brugen af vores personlige data 
ukendt for de fleste. Ét er, at du deler dine data med 
én virksomhed, men de deler dem igen med andre 
eller tillader samarbejdspartnere at indsamle data 
hos kunderne gennem cookies. Vores data når meget 
langt ud.    

STUDIEVEJEN

”HVIS MAN VIL 
HAVE ANDRE TIL AT 

ÆNDRE ADFÆRD, 
ER DET AFGØRENDE, 

AT MAN SELV TROR 
PÅ VIGTIGHEDEN 

AF DET, SOM 
MAN BEDER SINE 

KOLLEGER OM”
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De fleste virksomheder er ved at få øjnene op for, at det er 
data og i struktureringen af data, at værdien skabes, siger 
leder af afdelingen Architecture & Privacy i TDC, Caspar
Engelshardt-Sabinsky. Han har ansat cand.scient.bibl. 
Ghita Njor i erkendelse af, at data ikke strukturerer sig selv.

De sidste fem-ti år er der sket enorme forandringer 
i alle store og mellemstore virksomheder, hvor der 
er kommet fokus på dokumentation, datamanage-
ment, kvalitetskontrol og risikostyring – opgaver 
der tidligere kun hørte finans-, medicinal- og 
forsikringsbranchen til, siger leder af Architecture 

& Privacy i TDC Caspar Engelshardt-Sabinsky. Han er som leder 
blandt andet ansvarlig for, at TDC overholder EU’s persondata-
lovgivning, den såkaldte GDPR-forordning, der stiller store krav 
til virksomheders indsamling, brug og opbevaring af data. 
    - Alle virksomheder er blevet underlagt krav om at kunne 
dokumentere alt omkring persondata, så vi til hver en tid kan 
forklare, hvordan vi lever op til reglerne, hvis datatilsynet kom-
mer på kontrolbesøg, siger Caspar Engelshardt-Sabinsky, der 
for at kunne løse den opgave har ansat informationsspecialist 
Ghita Njor i teamet.  
   - For det kræver en faglighed i sig selv at tilføre strukturer, 
hvor der ikke før var struktur, organisere komplekse data-
mængder, forbedre systemer og procedurer og skabe overblik. 
Det er ved at gå op for de fleste virksomheder, at det kræver 
særlige kompetencer, siger Caspar Engelshardt-Sabinsky og 
tilføjer: 
   - Hvis jeg kun havde it-folk til opgaven, ville jeg mangle 

D

Stort set alle
virksomheder
har brug for en
informationsspecialist  
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nogen, der kiggede på strukturerne for struk-
turernes egen skyld. Og det er præcis det, 
Ghita Njor gør som Data Privacy Manager.
   - Vi er for eksempel ved at opdele TDC Group 
i to nye virksomheder. Det er en 130 år gammel 
virksomhed, hvor alle systemer er vævet ind 
i hinanden, så vi skal have overblik over, hvad 
der sker, når vi skiller noget ad. Den viden er 
Ghita Njor med til at indsamle og strukturere 
for eksempel ved at interviewe medarbejdere 
i TDC. Desuden arbejder hun med katalogen 
over TDC’s 820 it-systemer, platforme og 
apps, hvor hendes opgaver er at strukturere 
data, vedligeholde systemer og forbedre pro-
cedurerne for indsamlingen af data. 
   - Hendes force er hendes brede faglighed og 
tilgang og forståelse af informationsstruk-
turer og organisering. Stort set alle virksom-
heder har brug for en informationsspecialist, 
siger Caspar Engelshardt-Sabinsky, der dog er 
overbevidst om, at de fleste af hans lederkol-
leger ikke kender til cand.scient.bibl’ernes 
faglighed. 
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SE DIG SELV IND I VIRKSOMHEDEN

- Så som faggruppe er de nødt til at spille sig selv på 
banen og søge job, hvor de kan se deres faglighed 
og kompetencer komme i spil. De skal se bort fra, 
at virksomheden ikke direkte skriver, at de søger en 
cand.scient.bibl., siger han, og kommer med et godt 
råd til, hvordan man som jobsøgende bringer sig selv 
i spil. 
   - En god ansøgning giver mig som arbejdsgiver 
en forståelse af, hvordan din faglighed som cand.
scient.bibl. konkret kan bruges hos os. Forestil dig 
for eksempel hvordan du til en konfirmationsdag 
ville fortælle om det, som du kan. Gør det konkret og 
håndgribeligt med eksempler på, hvad du kan gøre 
i en virksomhed. Jeg er selv uddannet it-arkitekt, 
hvilket også er en abstrakt faglighed og en støtte-
funktion, som mange ikke umiddelbart ved, hvad står 
for, siger Caspar Engelshardt-Sabinsky.
   Og så er det en god idé at kombinere den brede 
faglighed med specialiseringer under studiet gennem 
kurser, opgaver, praktik eller sit speciale, råder han. 
   - Ghita Njor havde for eksempel skrevet speciale om 
GDPR. Det betød, at hun passede ind i teamet om-
kring privacy, fordi hun havde en basisviden og havde 
vist en klar interesse for området.

”VIRKSOMHEDERNE 
ER VED AT FÅ ØJNENE 
OP FOR, AT DATA IKKE 
BARE ORGANISERER 
SIG SELV, OG AT 
STRUKTURER SKAL 
VEDLIGEHOLDES. OG 
AT DET KRÆVER EN 
SÆRLIG FAGLIGHED.”
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»Hvis vi ikke øger det digitale udlån, så bør vi
droppe e-ressourcerne«, sagde digital leder på
Ballerup Bibliotekerne Michael Anker til Perspektiv
i august 2016. I dag må han sande, at det tager 
længere tid end forventet at øge udlånet.
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Det tager tid at 
lære at formidle 
de digitale
ressourcer

»Vi skal have øget det digitale udlån i løbet af 
et år. Ellers bør vi droppe de digitale materia-
ler,« lød budskabet fra digital leder i Ballerup 
Bibliotekerne Michael Anker i en artikel i Per-
spektiv i august 2016 om manglen på digital 
ledelse i bibliotekerne. Godt to et halvt år 
senere er forventningerne skruet ned.
   - Det digitale udlån er steget, men ikke så 
meget som ønsket. Jeg sagde i 2016, at vi ville 
give det et år, og så ville vi droppe de digitale 
indkøb, som vi ikke kunne forøge udlånet på, 
men det har vi ikke gjort endnu. Virkeligheden 
er, at vi har sat gang i en masse initiativer, 
men at de tager længere tid end forventet, og 
derfor afventer vi stadig  at se resultaterne af 
dem, siger Michael Anker. 

NYE KOMPETENCER OG VANER

Blandt andet er kompetenceudviklingen af 
medarbejderne noget af det, der har taget 
længere tid end forventet. 
   - Medarbejderne skal vænne sig til at søge 

i de digitale materialer ved at søge direkte på hjemmesiden, 
hvor de historisk set kun har søgt i bibliotekssystemet. Det har 
været en ret stor adfærdsændring, blandt andet fordi hjemme-
siden er langsommere end bibliotekssystemet, siger Michael 
Anker. 
   Grunden til, at medarbejderne skal søge i hjemmesidesøgefel-
tet, er, at de dermed får adgang til størstedelen af de digitale 
materialer, som Ballerup Bibliotekerne køber ind. 
   - Hvis vi kun søger i bibliotekssystemet, i Netpunkt eller 
lignende, så søger vi kun i en brøkdel af det, vi har. Reelt er det 
kun de 92.000 fysiske materialer af samlingen, der søges i, når 
man søger i bibliotekssystemet, mens man søger i 7,3 millioner 
poster, når man søger på hjemmesiden, siger Michael Anker.
   - Medarbejderne går fra at søge i en samling, som de kender, 
til at søge bredt, så det er helt afgørende, at de lærer at søge 
rigtigt og at afgrænse deres søgninger. Det stiller større krav til 
medarbejdernes informationskompetencer, fordi de søger i så 
store mængder data, hvor de tidligere søgte i mere strukture-
ret data. Samtidig skal medarbejderen også bruge den samme 
grænseflade som lånerne, mens lånerne ser dem over skul-
deren. Det gør det også til et »pædagogisk projekt«, fordi du 
samtidig med at hjælpe lånerne kan gøre dem mere selvhjulpne 
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”Vi skal afdække, om brugerne overhove-
det ved, at der er digitale tilbud. Hvis de 
så efterfølgende stadig foretrækker en 
fysisk bog, så er det naturligvis fint, men 
de skal bare kende til mulighederne”

ved, at du viser dem, hvordan de selv kan søge. 
Men det kræver kompetenceudvikling og ændring 
af vaner, og det tager væsentligt længere tid, end 
jeg havde regnet med, siger Michael Anker.

SYNLIGGØRELSE AF MATERIALERNE

Samtidig skal man også væk fra den typiske 
antagelse »at brugerne foretrækker de fysiske 
materialer«. 
   - Vi skal afdække, om brugerne overhovedet 
ved, at der er digitale tilbud. Hvis de så efterføl-
gende stadig foretrækker en fysisk bog, så er 
det naturligvis fint, men de skal bare kende til 
mulighederne.
   Sideløbende med kompetenceudviklingen har 
Ballerup Bibliotekerne sammen med Roskilde 
Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Glostrup 
Bibliotek, Herlev Bibliotek og Lyngby-Taarbæk 
Bibliotekerne arbejdet med at synliggøre de 
digitale materialer i det fysiske rum. Projektet 
er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen med 1,6 
millioner kroner, og det er tydeligt, at den større 
synlighed øger brugen af de digitale ressourcer.
   Det kan eksempelvis være et par høretelefoner 
over en bog for at vise, at brugerne via eReolen 
har adgang til lydbøger, eller det kan være en 
digital afgangstavle i sektionen for rejsebøger, 
som brugerne kan trykke på og se, hvilke digitale 
materialer, biblioteket også giver adgang til. Men 
at skabe den fysiske formidling af de digitale 
materialer tager også tid.

    - I faglitteraturen, hvor vi har flest digitale ressour-
cer, har vi 200 hylder, og hvis der skal være noget digital 
formidling på hver hylde, har vi langt igen. Vi arbejder med 
undersøgelsesdesign, hvor vi hurtigt afprøver ideerne via 
prototyper, og det skal være en driftsopgave, at vi tænker 
over, hvordan vi også formidler digitalt, hvad enten bruge-
ren står ved havebøger, fuglebøger eller lovtidsskrifter. Det 
er en kæmpe opgave, og den hænger tæt sammen med, 
at vi selv bliver bedre til at søge i vores digitale materialer, 
siger Michael Anker. 
   På Ballerup Bibliotekerne arbejder man mere bevidst med 
kommunikationen, hvor temaer formidles på flere kanaler, 
og det digitale tilbud er tænkt ind. 
   - Vi har nedsat en redaktionsgruppe, der har til ansvar at 
koordinere vores tværfaglige formidling og sikre en konse-
kvens i formidlingen for eksempel i temaer.   
   - Samlet set skal initiativerne nok hæve de digitale udlån. 
Det er en større udfordring at ændre vaner, end jeg havde 
forudset, og samtidig er der også udfordringer, vi ikke selv 
kan gøre noget ved. Eksempelvis kan indholdet af en digi-
tal ressource være godt, men brugergrænsefladen, som vi 
præsenterer låneren for, er for dårlig. Det kan vi i Ballerup jo 
ikke gøre noget ved alene, det skal forhandles via Dansker-
nes Digitale Bibliotek. Ligesom det også er i deres CMS-sy-
stem, at det skal gøres automatisk, at når brugerne søger 
på dansk, så laves søgningen også på engelsk, fordi mange 
af netkilderne er på engelsk. Det har vi udviklet i Ballerup, 
men afventer implementering i DDB CMS. Så der er fortsat 
brug for, at vi går sammen om nationale kampagner, og 
ikke kun løfter opgaven lokalt, siger Michael Anker. 
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Børnebibliotekarer 
kan noget særligt
BØFA er børnebibliotekarernes faglige netværk og 
arbejder for at give medlemmerne mulighed for at 
videndele og tilegne sig nye kompetencer.

har haft lige så meget plads eller lige så mange midler som 
voksenbiblioteket. Lige som bibliotekerne generelt skulle foku-
sere mere på litteraturformidling til børn.
   - Børnebibliotekarer er super vigtige. Hvis vi ikke lærer børn 
at gå på biblioteket, så kommer de ikke som voksne. Og som 
faggruppe kan børnebibliotekarerne noget særligt. Børn er 
mere umiddelbare, og du er nødt til at være meget ærlig og 
bruge dig selv meget mere. Det er ikke nok, at du har læst en 
anmeldelse, du skal have læst bogen, når du formidler til børn. 
Det skal være noget, man brænder for og har lyst til. Derfor er 
det ofte også lettere for en børnebibliotekar at tage en vagt i 
voksenudlånet, end det er for en voksenbibliotekar at tage en 
vagt i børnebiblioteket, siger Kian Kestler. 
  
Læs mere om BØFA på www.boefa.dk.   
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ØFA’s bestyrelse vil ruste BØFA’s medlemmer til de 
mange nye kompetencekrav, arbejdet i et børne-
bibliotek stiller. 
   - I dag fylder alt fra børneteater, oplæsning, 
biblioteksorientering og sociale medier mere end 
tidligere, og derfor skal man som børnebibliotekar 

have mange kasketter på og bruge sig selv mere, siger BØFA’s 
formand Kian Kestler.   
   BØFA er en af BF’s største faggrupper med knap 400 med-
lemmer og en meget aktiv Facebookgruppe med 981 medlem-
mer (pr. 1. februar 2019).
   - Facebookgruppen bruges til videndeling og er åben for alle, 
der arbejder med børnekultur, siger Kian Kestler. Desuden laver 
BØFA’s bestyrelse et nyhedsbrev flere gange om året og afhol-
der webinarer, møder og konferencer. 
   - Til arrangementerne er der altid sat god tid af til at netvær-
ke, fordi netværket er noget, som vores medlemmer prioriterer 
højt. Vi lærer af hinanden, og det er lettere at gribe telefonen 
og ringe og få hjælp fra én, man i forvejen har talt med, siger 
Kian Kestler. 
   BØFA’s bestyrelse planlægger desuden en række fyraftens-
møder rundt om i landet og gode ideer til møder og arrange-
menter er velkomne, siger Kian Kestler. 
 
BØRNEBIBLIOTEKAREN ER NOGET SÆRLIGT

Med et øget fokus på børn og læsning i skolerne og fra politisk 
hold, er der også kommet mere fokus på børnebiblioteket, og 
det er Kian Kestler glad for. For BØFA arbejder netop for at 
styrke Danmarks børnebiblioteker.
   - Man taler mere om vigtigheden af, at børn læser, og der er 
kommet en større forståelse for, hvordan bibliotekerne er med 
til at drive børns læselyst, siger hun og konstaterer, at den 
udvikling betyder, at børnebibliotekarer i højere grad bruger tid 
på at samarbejde med eksempelvis daginstitutioner og skoler.
Stod det til BØFA-formanden skulle børnebiblioteket fylde 
meget mere i det fysiske bibliotek, hvor det traditionelt ikke 

B



24 · Perspektiv · Februar 2019

FO
T

O
R

E
P

O
R

TA
G

E

I 1925 blev biblioteket 
og dets møbler tegnet 
af familen Jacobsens 
husarkitekt Carl Harild. 
Bibliotekets læsesal har 
– ud over museets egne 
medarbejdere - mellem 
5 og 15 gæster om 
ugen. Tidligere lå tallet 
på 0-5 besøgende i 
gennemsnit, så ligesom 
Glyptoteket samlet har 
oplevet besøgsrekord i 
2018, er biblioteket også 
blevet mere synligt i 
offentligheden. 
Nye studerende fra 
arkæologi og egyptologi 
er faste gæster på 
biblioteket i forbindelse 
med deres rusforløb. 
Bibliotekets ambition er 
at skabe et spændende 
forskningsmiljø 
i Glyptotekets 
bibliotek, så også 
kunsthistorikere og 
kunsthistoriestuderende 
får øjnene op for 
bogsamlingen.



Ny Carlsberg 
Glyptotekets
Bibliotek
Ny Carlsberg Glyptotek ønsker at gøre sit bibliotek 
til et spændende forskningsmiljø. Derfor har museet 
ansat en bibliotekar til at professionalisere det mere 
end 100 år gamle bibliotek.

I 1905 blev den første bog i Ny Carlsberg 
Glyptoteks samling skrevet ind i bibliotekets 
protokol over alle bøgerne i samlingen med 
sirlig håndskrift. 
   Det har man gjort lige siden, og bibliotekar 
på Glyptoteket Jennie Jones Gunnarsen næn-
ner ikke at bryde den mangeårige tradition, 
så på hendes skrivebord er der ud over en 
computer og en stak bøger også stadig en 
stor protokol, hvor hun noterer alle bøger, der 
indføres i samlingen.
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En faximilie af den franske 
kunstner Gauguins smukke 
dagbog med egne illustrationer 
er et af Glyptotekets mest 
værdifulde værker. 

Den første håndskrevne protokol 
stammer fra 1905.
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Jennie Jones Gunnarsen 
blev ansat på Glyptoteket i 
november 2017. Inden da var 
det den yngste arkæologiske 
assistent eller en studenter-
medarbejder, der passede 
biblioteket, der råder over 
en stor samling af bøger og 
tidsskrifter inden for klassisk 
arkæologi, Ægyptens kunst 
og arkæologi samt dansk 
og fransk kunst fra det 19. 
århundrede. 
   Bibliotekets hovedformål 
er at betjene Glyptotekets 
ansatte, men hos ledelsen 
er der et ønske om at øge 
offentlighedens brug af 
biblioteket og at professiona-
lisere biblioteket. Det førte til, 
at Jennie Jones Gunnarsen, der 
er uddannet forskningsbiblio-
tekar og desuden kandidat i 
kunsthistorie, blev ansat i 17 
timer om ugen på biblioteket. 
Hun er desuden ansat 15 ti-
mer om ugen som bibliotekar 
på Arkens bibliotek, hvor der 
dog ikke er offentlig adgang. 
   Selve biblioteksrummet 
er langt fra stort nok til at 
rumme hele samlingen. Der-
for står bøgerne overalt på 
kontorer og gange, på loftet 
i magasinet og mange andre 
steder. Men alt kan findes – 
selvom godt 85 års bibliotek 
uden en bibliotekar betyder, 
at metadata om samlingen er 
noget mangelfulde.
   - Det er en gave for mig at 
få brugere i form af stude-
rende og forskere udefra, 
fordi biblioteket er offentligt 
tilgængeligt. Og så er det fan-
tastisk at arbejde i så smukke 
omgivelser.
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Vigtigheden 
af at læse… 
på papir 

Æselører, kaffepletter, 
små noter i margenen, 
gamle dedikationer og 
en støvet duft af pa-
pir. Det får du ikke på 
en skærm, siger for-
fatter, foredragsholder 
og komiker Mette Fro-
benius. Sammen med 
kollegaen Thomas 
Wivel har hun lavet 
foredraget Vild med 
ord om vigtigheden af 
at læse – og at læse 
på papir. 
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO UNSPLASH OG MIKKEL ARNFRED

en her er indbegrebet af vær-
dien af en fysisk bog, siger 
Mette Frobenius og hiver en slidt 
læderindbunden udgave af Emil 
Aarestrups digte op af tasken. 
Min farmor fik den af en bejler i 

1925, som har skrevet en dedikation i den: 
   »Kære Hanne, du må endelig ikke opfatte 
det som ironi, at jeg sender dig disse digte, for 
selvfølgelig ved jeg, at du ville være mere glad 
for at få sidste udgave af magasinet Hvordan 
kloner vi kvinder os uden mænd, med brugsan-
visning«.
   - Tænk, at vi sidder med en bog med en 93 år 
gammel dedikation fra en humoristisk bejler 
til min rebelske farmor. Det er ikke bare en 
bog, det er historie. Fysiske bøger er minder 
og levet liv, siger Mette Frobenius, der selv 
elsker bøger og elsker at læse. Hun fik en 
henvendelse fra en bibliotekar på Værløse 
Bibliotek i forbindelse med litteraturfestivalen 
Lun på ord. De ønskede noget andet end det 
sædvanlige forfatterinterview, så hun og kol-
legaen Thomas Wivel udviklede i fællesskab 
et bogforedrag, der reelt set er et (bog)forsvar 
for at læse og for at læse fysiske bøger. 
   - Vi taler ikke om vores egne bøger, men har 
fem bøger med hver, som vi anbefaler, og der-
udover nævner vi mindst 50 bøger undervejs 
fra Astrid Lindgren til Tove Ditlevsen, Søren 
Ulrich Thomsen og Johannes V. Jensen, så alle 
føler sig ramt på noget, de kender. 

Men hvad er det med den fysiske bog,
som er så vigtigt? 
   - Vi moderne mennesker tror, at vi ved 
bedst. Vi hiver rask væk musikernes ene hit 
ned fra Spotify, men kunsterne har jo en idé 
med at lave otte numre på et album i en ræk-
kefølge. Vi mister noget af nerven i kunsten. 
Det gør vi også, når vi læser en bog på en tab-
let. Et digt, der er skrevet til at fylde én side, 
fylder ikke nødvendigvis én side på en tablet. 
Og hvis vi læser en krimi på en skærm, kan vi 
ikke se, at vi lige mangler de sidste sider, hvor 
der står, hvem morderen er, som vi må læse, 
før vi går i seng. 
  I en fysisk bog kan du sætte noter, tage den 
frem igen og recitere. Du kan give den videre 
og have den med allevegne uden strøm. Og 
så viser undersøgelser, at vi bedre husker det, 
som vi læser i en fysisk bog. Så det er et fak-
tum, at den teknologiske udvikling gør noget 

D
ved vores minder og hukommelse, siger 
Mette Frobenius.  
   Et andet eksempel på magien er Tove 
Ditlevsens digte. Dem læste jeg som 16-
årig på én måde og i dag som 49-årige 
på en anden måde, siger Mette Frobeni-
us og tager bogen frem. Men det er den 
samme bog, jeg læser i. Jeg har arvet 
den fra min farmor, der havde fået den 
af sin søster. Ude i margenen har hun 
skrevet små hilsner til min farmor. For 
eksempel i bogen Pigesind ved digtet 
Angst: »Dette digt læste vi altid, da vi 
var unge, i dag læser vi det 83 år gamle, 
hvor blev årene dog af? Hvordan forval-
tede jeg dem dog? Forkert, forkert, ak 
ak ak«. Måske fordi hun aldrig fik børn. 

UNGE SKAL NUGDES

Det er mit håb, at min datter en dag 
også sidder med bøger og bliver over-
vældet af historien, men udfordringen 
er, at man ikke kan tvinge læselyst 
frem og de unges evne til at koncen-
trere sig er blevet dårligere. De er ikke 
dumme - de laver frivilligt arbejde, tager 
på udveksling og får nye idéer, men de 
gider ikke bøger, siger Mette Frobenius, 
der også holder foredrag på landets 
gymnasier for at prikke til læselysten.  
   - Jeg har for eksempel holdt oplæg 
for 400 elever på Solrød Gymnasium 
fornyligt, hvor jeg også præsenterer 
dem for halvpornografiske digte og 
erotiske noveller. Litteratur og poesi 
kan også sagtens handle om store nød-
der. Fortællingerne i Oldtidskundskab 
som Illiaden og Odysseen er fantastiske 
og tager fat i livets store emner og er 
fyldt med sex, mord og kærlighed. De 
unge skal nudges til at læse og fanges 
der, hvor de er. Derfor opfordrer hun 
bibliotekarer til at være opsøgende for 
eksempel i ungdomsklubber og tilbyde 
læsegrupper for unge.
   - Jeg ved godt, at bibliotekarer i dag 
har mange kasketter på, men deres 
fornemste opgave er stadig at anbefale 
bøger, skabe begejstring og læselyst, 
ramme folk hvor de er og også skubbe 
os lidt mod noget nyt, siger Mette 
Frobenius.

VILD MED 
ORD
Arrangementet med Mette
Frobenius og Thomas Wivel 
varer cirka to timer. Det kan
målrettes både unge og voksne.
Læs mere på www.frobenius.dk. 

Mette Frobenius, 
favoritbøger 
   
Korrekturlæseren
Af Peter H. Olesen
Camilla Clouds brevkasse 
Af Line Knutzon 
ALT af Søren Ulrich
Thomsen 
Nils Barfoeds biografi om 
Knud Rasmussen  
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studerende til netop Informationsstudier, når vi ligger midt på 
campus, midt i Humaniora.
   
Kommer der til at ske ændringer med INF’s uddannelse? 
- Politisk er der et ønske om bredere introducerende bachelor-
uddannelser, før de studerende vælger specialisering, så det 
kommer vi til at diskutere generelt på universitetet. Men den 
øvelse har vi allerede lavet på INF, hvor de studerende vælger 
specialisering i ABM (Arkiver, Biblioteker, og Museer) eller Infor-
mation & IT efter et introducerede første semester, så her kan 
vi inspirere de andre fag. 

Det er meget klassiske kulturfag, som I fusionerer med.
Er der ikke en fare for, at den tekniske del af informations-
videnskaben tones ned? 
- Uddannelsen Kommunikation og IT på afdelingen for Film, 
Medier og Kommunikation er en delt uddannelse mellem MEF 
og Datalogisk Institut, så her er også et teknisk fokus, og vi 
ændrer ikke umiddelbart indholdet i vores uddannelse.   

Hvad med studiemiljøet, når instituttet skal spænde så 
bredt? 
- På INF er der et meget nært studiemiljø og sammenhold. Det 
skal vi tage med og udbygge sammen med de andre fag. Når 
fusionen er godkendt, så starter en proces om, hvordan orga-
niseringen skal se ud på det nye institut, og her skal medarbej-
dere og studerende inddrages.    

Hvad skal det nye institut hedde?    
- Det er ikke besluttet, men jeg synes, at navnet skal være 
kort, kunne oversættes til engelsk og indikere, hvad vi laver, 
så man skal tænke lidt. Lige som med navnet Institut for 
Informationsstudier. Måske vi skal lave en konkurrence blandt 
studerende og undervisere om at komme op med et nyt navn. 

Institut for Informationsstudier (INF) på Københavns Universitet fusionerer med 
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF). En styrkelse af INF kalder 
institutleder Jens-Erik Mai det, mens studerende Rikke Blaabjerg er bekymret 
for, at fusionen tager fokus fra fagets faglige indhold og at fagets særegenhed 
drukner i et stort institut med flere fag.  
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ra september 2019 bliver Institut for 
Informationsstudier (INF) fusioneret 
med Institut for Medier, Erkendelse 
og Formidling (MEF), hvor fagene 
Filosofi, Retorik, Pædagogik og Film, 
Medier og Kommunikation hører til. 

  - Den væsentligste begrundelse for en fusion er 
de faglige overlap mellem institutternes forsk-
ningsfelter og undervisningsområder, siger insti-
tutleder på INF Jens-Erik Mai, der fortsætter som 
leder af det nye samlede institut. Men at fusio-
nen giver en besparelse på ledelse og administra-
tion tæller også for et fakultet, der skal spare 25 
millioner kroner i lønmidler inden 2020, erkender 
han, men holder fast i de faglige argumenter: 
  - Det er lettere at samarbejde på tværs af fag og 
bruge undervisningsressourcer tværfagligt, når 
man er under samme institutledelse. Alle fagene 
på det samlede institut vil blive styrket, fordi de 
studerende får et bredere udbud af kurser, hvor 
fagområderne overlapper emnemæssigt. For 
eksempel beskæftiger man sig også med Fake 
news på Filosofi og med digital literacy og digitale 
medier på Film, Medier og Kommunikation. De 
studerende får et stærkere fundament i deres 
specialiseringer, fordi de får relevante bidrag fra 
forskellige studier, argumenterer Jens-Erik Mai. 

MEF er flere gange større end INF med 1700 stu-
derende og fire afdelinger. Er der ikke en fare for, 
at INF med 450 studerende drukner i et samlet 
institut? 
- Nej. MEF består af fire selvstændige afdelin-
ger, Pædagogik, Retorik, Filosofi og Film, Medier 
og Kommunikation, der som INF har hver deres 
stærke profil på KU og i samfundet. Det fælles 
institut er en administrativ ramme, som bliver 
mere robust af, at vi er flere, der kan dele ressour-
cer. Desuden håber jeg, at vi kan tiltrække flere 

F

NB Fusionen er indstillet til rektoren på Københavns Universitet af 
dekanen på Det Humanistiske Fakultet Jesper Kallestrup, og nu går en 
proces i gang, hvor medarbejdere og studerende inddrages. En proces, 
der skal føre frem til et beslutningsgrundlag, således at rektoren 
endeligt kan godkende fusionen.

Forandringer igen
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Hvad mener du om fusionen
af INF og MEF? 
- Jeg synes, at det en ærgerlig 
beslutning, fordi der er en fare 
for, at INF bliver opslugt af MEF, 
der er et større institut med langt 
flere studerende. Det samlede 
institut skal spænde meget bredt, 
så det bliver svært at samles om 
et fælles fagdomæne. Jeg kan 
også være bekymret for, at de nye 
tiltag, der har højnet det faglige 
niveau på INF, kan gå tabt, fordi 
fokus i stedet flyttes til omstruk-
tureringer og fusion. Eksempelvis 
har man fået mulighed for tidligt 
at specialisere sig inden for enten 
kulturformidling eller informati-
onsarkitektur. Jeg tror, at fusionen 
sker mere af økonomiske end af 
faglige grunde. 

Hvad betyder det for jer som 
studerende? 
- Vi ved ikke så meget konkret 
endnu. Men studieinformationen 
og vejledningen kommer nok til at 
lide under, at de skal være bredere 
i deres vejledning, og jeg tænker, 
at det på sigt kan betyde noget 
identitetsmæssigt.  

Ser du nogen positive ting
ved fusionen? 
- Ja, det er godt, at det tværfaglige 
samarbejde bliver mere formalise-
ret. Det viser, at vi kan gå mange 
veje med vores uddannelse. Jeg 
tror også, at flere studerende vil 
få øje på INF, når vi er en del af et 
større institut. Og så er det meget 
positivt, at Jens-Erik Mai fortsæt-
ter som institutleder. Jeg håber, 
han kan være med til at fastholde 
INF’s identitet og udvikling. 

Studenter-
repræsentant i BF’s 
hovedbestyrelse 
Rikke Blaabjerg

på INF
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Jacob Holm Krogsøe
Randers Bibliotek
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jk@randersbib.dk

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

Formand (barsel 
fra 1.12.2018)
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

Julie Arndrup 
Brønshøj Bibliotek
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

Stedfortrædende formand 
Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek, 
Tlf: 60 66 25 81
Email:  jf@bf.dk

Gitte Andersen
Odense Biblioteker
og Borgerservice
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019

Jette Fugl blev genvalgt som næstfor-
mand i BF. Hun blev valgt ind i hovedbe-

styrelsen med 814 stemmer. Jette Fugl fungerer desuden som stedfortrædende for-
mand indtil august 2019, hvor BF’s formand Tine Segel er tilbage fra barsel.

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

Hovedbestyrelsen fordelte en række 
ansvarsposter. 
Blandt andet blev Sarah Elizabeth 
Hvidberg ansvarlig for BF’s uddan-
nelsespolitik, Rikke Blaabjerg blev 
ansvarlig for de studerendes vilkår, 
og Jacob Holm Krogsøe repræsenterer 
BF’s bestyrelse i Perspektivs blad-
udvalg. Se alle ansvarsområderne på 
http://bf.dk/OmOs/OmHovedbesty-
relsen/Konstitution

Politiske 
poster

Valg af næstformand

BF’s hovedbestyrelse holdt møde 
den 17. januar. Perspektiv bringer 
udvalgte punkter fra dagsordenen. 
Læs hele mødereferatet på bf.dk

Tekst Anette Lerche

Hvordan oplevede du dit første bestyrelsesmøde?
- Det var en stor oplevelse. Jeg følte et stort ansvar og en stor ydmyghed 
overfor min opgave som repræsentant for BF’s medlemmer. Mødet var inter-
essant og velstruktureret, og jeg fik en god fornemmelse af en dedikeret og 
professionel organisation.        
   
Du foreslog at rykke nogle af bestyrelsesmøderne fra Frederiksberg til
andre dele af landet. Hvorfor det?
- Møder på medlemmernes arbejdspladser vil øge hovedbestyrelsens synlig-
hed og give mulighed for, at medlemmerne kan møde os og stille spørgsmål. 
Ligeledes kan det gøre hovedbestyrelsens medlemmer klogere på arbejds-
pladsernes behov på tværs af sektorer. OK18 viste os, hvor vigtig fagforenin-
gen er, og vi oplevede øget fokus på BF. Den opmærksomhed vil jeg gerne 
bygge videre på. 
   
Hvor ser du BF’s største styrker som faglig organisation?
- Jeg ser en styrke i vores mange forskelligartede tilbud til medlemmerne 
i form af netværk, videreuddannelse og jobsøgning. Derudover oplever jeg 
et værdifællesskab blandt medlemmerne på tværs af sektorer, hvilket er et 
stærkt fundament for vores fagforening.

? Tre spørgsmål
til Martin
Schmidt-Nielsen
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Sarah Elizabeth Hvidberg 
Hillerød Bibliotek 
Mobil: 72 32 58 36 
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com
 

Kristoffer Harboe
Suppleant for Tine Segel
Kolding Bibliotek  
Mobil: 21 66 80 23
Email: kristoffer.harboe@
gmail.com
 

Rikke Blaabjerg Segel
Studenterrepræsentant
Mobil: 44 45 55 00
Email:
rikke.blaabjerg@
hotmail.com
 

Martin Schmidt-Nielsen
Aalborg Bibliotekerne 
Mobil: 25 20 43 85
Email: martin.
schmidt-nielsen@
aalborg.dk

Nikoline Dohm Lauridsen
DTU
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Kristine Sofie Højen 
Randers Bibliotek 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com

BF’s formandskab er auto-
matisk sikret en plads i BF’s 
forretningsudvalg. Derud-
over blev Gitte Andersen, 
Daniel Ackey og Julie
Arndrup valgt ind i BF’s
forretningsudvalg. Julie
Arndrup udtræder, når
Tine Segel vender tilbage
fra barsel. 

Efter ansøgninger til fagmagasinet Perspektiv har hoved-
bestyrelsen sammensat et bladudvalg for den kommende 
periode.

•  Julie Ottesen, Kulturstationen Værløse
•  Trine Fjordback Søndergaard, Det Administrative Bibliotek
•  Anya Jensen, Lagkagehuset
•  Anna Overlund Sørensen
•  Pernille Fredborg Lange, Kammeradvokatens Bibliotek
•  Rikke Blaabjerg, studerendes repræsentant
•  Jacob Holm Krogsøe, HB-repræsentant

H
B
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O

T
E

R
 

Nyt
forretnings-
udvalg

Nyt bladudvalg 
for 2019-21

Udviklingen af BF fortsætter
I 2017 igangsatte BF’s hovedbestyrelse et udviklingsprojekt, der skal finde løsninger på udfordringer med faldende medlemstal. 
Flere medlemmer pensioneres i disse år, og studierne på SDU og KU optager færre studerende. Samtidig ændrer BF’ernes arbejds-
marked sig. Der sker en vækst i job i det private samt dele af den offentlige sektor, hvor informationsspecialister ansættes i nye 
typer stillinger, mens antallet af job på folkebibliotekerne er stagneret.

- Det handler om rettidig omhu. Vi har allerede i de forrige bestyrelser truffet nødvendige beslutninger, eksempelvis om at outsour-
ce BF’s administration for at opnå besparelser. Jeg tror på, at vi kan udvikle BF og fortsat være en relevant fagforening. Ellers ville 
jeg ikke sidde her. Men jeg er også glad for, at vi i bestyrelsen har fået nyvalgte medlemmer, der kan se på udfordringerne med nye 
øjne. Jeg er optimist, jeg tror på projektet og på BF, men jeg ved ikke præcis, hvad vi skal ende med i dette udviklingsprojekt. Det 
skal vi finde ud af i fællesskab, sagde stedfortrædende formand Jette Fugl til den nye hovedbestyrelse.
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Kære læsere af Perspektiv

Tak til alle jer, der læser Perspektiv og besvarede vores læserundersøgelse i starten af året. Vi fik mere end 40 
sider med kommentarer retur om, hvad vi kan gøre bedre, og vi har nærlæst dem. Lige som vi er dykket ned i den 
generelle undersøgelse. For læserundersøgelsen skal bruges til at udvikle og styrke Perspektiv, så det er et vedkom-
mende fagmagasin for BF’s medlemmer.
  Sidst vi foretog en læserundersøgelse var i 2014, og på redaktionen er vi glade for, at vi har fastholdt vores andel 
af meget tilfredse og overvejende positive læsere. Den lå i 2014 på 77 %, og den er nu på 78 %. Ser man særskilt 
på udviklingen for meget tilfredse læsere er Perspektiv gået fra 13 % i 2014 til 20 % i 2019. Ser man særskilt på 
andelen af utilfredse læsere, er den gået fra 8 % i 2014 til 9 % i 2019. Vi så naturligvis hellere, at vi havde gjort flere 
utilfredse læsere tilfredse, og det skal denne læserundersøgelse netop hjælpe os med.
  BF’s medlemmer har en faglig kerne til fælles, men arbejder med meget forskelligt fagligt indhold, hvilket de 
mange kommentarer afspejler. Øverst på mange Perspektivlæseres ønskeseddel er naturligvis flere artikler om det 
område, de selv arbejder inden for.
  Derfor er der i kommentarerne mange, der ønsker sig mere om det private, mere om børneområdet, mere om ud-
dannelsesbibliotekarer, mere om ledige, mere om seniorer, mere om forskningsbibliotekerne og så videre. 
   På redaktionen forsøger vi at sammensætte et fagmagasin, der dækker bredden af faget. Vi ved godt, at vores 
læsere er forskellige, og at det er et fåtal, der læser alt i magasinet. Det er heller ikke meningen. Vores ambition er, 
at alle læsere i hvert nummer oplever, at mindst én artikel i Perspektiv taler til deres faglighed. Herudover er der 
artikler af mere generel karakter, som giver ny viden om eksempelvis samfundstendenser, arbejdsmarkedets udvik-
ling eller inspiration til nye karriereveje. Derfor er vi ærgerlige over, at der er kommentarer om, at man aldrig læser 
bladet. En af de måder, vi vil forsøge at genvinde tabte læsere er ved at dele mere af vores indhold på sociale medier 
– I er også meget velkomne til dele artikler, der kan inspirere eller skabe faglig debat i jeres netværk.
  Vi tror på, at grænserne for, hvad der kan stå i jeres fagmagasin skal rykkes og udfordres, fordi BF’ernes arbejds-
marked og opgaver også udvides og udfordres. Kun på den måde kan vi som fagmagasin give nye perspektiver på 
faget. 

Venlig hilsen redaktionen

Tilfredshed med Perspektiv
Læserundersøgelse:
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Kampgejst hos 100 
tillidsrepræsentanter 

til BF’s OK18 møde
eReolen Go

Hvilket
bibliotek

forsvarer vi?

Synspunkt:

Få samskabelse 
til at fungere

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

TEMA

BF’s Records 
Manager
uddannelse
åbner nye
døre

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet

har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 

brug af sociale medier, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.

Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

01

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af BF har du fri og gratisadgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer omnudging, børn og unges digitale dannelse, GDPR for informationsspecialister og gode råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit gennemføre onlinekurser om præsentati-onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-shop og InDesign, sociale medier, projekt-ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og nemt at deltage.

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

HVAD
GØR
DET
DIGITALE
VED
OS?

Tema

Omslag nr1 2019#1.indd   1
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Hvordan læses Perspektiv

Læsetid

De unge læser mest

har læst i 10 ud af de seneste 10 numre af Perspektiv.

af Perspektivs læsere bruger i gennemsnit mellem 15 og 30 minutter 
på at læse Perspektiv. Generelt bruger man mere læsetid, jo ældre 
man er. Eksempelvis er det 29% af de 60-69-årige, der bruger mel-
lem en halv til en hel time på bladet. Blandt de unge under 30 år, er 
det 23%, der bruger mellem en halv til en hel time på bladet.

af Perspektivs læsere under 30 år læser enten hele eller mindst halvdelen
af bladet. Gennemsnittet for alle Perspektiv læsere er 29 %.

Blandt de privatansatte svarer 14%, at de læser hele bladet, 46% svarer, at de nøjes med at læse 
enkelte artikler. Blandt folkebibliotekarer læser 13 % hele bladet, mens 30 % læser enkelte artikler, 
og blandt statsansatte er det 10 %, der læser hele bladet, mens 35 % læser enkelte artikler.

læser i Perspektiv en gang, inden det lægges væk. 33 % læser i samme 
magasin to gange, og 15 % læser i det samme magasin tre gange.

af medlemmerne læser Perspektiv samme dag, som det 
lander i postkassen. 51 % får det læst i løbet af ugen.

53%

38%

41%

35%
37% B
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Bibliotekerne 
mangler

værdidebat

Få samskabelse 
til at fungere

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Hvad betyder
køn i formidlingen?

Bliv klogere hjemmefra 

TEMA

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet

har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 

brug af sociale medier, Microsoft Office, 

Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.

Det er fleksibelt og nemt at deltage.

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

Omslag nr1 2018#1.indd   1
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Cicero Move understøtter mere effektive arbejdsgange på biblioteket, og er endnu et skridt på vejen mod det papirløse bibliotek.

Cicero Move indeholder elektroniske pluklister. Elektroniske pluklister sikrer, at medarbejderne ikke går forgæves eller bruger unødig tid på at finde reservationer. Det sparer tid. Synkron opdatering muliggør desuden, at flere medarbejdere kan finde reserverede materialer på samme tid.

Pluklisten kan sorteres, så den afspejler indretningen af biblioteket. Desuden fungerer Cicero Move på tablet, tablet mini og mobil - både Android og IOS.

Læs mere på www.systematic.com/cicero

”Cicero Move kommer til at understøtte vores daglige arbejde med at indsamle reserverede materialer på en effektiv måde. Vi vil dermed spare en masse papir, og vi får nemmere ved at samarbejde og have flere til at samle reserverede materialer samtidig. Samtidig er der et stort udviklings perspektiv i løsningen, fordi vi får en masse data, der kan gøre os bedre i det daglige arbejde.”

Thomas Andermann
Leder af Kultur og Bibliotek

Gentofte Kommune

Systematic_PerspektivAnnonce_Jun2017_215x220_V02.indd   1
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Rane Willerslev:
Magien

skal tilbage i
formidlingen 

Interview

Text mining
– nyt område

 for informations-
specialister

Servicedesign
og brugerfokus

Afskedsinterview 
med IVA’s

institutleder
Per Hasle
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»Perspektiv vækker min faglige nysgerrighed og giver mig 
en følelse af tilknytning til et fagfællesskab...«

Kommentar modtaget i forbindelse med undersøgelsen

»Har aldrig oplevet, 
at det var et blad, der 
skrev noget til mig.«

»Perspektiv 
har fingeren 
på pulsen….«

Kommentar modtaget i 
forbindelse med undersøgelsen

Kommentar modtaget i 
forbindelse med undersøgelsen



Læserundersøgelsen blev sendt til 4.087
medlemmer i perioden 4.-15. januar. 924
gennemførte spørgeskemaundersøgelsen.

Om undersøgelsen

· Perspektiv · Februar 201936
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Tilfredshed som læser

Utilfredse

er tilfredse med den generelle kvalitet 
af Perspektivs artikler. 

er meget utilfredse og 4 % er overvejende 
utilfredse som læsere af Perspektiv.

90%

2%

»Jeg finder 
bladet dybt

uinteressant….«

»Perspektiv tager fat i emner, som jeg slet ikke 
selv ville opdage. Det er altid godt, når man får 
et lille skub, der kan sætte tankerne i gang.«

Hvorfor læses Perspektiv? Disse tre emner
interesserer
flest medlemmer

(mulighed for kryds i flere kategorier)

For at følge med i hvad der sker i mit fag: 89 %
For at følge med i den faglige debat: 60 %
For at følge med i hvad mine fagfæller laver: 48 %
Viden om nye arbejdsområder: 43 %
Holde mig opdateret om BF’s politiske arbejde: 37 %

Kultur og samfund
Folkebiblioteker
Data og digitalisering

Kommentar modtaget i forbindelse med undersøgelsen

Kommentar modtaget i forbindelse med undersøgelsen

B
IB

L
IO

T
E

K
A

R
F

O
R

B
U

N
D

E
T

S
 F

A
G

M
A

G
A

S
IN

 P
E

R
S

P
E

K
T

IV
    N

R
. 4

 · 2
0

1
7

                                            U
n

ive
rsite

tsb
ib

lio
te

k
e
rn

e
 sa

m
le

r sig

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

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

APRIL              2017

04

Biblioteket har som samfundsinstitution gennemgået en enorm forvandling. I dag er 

de danske biblioteker kreative vækstcentre med et væld af forskellige aktiviteter på 

diverse platforme  - og med mangfoldige målgrupper. Denne udvikling vil forstærkes, 

sideløbende med at stadig flere biblioteker i perioder vil stå ubemandede.  

Tilsammen stiller det helt særlige og øgede krav til kommunikationen.

Cicero Media gør det enkelt at skabe kreativ og dynamisk kommunikation – på alle 

platforme. Det er et stærkt bud på fremtidens software til digital formidling, og det 

modulopbyggede system er udviklet specielt til at løse de mangeartede opgaver  

på et moderne bibliotek. Nu – og i fremtiden.

Læs mere på www.systematic.com/library

Med Cicero Media tilbyder Systematic ikke blot løsninger til 

den administrative biblioteksdrift. Cicero forener mange års 

erfaring inden for softwareudvikling med over 25 års arbejde 

inden for biblioteksområdet. 

Det giver de bedste forudsætninger for at understøtte 

biblioteks forretningen, både med administrative it-løsninger 

og nye digitale værktøjer.

Systematic_PerspektivAnnonce_Mar2017_215x220_V04.indd   1
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Universitetsbibliotekerne 
samler sig, men følger

fagligheden med?

Tema:

De privatansattes
nye formand

Akademikere skaber job 

i mindre virksomheder  

Handelsskoleelever 
kæmper:

Bevar vores
bibliotekar

Omslag nr4 2017#1.indd   1
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DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Svendborg Masterclass      

Af Jesper Bugge Kold 
Litteratur, IT og Udvikling 
17. januar

Som et nyt og eksklusivt tilbud til skrivelystne inviterede Svendborg 
Bibliotek Lone Hørslev, Kaspar Colling Nielsen og Katrine Engberg på 
besøg i efteråret 2018 til Svendborg Masterclass. Målet er at opdyrke 
og udvikle den litterære talentmasse i lokalområdet. Deltagerne i 
Svendborg Masterclass får lov til at følge skriveprocessen gennem en 
etableret forfatters hjerne, høre hvordan de strukturerer og arbejder 
med stoffet og i det hele taget lære alle de tips, tricks og kneb, de tre 
forfattere har samlet op gennem karrieren. ”Målet er at flytte fokus fra 
produkt til proces. Derfor arbejder kursisterne ikke frem mod at levere 
et slutprodukt, når Masterclassforløbet er slut,” forklarer initiativtager 
Jesper Bugge Kold. ”Men det er stadigvæk litteraturformidling med en 
involverende dimension.” 

Ny Nordisk undervisningsmateriale fra
biblioteket til den åbne folkeskole     

Af Louise Eltved Krogsgård 
Månedens artikel i januar 2019
8. januar 

Ny Nordisk er et litterært projekt med fokus på dannelse og identitet 
set i et prisme af nordisk litteratur - for hvad betyder det at vokse op 
der, hvor vi gør, og hvad får vi med os som en litterær og identitetsdan-
nende rygsæk? 

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...
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Fællessang, 
samtale og 
fællesskab

Tekst Anette Koue, Bibliotekar DB, ved Viborg Bibliotekerne

e seneste år har interessen for fællessang været støt stigende, og 
gevinsterne er mange, når vi synger sammen. På det psykologiske 
plan kickstarter sang lykkefølelse og velvære. Mange føler sig mere 
positive og aktive efter at have sunget. Desuden er sang en effektiv 
måde at bringe mennesker sammen på. Når vi synger sammen, 

bidrager alle til fællesskabet, og alle kan være med uanset alder og køn. 
  I projektet Fællessang+ har formålet været at finde en ny metode for musik-
formidlingen, som opleves involverende og fremmer fællesskab, livskvalitet og 
trivsel hos deltagerne. 

GUIDET FÆLLESSANG 

Projektet har rod i nogle af bibliotekernes kerneydelser; nemlig litteratur og 
musik. Inspirationen er fundet i Læseforeningens metode kaldet guidet fæl-
leslæsning. Her foregår læsningen i en mindre gruppe, og undervejs holdes der 
pauser for sammen at reflektere over det læste. 
   Metoden guidet fællessang er hverken korsang eller fælleslæsning, men 
inddrager elementer fra begge koncepter, hvor der veksles mellem sang og 
samtale. Undervejs i de guidede samtaler, som ligger mellem fællessangene, 
udfoldes tekst og melodi. 
   Når vi synger sammen, sker der en masse, og der er meget at tale om, når 
tekst og melodi åbnes. Hvilken følelse vækker melodien hos os? Hvilke minder 
forbinder vi med sangen? Hvad er det egentlig som vi står og synger? 

De fleste kender Jeppe Aakjærs:
”Ole sad på en knold og sang
Tralalalalalalalalala
Får og beder omkring ham sprang
Tralalalalalalala”

D
Folkebibliotekerne 
er med på kultur- og 
sundhedsvognen med 
erfaringer fra blandt 
andet metoden guidet 
fælleslæsning. Med 
projekt Fællessang+ 
har målet været at 
afprøve potentialerne 
i at kombinere fæl-
lessang med samtale 
som en vej til at bringe 
mennesker sammen 
og styrke livsglæden 
hos deltagerne.
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”En større forståelse af
den danske kultur og sprog.” 
Deltagerkommentar

  Gad vide hvor mange der synger ’geder’ i stedet for ’beder’? Og 
hvad er egentlig en ’frytle’, som er et ord, der dukker op i ’Stille 
hjerte, sol går ned’? 
  Alt hvad sangen får os til at tænke på, vækker af minder eller 
får os til at føle, kan vi tale om. Begynder vi først at dykke ned i 
den danske sangskat, er der en stribe skønne og mærkværdige 
ord og begreber, vi kan fordybe os i. Og der er sange, vi kan 
synge kvikt og kækt, men vælger vi at sætte tempoet ned, 
opleves sangen ganske anderledes. Endelig har mange et nært 
forhold til sange, som vi har sunget igennem opvæksten og 
voksenlivet. 

DET GODE SAMARBEJDE

Projektet var et samarbejde mellem Randers, Horsens og 
Viborg Bibliotekerne. Sangens Hus fungerede som vejledende 
samarbejdspartner sammen med Nordjysk Center for Kultur og 
Sundhed (NOCKS) ved AAU, som også stod for den afsluttende 
evaluering.
  Dertil kommer en række lokale samarbejdspartnere. Horsens 
rekrutterede deltagere via pressemeddelelse og hjemmeside. 
Straks efter omtalen i de lokale aviser strømmede tilmeldinger 
ind. Gruppen bestod af ni kvinder og tre mænd med en gen-
nemsnitsalder på 68. 
  Viborg etablerede to grupper. Én gruppe blev rekrutteret gen-
nem de traditionelle kanaler og mødegangene blev afholdt på 
biblioteket. Yngste deltager var i slut 20 érne, ældste 70+. En 
anden gruppe bestod af enlige mænd i landsbyen Møldrup, som 
Sundhedscenter Viborg pegede på. Mødegangene blev afholdt i 
det lokale fælleshus. 

TILGANG OG NYE KOMPETENCER

Hvert bibliotek fik hjælp af en sangkonsulent fra Sangens Hus, 
og undervejs var der workshops, hvor bibliotekarerne fik øvet 
det at lede fællessang og indtage facilitatorrollen. Biblioteka-
rerne skulle turde gå forrest, når tonerne drillede, og sangen 
skulle ’genstartes’. At udvise empati, opmærksomhed og 
nysgerrighed i mødet med deltagerne viste sig at være nogle af 
de relevante menneskelige kompetencer. 

Der blev arbejdet intenst med:
•  Guidens rolle og værtsskab
•  Sangkompetencer og facilitering
•  Sangkendskab og sangvalg
•  Musikkens "sprog" - hvordan taler vi om musik uden 

fagligheden?
•  Forståelse for sammenhæng mellem musik og tekst

Hvert bibliotek indledte med to testforløb, inden det egentlige 
program startede. Hovedforløbet bestod af 4 mødegange over 
4 uger af 1½ - 2 times varighed.
  Til hver mødegang forberedte bibliotekarerne et program med 
samtale- og sangøvelser og faciliterede sangen og samtalen. 
Forløbene blev gennemført med og uden akkompagnement.
  Guidet fællessang handler ikke om skønsang, men om glæden 
ved at synge sammen i en lille gruppe og i en tryg ramme, om 
nærvær og aktiv deltagelse i en kulturel oplevelse, og om at 
lytte og dele tanker og minder. Heri ligger projektets om-
drejningspunkt og projektdeltagernes fælles mål, nemlig i en 
fælles interesse for sangen og fællessangens muligheder for 
menneskers trivsel.

RELATIONER OG BEGEJSTRING

Fra evalueringen er det værd at fremhæve: 
•  At deltagerne var begejstrede for formen
•  At deltagerne har fået en bedre tekstforståelse 
•  At der blev formet relationer undervejs mellem deltagerne, 

men at programmets længde ikke skabte en optimal ramme 
for at udvikle konkrete bekendtskaber

Mere guidet fællessang er blevet efterspurgt af flere deltagere, 
hvilket viser, at aktiviteten imødekommer et behov og opleves 
som meningsfuld. Endelig har projektet vist værdien i at indgå i 
parløb med eksterne samarbejdspartnere og eksperter, når nye 
spændende bibliotekstilbud skal udvikles til gavn for borgerne.

Artiklen er forkortet af redaktionen. 
Læs hele artiklen på bf.dk/deldinviden.
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Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
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Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
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Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
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T: 38 38 06 32 
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Karriere- og
udviklingskonsulent
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Har I udfordringer på arbejdsmiljøområdet på din kommunale arbejdsplads så 
kan den lokale TRIO/MED få gratis støtte og sparring fra en SPARK-konsu-
lent om netop jeres udfordringer. Har I spørgsmål til brug af SPARK, så kon-
takt Lone Rosendal fra BF på lr@bf.dk eller læs mere på www.vpt.dk/spark

Når du er sygemeldt, kan din arbejdsgiver få refunderet sygedagpenge fra den 
kommune, du bor i. I forbindelse med udbetalingen af sygedagpenge kan kom-
munen bede for eksempel din læge eller din psykolog om oplysninger, som kan 
bruges til at vurdere dit sygeforløb eller muligheden for, at du kan vende tilbage 
til dit job. 
   De oplysninger har arbejdsgiver tidligere kunnet få, hvis kommunen har givet 
arbejdsgiver aktindsigt som part i sagen, hvis for eksempel arbejdsgiverens 
sygedagpenge ophørte på grund af medarbejderens konkrete forhold. På den 
måde har arbejdsgiver kunnet få indsigt i, hvad du i al fortrolighed har talt med 
din læge eller psykolog om. 
   På baggrund af en konkret dom har Folketinget derfor ændret sygedagpenge-
loven pr. 1. januar 2019, så det er blevet sværere. Det betyder, at din arbejdsgiver 
i udgangspunktet ikke længere kan få de helbredsmæssige og lægelige oplys-
ninger om dig, som din kommune er i besiddelse af. Trives du derfor ikke på job-
bet og fortæller det til din læge, psykolog eller andet sundhedspersonale, skal 
det ikke kunne tilgå arbejdsgiver. Kun hvis oplysningerne er væsentlige for din 
arbejdsgivers ret til refusion af sygedagpenge, kan kommunen give aktindsigt, 
men så skal kommunen samtidig vurdere: 1) hvilke oplysninger din arbejdsgiver 
eventuelt må få og 2) om der er særlige hensyn til dig, der gør, at din arbejdsgi-
ver alligevel ikke skal have oplysningerne. 

Lone Rosendal

Ny dom gør det sværere
for arbejdsgiver at få
oplysninger om sygdom 

SPARK hjælper din
arbejdsplads med
arbejdsmiljøet – gratis
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Fra telefonvagten

Ny arbejdsmiljørepræsentant? 

Spørgsmål:

Jeg er ansat i et vikariat, og er derfor jobsøgende samtidig med, at jeg arbejder. Jeg har hørt, at man har ret til at gå til jobsamtaler

i arbejdstiden, og jeg vil godt vide lidt mere om, hvad jeg har ret til?

Svar: 

Det er korrekt, at du har ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden uden at blive trukket i løn. Du skal dog, i det omfang det er muligt, 

forsøge at lægge samtalerne, så det generer arbejdspladsen mindst muligt. Rettigheden fremgår af funktionærlovens § 16, og retten 

omfatter alle, der er i en opsagt stilling. Man er i en opsagt stilling, hvis man er blevet opsagt, selv har sagt op eller hvis man – som du - 

er tidsbegrænset ansat.

   Skal du have mulighed for at bruge tid på andre jobsøgningsaktiviteter end jobsamtaler i arbejdstiden, kræver det en aftale med

din chef.
Karin V. Madsen

Så husk at sende din anmeldelse ind til BF. Du får samtidig adgang til BF’s arbejdsmiljønet-
værk. Er du ikke længere AMR, vil vi også gerne have besked. 

Pr. 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. I øjeblikket optjener du ferie i et 
kalenderår til afvikling i ferieåret, som begynder 1. maj året efter. 
   Med den nye ferielov ændres optjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig 
med, at du løbende optjener ferien – den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at 
du fremover optjener 25 feriedage fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret). 
Du kan så samtidig og ind til den 31. december afholde ferie. Du har altså 16 måneder 
til at afholde ferien.
  Der er aftalt en overgangsordning, som betyder, at du fra 1. januar til 31. august 2019 
optjener op til 2.08 feriedage pr. måned (16,7 feriedage), som du skal holde fra 1. maj 
til 30. september 2020. Hvis du ikke når at holde alle dage, bliver de overført til næste 
ferieafholdesår.
   Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes 
fond for tilgodehavende feriemidler og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarke-
det. Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og skal forvalte, admini-
strere og sikre forrentning af dine penge.
   Den 6. ferieuge berøres ikke af den nye ferielov og skal derfor optjenes og afvikles 
forskudt efter de hidtidige regler.

 Ulla Thorborg

Forstå den nye ferielov  



4242 · Perspektiv · Februar 2019 

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

TE
K

S
T TH

O
M

A
S
 D

A
V

ID
S
E
N

 ILLU
S
TR

A
TIO

N
 P

E
R

N
ILLE

 M
Ü

H
LB

A
C
H

DÅRLIGT
ARBEJDSMILJØ 
RAMMER (også) 
BØRNENE
Undersøgelser viser, at vi lader negative oplevel-
ser på arbejdet gå ud over vores børn. Derfor er det 
vigtigt at være opmærksom på, at dårlige perioder 
på arbejdet ikke tages med hjem.  

stressede, samtidig er de børn, som oftest svarer, at de 
»har det dårligt« eller »meget dårligt« for tiden.
- Det er veldokumenteret, at vi i lige linje smitter vores 
børn med alt, hvad vi indeholder af psykisk bagage. Og de 
har, i modsætning til voksne, ikke mulighed for at sige fra 
eller flytte sig. Dybest set er børn prisgivet den kriseramte 
voksnes evne til at kunne rumme sig selv, siger Lisbeth 
Lenchler-Hübertz, der er praktiserende psykolog, skolepsy-
kolog og forfatter til bøger om børns trivsel.

OMSTIL DIG PÅ VEJ HJEM

- Vi påvirker hinanden følelsesmæssigt mere, end vi 
almindeligvis er bevidste om, fortæller psykoterapeut og 
forfatter til bøger om begrebet »sekundær traumatisering« 
Susanne Bang. 
   - Vi ved for eksempel, at børn af forældre med traumer, 

Forældre risikerer at tage de negative følger 
af et dårligt arbejdsmiljø med hjem. Blandt 
andet viste en canadisk undersøgelse fra 
universitet Carleton i 2018, at hvis kvinder 
oplever »dårlig opførsel« på deres arbejde, tror 
de mindre på sig selv som mødre og behandler 
deres børn dårligere. 
   Og i 2014 dokumenterede forskere på 
University of Central Florida en direkte sam-
menhæng mellem moderens positive eller 
negative oplevelser på arbejdet og børnenes 
helbred.
   En dansk undersøgelse, som Børnerådet 
lavede i 2014, kommer til samme resultat. 
Den viser, at de børn, som bliver skældt mest 
ud og oftest oplever, at deres forældre er 
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”Alt for mange 
forældre har for lidt 
filter på i forhold til 
deres børn. Brug 
andre til at tale om 
voksenproblemer. 
Ikke børnene.”

kan blive så påvirkede af fars eller mors 
mentale tilstand, at de selv får nogle af de 
symptomer, som forældrene har. Det kan for 
eksempel være angst, mareridt eller ukon-
trollerede følelsesudbrud, siger hun. 
   Det fænomen, som i psykologien betegner 
hvad forældre gennemgår, når de kommer 
hjem fra arbejde, er »dekompression«. 
   - Det er et udtryk, som er hentet fra dyk-
ning. Du har været nede under vandet i lang 
tid, og nu skal du vænne sig til at være oppe 
på landjorden igen. Jo større en forandring i 
trykket, du bliver udsat for, jo mere skal du 
kunne tåle, når du kommer op. 
   Det samme gælder skiftet fra arbejde til 
hjem. Jo mere belastet du har været, jo stør-
re en psykisk omvæltning er det at træde ind 
ad hoveddøren. 
   Folk har masser af forskellige gode idéer til 
at lette overgangen. Nogle kan drikke en kop 
te eller tage en lille omvej hjem af cykelstien. 
Nogle kan være gode til bevidst at resette på 
vejen mellem arbejdet og børneinstitutionen.  
Det afgørende er, at man på trods af belast-
ningen ikke drukner i ens egne følelser og 
behov, men kan holde tilstrækkelig meget 
opmærksomhed på barnets behov, siger 
Susanne Bang. 

SÆT DIG I DIT BARNS STED

Vi ved meget om, hvad stress generelt gør ved forældrekom-
petencerne, siger forsker på Institut for Psykologi Johanne 
Smith-Nielsen.
   - Det bliver for eksempel vanskeligere for os at håndtere de 
svære følelser, som børn i forvejen kan vække i os. Så hvis 
vi skal være gode forældre, også når vi er under pres, skal vi 
kunne regulere vores følelser og behov. Tilsidesætte dem og 
udsætte dem så vi skærmer barnet mod at skulle betale prisen 
for, at vi kæmper med svære følelser. Netop dét, der er så 
svært for os, når vi er pressede, siger hun. 
   En løsning er at »mentalisere«. Det er at reflektere over sine 
egne og andre menneskers følelser. 
   Det er den kompetence, som stressede forældre skal sætte 
så meget som muligt i spil, mener Johanne Smith-Nielsen. 
   - Det handler ikke bare om empati og evnen til at mærke bar-
net, men i lige så høj grad om at kunne se sig selv udefra. 
Det kræver, at man tør være ærlig, når man kigger på sig selv. 
Hvordan oplever mit barn mig? Hvad har det gjort ved barnet, 
at der i et par uger har været sagt alt for meget: »Jeg har ikke 
tid«, »Det kan jeg ikke overskue«, eller »Nu må du lege selv og 
lade mor være i fred«? 
   Nogle er i stand til at håndtere voldsom stress uden, at det 
går ud over børnene. 
   Det kan være fordi, at de selv er i stand til mentalt at adskille 
de to verdener. Der kan også være omstændigheder som for 
eksempel et velfungerende parforhold, der gør, at man kan 
være meget utryg i den ene verden, men tryg i den anden. 
   Men som hovedregel bør vi gå ud fra, at hvis vi er kørt ned på 
arbejdet over tid, så skal vi holde overordentligt godt øje med, 
hvordan vores børn har det, siger Johanne Smith-Nielsen. 

BED GERNE OM HJÆLP

Det er vigtigt, at stressramte får lagt en praktisk plan for, 
hvordan de klarer sig igennem en underskudsperiode uden, at 
det rammer børnene, mener Lisbeth Lenchler-Hübertz.
   - Det er en god idé at se rimelig operationelt på tingene. Hvis 
du føler, du ikke har ressourcerne i en periode, så ræk ud. 
   Generelt ser vi for snævert på vores netværk og familierela-
tioner. Hvorfor skulle børnene ikke kunne tage på efterårsferie 
hos bedsteforældrene, hvis man er meget presset? 
   Det kan også være, at man skal sige til sit barn: »Hvis du har 
lyst, må du gerne tale med din klasselærer om, at far er presset 
for tiden«. 
   Hvis man ikke siger udtrykkeligt til børn, at det er ok at 
trække på andre mennesker og få luft hos dem, så sker det 
ikke, fordi børn er så afsindigt loyale. 
   Vi er desværre ikke særlig gode til at række ud i Danmark. 
Men min erfaring er, at beder man om hjælp på en meget kon-
kret måde samtidig med, at man måske løfter et lille slør for, 
hvorfor man har brug for hjælp, så vil folk enormt gerne træde 
til, siger Lisbeth Lenchler-Hübertz.
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I 2010 offentliggjorde European Journal of 
Developmental Psychology et studie, der 
påviste sammenhængen mellem unges 
udbrændthed i skolen og deres forældres 
udbrændthed på jobbet. Jo bedre økonomi 
de forældre havde, jo mindre klar var 
sammenhængen. 

I 2000 viste et finsk studie, som blev 
offentliggjort i Journal of Adolescence, at der 
ifølge de 14-årige undersøgelsesdeltagere 
var en direkte sammenhæng mellem deres 
forældres negative oplevelser på arbejdet og 
deres formåen som forældre i hjemmet. 
Studiet kunne ydermere påvise en 
sammenhæng mellem forældrenes negative 
oplevelser på arbejdet og depression hos de 
unge. 

Europæiske 
studier

TÆNK OVER HVAD DU SIGER

Der kan være behov for at tale med barnet om, hvad der fore-
går - men pas på med at orientere på et niveau, som barnet 
ikke er på, advarer Lisbeth Lenchler-Hübertz. 
   - Alt for mange forældre har for lidt filter på i forhold til deres 
børn. Brug andre til at tale om voksenproblemer. Ikke børnene.
   Børn har ikke brug for at vide noget om terror, global opvarm-
ning, bakterier i maden eller overfald på cykelstien. Og de har 
heller ikke brug for at vide, hvor hårdt det er for mor for tiden.   
De har brug for at vide, at de voksne nok skal klare den. 
   Vi ser en enorm vækst i børn med angst. Jeg vil vove den 
påstand, at meget af den stigning skyldes en stigning af angst 
hos mange forældre. 
   De henter og bringer, nusser og curler, men det signal, som de 
sender til deres børn, er, at der er grund til at være bekymret. 
Så skærm dine børn ved at have et filter på, når du er sammen 
med dem. Og spørg dig selv: Hvad har de brug for at vide? Hvad 
har de brug for at høre, så de ikke behøver at bære på dine egne 
bekymringer?

Tirsdag den 5. marts 2019 
kl. 16.00 – 19.00

Tilmeld dig via bf.dk/arrangementer
Deltagelsen er gratis. Alle er velkomne.

Institut for Informationsstudier (INF), 
Københavns Universitet, 
Njalsgade 76, 2300 København S

MaSTerclaSS

FroM ServIce ProvISIoN 
To coMMUNITy eNgageMeNT

libraries continue to transform at a rapid pace, as 
evident in innovative developments and projects in 
both Denmark and North america.

This Masterclass will encourage the audience to 
ponder the changing roles of library and information 
science (lIS) professionals, as libraries and other 
information organizations transition from service 
provision to community engagements and from 
information gatekeepers to community hubs. 

Recent Shifts in Libraries and Information Organizations

you will meet: Dr. Keren Dali, 
an award-winning LIS educator, 
prolific author, and inspirational 
speaker from Canada.
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Materialefrist 11.4 kl. 10

NYE STILLINGER

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

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv Peter Bangs Vej 30  
2000 Frederiksberg · Tlf: 38 88 22 33 · Mail: perspektiv@bf.dk · 
Hjemmeside: www.bf.dk/fagmagasinetperspektiv · Udgiver: Bib-
liotekarforbundet · Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette 
Lerche · Tlf: 38 38 06 37 · Mail: lerche@bf.dk · Journalist: Sabrine 
Mønsted · Tlf: 38 38 06 38 · Mail: moensted@bf.dk · Studenter-
medhjælp/korrektur og Del Din Viden: Trine Uldall  Mail: tru@bf.dk 
· Annoncer: DG Media a/s, St. Kongensgade 72 · 1264 København 
K · 70 27 11 55 · Fax: 70 27 11 56 · Mail: epost@dgmedia.dk · 
Kontaktperson: Morten Holm: 3370 7674 · Tryk: CO2-neutralt hos 
KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: 1904-7940, Danske Specialmedier · 
Design/Layout: Gregorius Design · Abonnement: abonnement@
bf.dk · Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer 
modtager automatisk bladet · Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk 
Oplagskontrol: 6.503. Dette nummer er trykt i 4.752 eksemplarer · 
Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til 
Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: medlemsafd@bf.dk.

KULTUR- 
FORMIDLER  
I DET  
DIGITALISEREDE 
SAMFUND
Er du en skarp formidler med 
indsigt i digital teknologi og ved 
hvordan fællesskaber, læring og 
kultur fungerer?
Så har KøgeBibliotekerne brug 
for dig.

Se stillingsopslaget på
koege.dk/job

Seniorgruppens
forårsprogram 2019
Onsdag d. 6. marts
Besøg på Institut for Informationsstudier, København

Tirsdag d. 26. marts
Randers Kunstmuseum og Håndværksmuseet

Torsdag d. 11. april
Generalforsamling og Fagligt arrangement i
Borgernes Hus, Odense

Torsdag d. 9. maj
Fjordenhus og Bølgen, Vejle,
samt Oplevelsescentret Kongernes Jelling

Onsdag d. 15. maj 
Whiskydestilleriet på Hven

Tirsdag d. 21. maj 
Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling og 
Ruinerne af Absalons Borg under Christiansborg Slot

Læs mere og tilmeld dig på bf.dk/arrangementer
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HAR DU BRUG 
FOR EN VIKAR?

@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv
på Instagram

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

MASTERCLASS:

The PurPose-Based LiBrary 
How to succeed in a world of Google, Amazon and Netflix

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

What can libraries offer in this world of Google, amazon and Netflix? how can libraries not only survive this 
world class competition but succeed and grow? in this Masterclass Mr. John huber will present and discuss 
the following topics:

•	 Understanding	the	Five	Paradoxes	libraries	face	today.
•	 Learn	how	to	create	a	competitive	advantage	over	Google,	Amazon	and	Netflix.
•	 Learn	how	to	leverage	this	competitive	advantage	to	not	only	survive	but	to	grow.
•	 Learn	how	to	define,	measure	and	market	the	true	value	of	libraries.

You	will	meet	John huber,	author,	international	speaker	and	Lean	Library	Consultant.

Deltagelsen	er	gratis	for	medlemmer	af	BF.	Pris	for	ikke-medlemmer:	995	kr.

•	 Læs	mere	og	tilmeld	dig	på	bf.dk/arrangementer

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 13 - 16 i aarhus
Fredag den 29. marts 2019 kl. 13 - 16 i København
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Data Science Faggruppens 
Generalforsamling 2019
5. marts 2019 i København

FKKB's
Generalforsamling 2019
12. marts 2019 i København

Kunstfaggruppens
Generalforsamling 2019
13. marts 2019 i København

MUFA’s Generalforsamling 
2019 (Faggruppen for
musikbibliotekarer)
13. marts 2019 i København

BITA’s Generalforsamling 
2019 (Bibliotekarer i
Tværkulturelt Arbejde) 
14. marts 2019 i Odense

Filibussens
Generalforsamling 2019
23. marts 2019 i Vejle

Referencefaggruppens
Generalforsamling 2019
26. marts 2019 i København

BØFA’s  Generalforsamling 
2019 (Faggruppen for
børnebibliotekarer)
27. marts 2019 i Vingsted

Statsgruppens
Generalforsamling 2019
30. marts 2019 i København

IT-faggruppens
Generalforsamling 2019
4. april 2019 i København

GENERAL- 
FORSAMLING

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Masterclass: From Service 
Provision to Community 
Engagement: Recent Shifts 
in Libraries and Information 
Organizations
Mød canadiske Keren Dali: 
fra fokus på serviceydelser til 
fællesskaber, fra informati-
ongatekeepers til community 
hubs – og de ændrede krav til 
vores kompetencer og roller 
som library and information 
science (LIS) professionals.
5. marts 2019 i København

Morgenmøde for ledere:
At løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledel-
sesmæssigt problem, som 
tilsyneladende virker
uløseligt? 
6. marts 2019 i Aarhus

Faggrupppen for Medicinsk 
Informations Generalfor-
samling 2019
5. april 2019 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2019
11. april 2019 i Odense

META’s Generalforsamling 
2019 (Faggruppen for
Metadata)
26. april 2019 i Aarhus

Webinar: De unge som
målgruppe: unges forandrede 
medie- og kulturvaner 
Få indsigt i de stærkt foran-
drede medie- og kulturvaner, 
som de unge biblioteksbrugere 
er præget af.
7. marts 2019 via din computer, 
tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Få konkrete og praktiske
redskaber til at kunne
forhandle din egen løn. 
18. marts 2019 i København

BØFA konference 2019: 
Børnebibliotekarens mange 
kasketter
Er du klædt på til opgaverne i 
morgendagens børnebibliotek? 
Ved du, hvor meget du egentlig 
kan, eller har du brug for at få 
styr på dine kompetencer?
27. - 29. marts 2019 i Vingsted

Masterclass: The Purpose-
Based Library - How to
succeed in a world of Google, 
Amazon and Netflix
Hvis bibliotekerne vil overleve, 
skal de kunne levere en service, 
der konkurrerer med virksom-
heder som Google, Amazon 
og Netflix. Amerikanske John 
Huber præsenterer sine visioner 
for bibliotekernes fremtid. 
28. marts 2019 i Aarhus
29. marts 2019 i København

Morgenmøde for ledere:
Mellemlederen i orkanens øje
For som mellemleder at kunne 
agere i orkanens øje, kræver 
det derfor helt unikke kompe-
tencer og opmærksomheder.
3. april 2019 i København
25. april 2019 i Aarhus

Workshop for nye ledere: 
Tag ejerskab over dit
lederskab
Få mulighed for at reflekte-
re, dele erfaringer, få input 
og finde vej i dine ledelses-
mæssige dilemmaer som ny 
leder. 
4. april 2019 i København

Bibliotekskonferencen
på SPOT: Musikken i
litteraturen - og
litteraturen i musikken
Få idéer og inspiration 
til arbejdet med at koble 
musikken og litteraturen i 
de forskellige formidlings-
aktiviteter, som biblioteket 
byder på.  
3. maj 2019 i Aarhus

Webinar: Ud med punktop-
stilling og ind med skarpe 
og visuelle præsentationer 
– formidling med Power-
Point
Hvordan formidler du tyde-
ligt med PowerPoint som 
redskab? For dig, der gerne 
vil have strammet op på 
dine præsentationer.  
15. maj 2019 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Webinar: Skab variation
og læringseffekt i din
undervisning
Hvordan kan du veksle 
mellem forskellige undervis-
ningsmetoder og opbygge 
din undervisning, så træning 
og fastholdelse af det lærte 
er i centrum? 
12. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

SLUK - Kunsten at overleve
i en digital verden.
4. marts 2019 i København
22. maj 2019 i Aarhus

Revolutioner din jobsøgning  
Find din egen vej til en suc-
cesfuld jobsøgningsproces, og 
bliv i stand til at føre den ud 
i livet via effektive værktøjer 
og simple strategier.  
12. og 19. marts 2019
i København
2. og 9. maj 2019 i København

Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul A 2019
25.-27. februar 2019 i
Middelfart

TR-tirsdag: Hvordan kommer I 
videre efter fyringer, flytnin-
ger og svære forandringer?
26. februar 2019 i Aarhus

TR-uddannelse Modul B 2019
9. april 2019 i Horsens
11. april 2019 i København

TR-tirsdag: Krænkende
handlinger
7. maj 2019 i København

TR-uddannelse
Modul C 2019
27.-29. maj 2019
i Middelfart

TR-tirsdag: TR og
mødefacilitering
3. september 2019
i København

TR-uddannelse
Modul D 2019
28.-29. november 2019
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.  
4. til 29. marts 2019
i København

Kursus: Introduktion
til nyt netpunkt.dk
Lær om Netpunkt.dk-grænse-
fladen, som har fået helt nyt 
udseende og nye søgemu-
ligheder.      
14. marts 2019 i Randers
26. marts 2019 i København

Ledelse af medarbejdere og 
faglig udvikling (Diplomud-
dannelse i ledelse)
Få styrket dine kvalifikationer 
til at kunne udvikle og lede 
professionelle relationer, der 
understøtter kompetencer, 
kvalitet og resultater. Otte 
undervisningsdage, en me-
todeworkshop, vejledning og 
eksamen (10 ETCS). 
4. april til 20. september
(plus eksamen) i København

Kursus: Ophavsret for
biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden. 
5. april 2019 i København 

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som facilita-
tor skabe gode processer og 
frugtbare dialoger? Afprøv 
faciliteringsteknikkerne i 
praksis. 
9. april 2019 i Aarhus
11. april 2019 i København

Informations- og IT-
sikkerhed (Miniuddannelse)
Lær om de centrale begreber 
inden for IT-sikkerhed. Få 
bedre forudsætninger for 
at arbejde med strategier, 
politikker og procedurer for 
informationssikkerheden. 
Miniuddannelse over fem 
kursusdage.     
30. april til 18. juni 2019  i 
København
26. marts 2019 i København

Informations- og IT-sikker-
hed (Miniuddannelse)
Lær om de centrale begreber 
inden for IT-sikkerhed. Få 
bedre forudsætninger for 
at arbejde med strategier, 
politikker og procedurer for 
informationssikkerheden. 
Miniuddannelse over fem 
kursusdage.     
30. april til 18. juni 2019  i 
København
26. marts 2019 i København

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
elementer og værktøjer i pro-
jektledelse og få mulighed for 
at øve brugen af værktøjerne.    
7. maj til 4. juni 2019
i København

Kursus: GDPR for for infor-
mationsspecialister - person-
dataforordningen i praksis
Få en introduktion til og et 
overblik over de opgaver, du 
som informationsspecialist 
helt oplagt kan påtage dig 
og dermed tage ansvar for i 
forhold til GDPR.  
23. maj 2019 i København

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database?   
7. juni 2019 i København

Pension live – spring den 
kedelige læsning over
19. marts 2019 i Aarhus
18. september 2019
i København

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.
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Navn: Cæcilie Heising               
Stilling: Gymnasiebibliotekar på
Greve Gymnasium fra 1. december 2018          
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2016 med 
en kandidatgrad fra Aalborg Universitet i it, 
læring og organisationsomstilling         
Tidligere: Ansat på DTU Bibliotek og
studiejob fire år på UCC (Københavns
Professionshøjskole)    
Alder: 43 år 

Hvad er dine opgaver som gymnasiebibliote-
kar på Greve Gymnasium?        
- De spænder vidt fra almindelig biblioteksdrift 
til undervisning i informationssøgning særligt i 
forbindelse med elevernes projektopgaver. Jeg 
oplever, at gymnasiets ledelse tager bibliote-
kets arbejde med informationskompetencer 
alvorligt. Vi arbejder for eksempel med en 
»progressionsplan« for eleverne, hvad skal de 
have af informationskompetencer i 1.g, 2.g og 
3.g, så vi sikrer, at de udvikler sig. Den fysiske 
boghåndtering fylder overraskende meget, 
men jeg kan godt lide den del også. På DTU 
Bibliotek var bøgerne i kælderen og håndterin-
gen af samlingen var meget mere digital.          

Hvad er udfordringerne ved dit nye job?       
- Jeg er alene på posten, så jeg skal finde ud af 
alting selv. Jeg har ikke tidligere arbejdet med 
Cicero og skal også have overblik over vores 
databaser, licenser og budgettet, så det har 
været en intens første måned. Men jeg kan 
godt lide, at der er noget at tage fat på, og 

heldigvis holdt netværket af gymnasiebiblio-
tekarer på Sjælland netværksmøde kort efter, 
at jeg var startet og inviterede mig med. Det 
er guld værd at kunne ringe til dem og høre, 
hvordan de gør. Jeg er også med i det lands-
dækkende netværk GAEB for gymnasiebiblio-
tekarer.    
       
Hvad er det bedste ved jobbet?        
- At der virkelig er brug for mig og biblioteket. 
Og selvom det er en udfordring at mangle 
daglig sparring, så er det også sjovt og spæn-
dende at være herre i eget hus. Det er dejligt 
at arbejde på et uddannelsessted, hvor der er 
så meget liv og dynamik. På biblioteket er der 
både sofaer og studiepladser, hvor eleverne 
sidder, så der er sjældent stille ret længe ad 
gangen.        

Har du nye planer for biblioteket og din rolle?    
- Jeg kunne godt tænkte mig, at biblioteket 
spillede en aktiv rolle i gymnasiet og elevernes 
studieliv på flere måder, og at det også var et 
sted for uformel læring. Eksempelvis work-
shops i at lave lækre PowerPoints, arbejde 
med Excelark eller i den kulturelle ende poesi-
dage og spileftermiddage. Ledelsen er med 
på idéen, og der er nedsat et elevudvalg, hvor 
tingene skal vokse ud fra, og så skal vi hjælpe 
med rammerne. Jeg er også i dialog med kol-
legaerne på Greve Folkebibliotek om, hvordan 
vi kan arbejde sammen og bruge hinanden. De 
passede biblioteket i et par måneder, fra min 
forgænger stoppede, til jeg kom. Jeg ser mig 

selv som bindeled mellem gymnasiet 
og folkebiblioteket, så jeg for eksem-
pel kan gøre dansklærerne opmærk-
somme på forfatterarrangementer 
på biblioteket, og hvis nogle klasser 
arbejder med bestemte temaer, kan 
jeg gøre folkebiblioteket opmærksom 
på det. 

Du har en kandidatgrad i it, læring og 
organisationsomstilling fra Aalborg 
Universitet. Hvordan kan du bruge 
det i dit job?    
- Det har givet mig et sprog omkring 
læring. Jeg kan tale med om, hvordan 
de unge lærer, og hvordan man faci-
literer læring. Det hjælper mig også i 
min egen undervisning. Jeg valgte den 
overbygning efter min bachelor på 
IVA (nu INF, red.), fordi jeg synes, at 
nye medier og nye måder at lære på er 
spændende.       

Har du altid gerne vil være bibliote-
kar på et gymnasium?    
- Oprindeligt ville jeg gerne ud på et 
folkebibliotek, men dels fik jeg øjnene 
op for andre områder under studiet, 
og dels var der en diskurs på IVA om, 
at folkebibliotekerne var under afvik-
ling. Jeg havde også et studiejob på 
UCC Bibliotek gennem fire år, og fik på 
den måde et indblik i uddannelsesbib-
liotekerne som et spændende felt.   

Det er en god fornemmelse, 
at der er brug for mig 
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www.bci.dk

Biblioteker er en del af vores dna. Når vi ser de positive resultater af nye, innovative og 
kreative biblioteksdesign, som tilfører værdi til biblioteket og samfundet som helhed, 
er vi stolte over at være en del af denne transformation. 

Se prisvindende biblioteker og find inspiration på www.bci.dk.

PRISVINDENDE BIBLIOTEKER

”Som faggruppe er de 
nødt til at spille sig selv
på banen og søge job,
hvor de kan se deres
faglighed og kompetencer 
komme i spil. De skal se 
bort fra, at virksomheden 
ikke direkte skriver, at de 
søger en cand.scient.bibl.”
Leder af afdelingen Architecture & Privacy i TDC, 
Caspar Engelshardt-Sabinsky.

Læs tema side 12.
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

FEBRUAR        2019 

02Cand.scient.bibl’er 
bygger bro
mellem teknologi 
og brugere

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af BF har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

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

DIGI

HUMA
NIST

TAL

Følg Perspektiv på Facebook &
 Instagram

 @
fagm

agasinetperspektiv

TEMA


