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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

HVAD
GØR
DET
DIGITALE
VED
OS?

Tema
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www.bci.dk

Vi iscenesætter og indretter fremtidens biblioteker. Lad os sammen ruske op i gamle vaner. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på www.bci.dk for mere 
inspiration.

VORES ARKITEKTTEAM ER KLAR TIL ET NYT ÅR!

Hvis den indre
forestillingsevne
allerede i barnealderen 
bliver bedøvet af
iPads og smartphones, 
så fodres fantasien 
ikke, og der sker en
underudvikling af
hukommelsen
Rådgivende retoriker Christian Eversbusch

Tema om vores hukommelse i en digital tid, side 12.  
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TEMA: HVAD GØR DET DIGITALE VED OS
– MENNESKELIGT OG FAGLIGT?

SKAL CHEFEN HAVE EN
KÆRLIG HILSEN? 

42

20

I LYNGBY LÅNER BORGERNE FLERE BØGER

12

Takt og tone på mailen til 
chefen og kollegerne.

Vores hukommelse er udfordret af den digitale tidsalder.  
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Hvorfor stillede du op som studentermedlem af 
hovedbestyrelsen?   
- Jeg havde lyst til at lave fagrelevant arbejde, og 
jeg synes, BF er interessant som faglig organi-
sation. Desuden mener jeg, at de studerende har 
manglet indflydelse i BF, så det område vil jeg 
gerne arbejde for og videreudvikle. 
 
Hvordan er BF interessant for dig som
studerende?    
- BF er en fagforening, som kan være god at have 
i ryggen, også som studerende. Men særlig inter-
essant er BF’s fokus og indsats for at formidle 
vigtigheden af vores fag og fortælle, hvorfor BF’s 
medlemmer er vigtige, og hvilken forskel de gør i 
samfundet. Jeg blev selv medlem for et år siden. 
Jeg havde overvejet det i længere tid, fordi jeg 
synes, det er godt at være medlem af en fagfor-
ening. Dét, der gjorde, at jeg fik det gjort, var, at 
jeg kunne få tre måneders gratis medlemsskab, 

billige forsikringer og at jeg kunne modtage Perspektiv og få 
indblik i faget og mulige arbejdsområder. 

Hvad bliver dine mærkesager i hovedbestyrelsen?      
- At få flere studerende involveret i BF, så flere udnytter BF’s 
tilbud, aktivt stiller op til udvalg og deltager i arrangementer. 

Hvorfor er det vigtigt?     
- Det er en del af en større diskussion om faget. Jeg oplever, at 
mange undres over mit studievalg og spørger, hvad jeg kan bli-
ve, og hvad uddannelsen kan bruges til. Det kræver fælles front 
blandt de studerende og BF. Ved at involvere sig i BF kan de 
studerende finde deres egen position i den debat, og omvendt 
kan deres virkelighed og synspunkter indgå i BF’s arbejde. På 
generalforsamlingen så vi en graf over alderssammensætnin-
gen hos BF’s medlemmer, der viser, at det er et spørgsmål om 
økonomi og overlevelse, at BF får flere yngre medlemmer ind. 
Der er ikke noget BF på sigt uden de studerende.          
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Rikke Blaabjerg er valgt som 
de studerendes repræsentant 
i BF’s hovedbestyrelse for de 
næste tre år. Flere

studerende skal 
involveres i BF 
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Et flertal på BF’s generalforsamling i 2018
gav de studerende mere indflydelse.
Studenterrepræsentanten i hovedbestyrelsen 
har fået stemmeret og ikke kun taleret, og de 
studerende kan nu stemme på BF’s gene-ral-
forsamling. Rikke Blaabjerg blev valgt som de 
studerendes repræsentant i bestyrelsen ved 
fredsvalg. Hun går på 5. semester på INF. Hun 
ser sig selv på et forskningsbibliotek efter 
sin uddannelse, og har lige nu et studiejob på 
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd.

”Jeg oplever, at mange undres 
over mit studievalg og spørger, 
hvad jeg kan blive, og hvad
uddannelsen kan bruges til. 
Det kræver fælles front blandt 
de studerende og BF. Ved at
involvere sig i BF kan de
studerende finde deres egen
position i den debat.”

Hvordan kan BF involvere flere studerende?      
- Først og fremmest gennem mere synlighed. 
De studerende skal vide, at hvis de har lyst til 
at være aktive, så er det muligt. Jeg havde ikke 
tænkt over, hvad mine muligheder var i BF, før 
den tidligere studenterobservatør i hovedbe-
styrelsen skrev ud om muligheden for at være 
aktiv i fagforeningen. De studerende opsøger 
det ikke selv. Og det har en meget positiv 
betydning, at de studerende har fået stemme-
ret. Det er desuden vigtigt, at de studerende 
lettere kan se de tilbud, der er målrettet dem. 
Og i forhold til at fastholde de studerende 
efter studiet er det klogt, at kontingentet for 
dimittender er blevet nedsat i de første seks 
måneder efter endt uddannelse.     

Hvad kan BF gøre bedre for de studerende?       
 - Flere faglige arrangementer med overord-
nede emner, hvor man kan møde folk med 
forskellige slags job, og flere arrangementer, 
der rammer de studerende dér, hvor de er. 
Konferencen Den Digitale Humanist var for 
eksempel en stor succes blandt de studerende, 
fordi den talte til alle - også dem, der ikke vid-
ste, hvilken retning, de ville med deres fag. 

Hvad er udfordringerne i forhold til at tiltrække de studerende?       
- Mange af mine medstuderende oplever BF som den dominerende fagforening 
på INF, og der er en vis mæthed samtidig med, at der er konkurrence fra andre 
fagforeninger om de studerende. Konkurrence er sundt, fordi BF skal blive 
skarpe på, hvad de kan tilbyde og hvad de står for på et tidspunkt, hvor de vil 
hverve nye grupper af medlemmer og udvide fagområdet. Navnet er også en 
udfordring. Det skræmmer ikke mig, at vi hedder Bibliotekarforbundet, men 
jeg kan godt forstå dem, der ikke føler, at det rammer plet, når BF gerne vil 
inddrage nye medlemsgrupper med andre uddannelser. Udfordringen bliver 
samtidig at kunne inddrage flere uden at fjerne sig fra nuværende medlemmer, 
der kalder sig bibliotekarer.  
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Et nyt år giver altid anledning til refleksion over 
det forgangne år – hvad vi vil huske året for, og 
hvad vi skal tage med os videre. 
   I BF har vi meget godt at tage med fra det for-
gangne år. Jeg er først og fremmest rigtig glad for, 
at vi er et forbund af fagligt engagerede medlem-
mer, der lægger vægt på at skabe rum for faglige 
drøftelser, videndeling og sparring inden for den 
enkeltes faglige interesseområde. Fag- og ansæt-
telsesgrupperne har igen, på trods af den store 
travlhed på arbejdspladserne, givet et stort fag-
ligt bidrag til det faglige fælleskab. Ikke mindst er 
det positivt at se, at faggruppen for Data Science 
er kommet så godt i gang, og det bliver ligeledes 
spændende at følge det nye netværk for læring og 
undervisning. De nye initiativer afspejler fagligt 
engagement omkring den udvikling, medlem-
mernes arbejdsområde gennemgår i disse år. At 
BF sammen med medlemmerne kan etablere og 
videreudvikle aktuelle faglige fora, ligesom vi kan 
udbyde kurser og miniuddannelser inden for den 
enkelte niche, er nogle af de fordele, der knytter 
sig til det at være en mindre fagforening. Vi skal 
fortsat arbejde for at styrke og udvikle disse fora 
og netværk yderligere.
   Et andet opløftende minde fra året, der gik, 
er vores generalforsamling i november, hvor vi 
tog hul på nogle af de vigtige drøftelser, som 
vi er nødt til at tage, for at vi fortsat kan være 
en attraktiv fagforening for jer som medlem-
mer. På generalforsamlingen blev vi enige om at 

Jette Fugl  /  jf@bf.dk

gennemføre ændringer af forbundets vedtægter, så 
det blandt andet står klart, at BF skal kunne optage 
personer, der beskæftiger sig med data, information, 
viden og kultur uanset uddannelse eller stillingsbeteg-
nelse. Deri ligger også implicit, at vi som forbund skal 
forsøge at favne en lidt bredere medlemsskare, end 
det hidtil har været tilfældet, ligesom vi fortsat skal 
forsøge at få stærkere relevans for medarbejdere i den 
private sektor. Vi vedtog også, at studerende fremad-
rettet skal have en fuldgyldig plads i hovedbestyrelsen, 
og at de skal have stemmeret på generalforsamlingen 
og ved urafstemninger. Det er et vigtigt tiltag for at 
sikre de studerende en reel stemme i forbundet. En 
anden markant ændring gik på en udvidelse af vores 
forbunds formålsparagraf, så det fremgår, at vi som 
forbund skal arbejde for at bevare og styrke adgangen 
til kultur, information og viden i samfundet. De gode 
drøftelser om og opbakningen på generalforsamlingen 
til de nævnte ændringer giver et rigtig godt grundlag 
for det politiske udviklingsarbejde, som ligger foran os i 
hovedbestyrelsen. 
   Vi tager hul på det nye år som ny hovedbestyrelse 
med mange nye ansigter fra mange forskellige egne af 
landet. Det er stærkt, at vi i BF har haft kampvalg om 
bestyrelsesposterne og en høj stemmeprocent. Det 
store engagement giver bestyrelsen et solidt funda-
ment at træffe vigtige beslutninger ud fra. De mange 
nye ansigter i bestyrelsen giver desuden gode mulig-
heder for at få nye perspektiver på og kvalificere den 
udvikling, vi i BF har sat gang i. Via en række politiske 
udvalg og igangsættelsen af konkrete projekter, skal vi 
nu udmønte den vedtagne politiske strategi under de 
tre underoverskrifter »Stærk faglig stemme«, »Karri-
ere, kompetencer og arbejdsliv« og »BF’ere i en ny tid«. 
Det arbejde kan I løbende følge på BF’s hjemmeside. 
   Samtidig vil I som altid fortsat kunne kontakte BF 
for at få råd og vejledning, deltage i spændende ar-
rangementer og holde jer opdaterede via nyhedsbreve 
og Perspektiv. Vi har allerede holdt det første møde 
i hovedbestyrelsen, og jeg glæder mig til at komme 
videre med arbejdet. 

Godt nytår!

Jette Fugl
Stedfortrædende formand 
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Nyt år og godt i gang!



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

2. januar 

Rapport anbefaler fælles
licensforhandlinger og
ét bibliotekssystem

Arbejdsgruppen om fremtidens forskningsbiblioteker 
anbefaler blandt andet fælles nationale licensforhand-
linger samlet under Det Kgl. Bibliotek samt ét fælles 
bibliotekssystem.

I december 2018 udkom et rapportudkast om fremti-
dens forskningsbiblioteker, der blev sendt i høring blandt 
landets universiteter. Her tilsluttede man sig hovedtræk-
kene i rapporten, så nu skal kulturminister Mette Bock og 
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers se på 
den endelige rapports anbefalinger. 
   Blandt anbefalingerne er, at man flytter licensforhand-
lingerne af universiteternes e-ressourceporteføljer fra 
DEFF til Det Kgl. Bibliotek og udvikler en forvaltnings-
struktur, der sikrer universiteterne og de øvrige deltagen-
de institutioner indflydelse samt at hensynet til politikker 
såsom Open Science understøttes. 
   En anden anbefaling er, at man laver et fælles biblioteks-
system på tværs af universiteterne for at skabe en digital 
infrastruktur for hele uddannelses- og forskningsbiblio-
tekssektoren i Danmark. Ét fælles bibliotekssystem vil 
gøre det muligt for brugerne at tilgå universitetsbibliote-
kernes samlede fysiske og elektroniske materialer og opnå 
stordriftsfordele, konkluderer arbejdsgruppen. 
   En tredje anbefaling er fælles fysiske samlinger på tværs 
af universitetsbibliotekerne, da arbejdsgruppen vurderer, 
at de fysiske ressourcer ikke udnyttes godt nok i dag, og 
at et øget udlån vil hæve kvaliteten af universiteternes 
forskning og undervisning. Arbejdsgruppen beskriver 
blandt andet, hvordan en ny logistikmodel vil gøre det 
muligt at indføre flydende samlinger og dermed opnå en 
effektivisering i forhold til den nuværende fjernlånsmo-
del. Desuden kan brugerstyret e-bogsindkøb betyde en 
besparelse. 

Lerche

4. december

Bibliotekernes besøgstal stiger, mens
antallet af årsværk er faldet

Besøgstallet på folkebibliotekerne er steget fra 2016 til 
2017. I alt havde de 38.311.000 besøgende i følge den 
nyeste biblioteksstatistik. 

Danmarks Statistik har offentliggjort de nyeste tal over 
brugen af danske folkebiblioteker, og de viser en glædelig 
stigning i besøgstallet på bibliotekerne, der i 2017 altså 
havde 38.311.000 besøgende. 
   Samtidig viser tallene dog også, at der er færre biblio-
teksansatte til at servicere brugerne. I 2010 var der 4.490 
årsværk på bibliotekerne, men det tal er i 2015 faldet til 
3.867, og det er en ærgerlig udvikling, mener Bibliotekar-
forbundet. 
   - Uden bibliotekarer og formidlere er bibliotekerne blot 
bogsamlinger og en bygning. Det er bibliotekets medarbej-
dere, der løfter den vigtige opgave det er at formidle den 
digitale og fysiske samling og løfte børn og unges læselyst 
og informationskompetencer. Kort sagt at gøre biblioteket 
til et samlingssted i lokalområdet for både viden, informa-
tion og kulturel aktivitet. Jeg glæder mig naturligvis over, 
at danskerne fortsat bruger bibliotekerne i så høj grad, for 
det er jo et kæmpe skulderklap til de ansatte i bibliote-
kerne. Man må bare ikke glemme, at bibliotekernes succes 
er helt og aldeles afhængig af et kompetent og dygtigt 
personale, som man ikke fortsat kan spare væk, siger BF's 
stedfortrædende formand Jette Fugl.

Lerche
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28. november

MoBibben – flytbart minibibliotek
– i en container 

MoBibben er et ubemandet bibliotek, indrettet i en contai-
ner, som cirkulerer mellem fire landsbyer i Ringsted Kom-
mune. Her kan man låne, aflevere og afhente materialer og 
tjekke samlingen, der løbende udskiftes. 

Ringsted Bibliotek har tænkt ud af boksen – og sat bibliote-
ket ind i boksen, mere præcist en container, der flyttes mel-
lem fire små landsbyer og står en uge hvert sted. Projektet 
er et etårigt forsøg støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og 
lavet i samarbejde med Landsbyforum Ringsted. Bibliotekar 
Camilla Bøcher Roesen er projektleder på MoBibben. 
   - Vi vil gerne afsøge alternativer til bogbussen i landområ-
derne. Bogbussen holder to dage om ugen ved et stoppested i 
et bestemt tidsrum, og fanger man ikke bussen der, skal man 
vente en uge. Så vi talte om en mere fleksibel og tilgængelig 
mulighed. I samarbejde med Bibmedia udviklede vi ideen 
og søgte midler hos udviklingspuljen til et års forsøg med 
MoBibben, der slutter september 2019. 

Mønsted

5. december

BF i medierne: Invester i biblioteker
- det betaler sig  

BF's formand Tine Segel (pt på barsel) skriver i et deba-
tindlæg i Frederiksborg Amts Avis den 5. december om 
værdien af lokale biblioteker.

"En læsevaneundersøgelse viste i 2017, at der er sket et 
fald i børn og unges fritidslæsning i perioden 2010 til 2017.
Det er alvorligt, fordi netop læsefærdigheden har afgø-
rende betydning for, hvordan et barn klarer sig i skolen. 
På nationalt plan vækker det bekymring, og der er blandt 
andet taget initiativ til en national læsestrategi, hvor bib-
liotekerne er stærke aktører i at skabe læselyst hos børn.
   Men i Fredensborg vælger Kulturudvalget desværre i 
stedet for at tænke i ambitiøse strategier at hæve bøde-
taksterne fra fem til ti kroner for børn på biblioteket og 
samtidig skære biblioteksbudgettet.
   Som formand for Bibliotekarforbundet er jeg ærgerlig 
over, at man i Fredensborg ikke formår at se de mulighe-
der, der er for bibliotekerne”, skriver formanden blandt 
andet. Læs hendes indlæg på bf.dk.

Bibliotekarforbundet

6. december

Nyt bogpanel skal følge litteraturen  

Et nyt bogpanel nedsat af kulturminister Mette Bock 
skal holde øje med bogens og litteraturens udvikling i 
Danmark 2019-22. Fokus bliver især på børn, læsevaner 
og digitalisering.

Formanden for Bogpanelet bliver professor ved Institut 
for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet Anne-
Marie Mai, og hun mener, at danskernes læsevaner er et 
område, som det er nødvendigt at blive klogere på:
   »Med til udviklingen hører også, at vi i stigende grad 
mødes omkring litterære oplevelser i sociale fællesskaber. 
Det er netop i dette felt af muligheder og udfordringer, at 
Bogpanelet skal kaste lys på bogens udvikling i Danmark,« 
siger Anne-Marie Mai i en pressemeddelelse fra Kulturmi-
nisteriet.
   Det nyoprettede bogpanel erstatter det afgående Bog- 
og Litteraturpanel og består af seks forskere inden for 
litteraturens kredsløb, blandt andet inden for litteraturso-
ciologi, digitalisering, børn og læsning. 

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

10. januar

Ny bestyrelsesformand i Akademikerne A-kasse

Repræsentantskabet for Akademikernes A-kasses valgte fredag den 4. 
januar ny bestyrelse ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Som 
ny formand for bestyrelsen blev valgt Thomas Damkjær Petersen, der 
også er formand for Ingeniørforeningen. Han sagde straks efter valget, at 
han vil have stort fokus på at skabe ro om Akademikernes A-kasse. I en 
nyhed på a-kassens hjemmeside udtaler han blandt andet:
   »Jeg skal nu lede AKA igennem en svær periode. Vi har alle været vidner 
til oprulningen i pressen af uacceptable ledelsesforhold og manglende re-
spekt for omgang med medlemmernes penge. Derfor befinder AKA sig lige 
nu i en ledelses- og omdømmekrise. I bestyrelsen har vi derfor sat gang i 
to opgaver. Den første er at skabe en governance-struktur, der skaber gen-
nemsigtighed om beslutninger og sikrer ordentlighed. Den anden opgave 
er at få rekrutteret en ny administrerende direktør, der kan skabe tillid og 
dermed genskabe respekten for AKA.«
   BF’s formand Tine Segel (der pt. er på barsel) blev genvalgt til sin post i 
bestyrelsen.

Bibliotekarforbundet

14. januar 

Søg hjælp til et bedre psykisk arbejdsmiljø
med SPARK  

Kommunale arbejdspladser kan søge hjælp til at skabe et 
bedre psykisk arbejdsmiljø via SPARK.

Det psykiske arbejdsmiljø på jobbet har stor indflydelse på 
vores trivsel, men det kan gå i hårknude, vurderer en leder og 
en medarbejderrepræsentant i fællesskab. Det vil løse op for 
problemerne at få hjælp udefra, og nu er det muligt at søge 
om støtte til en forbedring af arbejdsmiljøet på kommunale 
arbejdspladser.
   Hjælpen kan man søge hos SPARK (Samarbejde om Psykisk 
ARbejdsmiljø i Kommunerne). Her tilbydes der et forløb, hvor 
SPARKs konsulenter har skræddersyet et forløb til kommu-
nale arbejdspladser. Det kan for eksempel være problemer 
med organisatoriske eller faglige forandringer, samarbejde, 
arbejdspladskultur eller mobning, de tager hånd om.

21. december

A-kassens midler skal gå til de ledige

Siden september, hvor Akademikernes A-kasse afskedigede sin direk-
tør, har der været flere kritiske artikler i pressen om blandt andet retur-
kommission i form af vinrejser, afholdelse af direktørens fødselsdag 
med videre. BF ser på sagen med stor alvor.

BF har gennem hele perioden set på sagen med stor alvor, da det er 
BF’s klare holdning, at a-kassens midler skal gå til at hjælpe a-kassens 
medlemmer, og at der ikke må herske tvivl om de økonomiske dispositio-
ner i a-kassen. Da BF’s formand Tine Segel har en plads i Akademikerne 
A-kasses bestyrelse, har hun været med til at iværksætte nødvendige 
juridiske skridt, tage initiativ til ansættelse af en ny ledelse og indførelse 
af en whistleblower-ordning for de ansatte i a-kassen. I en redegørelse fra 
a-kassens bestyrelse til medlemmerne lyder det blandt andet:
   »Vi vil desuden stramme op på en række økonomiske procedurer og 
instrukser, så der ikke kan herske nogen tvivl om rammerne for økonomi-
ske dispositioner, og vi vil se hele ledelsesfunktionen og det interne tilsyn 
efter i sømmene.«
   Akademikernes A-kasse har desuden taget initiativ til, at der er blevet 
udarbejdet en uafhængig advokatundersøgelse. I den over 100 sider 
lange advokatundersøgelse lyder konklusionen, at hverken bestyrelsen, 
formandskabet eller den tilbageværende ledelse kan drages til ansvar for 
de forhold, som førte til afskedigelsen af den tidligere direktør.

Midlerne er til medlemmerne
Om end advokatundersøgelsen konkluderer, at formandskabet i besty-

relsen ikke kan drages til ansvar, har det valgt at trække sig på 
grund af de aktuelle problemer, mens den øvrige bestyrelse ønsker 
at forny sit mandat til repræsentantskabsmøde den 4. januar.   
Bestyrelsen understreger, at sagen har ført til selvransagelse i 
organisationen på alle niveauer. 
   Tine Segel ønsker dermed også at fortsætte sit arbejde i besty-
relsen
   - Det er et forløb, jeg ser med stor alvor på, fordi der ikke må 
herske tvivl om, at a-kassens midler udelukkende bruges til gavn 
for dens medlemmer. Jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsen for at 
arbejde på, at a-kassens medlemmer fortsat får den fulde service, 
de har krav på, og at der ansættes en kompetent ledelse til at 
sikre, at det sker.

Bibliotekarforbundet
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Vi holder 
generalforsamling 
på DOKK1 i Aarhus 

onsdag den 
20. marts 2019 

kl.17. 
Kom og hils på 

bestyrelsen og hør om 
vores arbejde med 

at formidle 
lette bøger til 

unge og voksne.

Vi serverer 
snacks og 
drikkevarer.

7. december

Nye optagelsesregler på universiteter skal skabe fleksibilitet  

Alle partier på Christiansborg har underskrevet en ny aftale for optagelsesregler på 
universiteterne, som skal skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem. Bl.a. bliver den 
såkaldte gangeregel afskaffet, og forhåbentlig kan aftalen tage noget af presset fra de 
studerende, lyder det fra BF’s karriererådgiver.

En universitetsuddannelse skal være mere fleksibel, end det er tilfældet i dag. Det er en 
del af baggrunden for, at et enigt Folketing indgår en ny aftale for optagelse på universi-
teterne. 
   Aftalen indbefatter bl.a., at det såkaldte retskrav udvides, så de studerende får 
mulighed for at afbryde studierne i op til tre år uden at blive udelukket fra at fortsætte. 
Derudover bliver gangereglen – den bonus, studerende i dag får for at påbegynde en vide-
regående uddannelse senest to år efter en ungdomsuddannelse, fjernet. 

Kan tage presset fra studerende
Udspillet møder ros fra både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og studerende. Nanna 
Berg, karriererådgiver hos BF, hilser også de nye takter velkommen:
   - Det er positivt, at der sker en forlængelse af retskravet, og at man afskaffer den 
såkaldte gangeregel. Det vil forhåbentlig tage noget af presset fra mange studerende, at 
de nu ikke skal skynde sig så meget igennem uddannelsessystemet, fordi studerende jo 
netop bliver dygtigere, hvis de har tid til fordybelse eller få erfaringer ved at tage en pause 
fra studierne, siger hun. 

Bibliotekarforbundet

Læs mere om SPARK og ansøg
https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/flere-kan-fa-stotte-til-forbedre-det-psykiske-arbejdsmiljo
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Vores hukommelse er en stor del af vores per-
sonlighed. Du er det, du husker. Den viden, du 
glemmer, er ikke en del af dig længere. Så hvad 
sker der, når vi lader smartphonen og computeren 
være vores hukommelse. Når det ikke længere er 
nødvendigt at huske?  

Hvad gør det 
digitale ved os 
– menneskeligt 
og fagligt?  

Hvad du ikke husker, ved du ikke, lyder en lære-
sætning i retorikken. Det vil sige, at ny viden, 
som vi får eller læser os til, men ikke indopta-
ger i vores hukommelse aldrig bliver en del af 
vores tænkning. Dermed bliver den heller ikke 
noget, vi agerer ud fra og kan sammenholde 
nye informationer med. 
   - Uden memoreret viden bliver vi som en 
ren tavle. Vi bliver lettere til fals for forkerte 
forklaringer, forhastede konklusioner og tynd-
benede teorier, siger Christian Eversbusch, der 
som rådgivende retoriker er optaget af, hvad 

TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION LISA AISATO



Illustrationerne til temaet er 
tegnet af den norske illustrator 
Lisa Aisato, der blandt andet er 
aktuel med bogen Snesøstre
Du kan følge hende på 
instragram @lisaaisato   
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der får os til at huske, hvordan vi forbedrer 
vores hukommelse, og hvad der sker med den i 
en digital tidsalder.  
Kan man sige, at digitaliseringen former os som 
mennesker? 
- Ja, for grundlæggende tolker vi mennesker ny 
viden ud fra vores erfaringer og vores allerede 
kendte viden, så jo mindre lagret viden vi har 
at spejle ny viden i, des svagere et beredskab 
har vi til at nuancere og vurdere nye informa-
tioner med. Populært sagt er det vores viden 
og erfaringer, der garderer os mod at fare vild 
i »livets labyrint«. Viden og erfaringer gør os 
i stand til at vurdere vejene og ikke blot følge 
den første den bedste, fordi nogen tilfældig-
vis peger den vej, siger Christian Eversbusch.   
Derfor er det farligt ikke at kunne huske, for 
selv om du har fornemmelsen af, at noget er 
forkert, så har du ikke modargumenterne.   
   Christian Eversbusch mener, at digitalise-
ringen er entydigt dårligt, når det kommer til 
vores hukommelse, fordi den gør massevis af 
oplysninger lettilgængelige.

   - Det er selvfølgelig rart at have alle informationer inden for 
rækkevidde i sin smartphone, men konsekvensen er, at vi ikke 
føler, vi behøver at huske. Og da vores hukommelse fungerer 
som en muskel, bliver den svagere, når den ikke bruges. Så 
des mere vi vænner os af med at huske, des mindre kan vi rent 
faktisk huske. Derfor er det heller ikke spor mærkeligt, at vi i 
netop denne digitale tidsalder taler så meget om historieløs-
hed, mangel på dannelse og paratviden.  

PLUKKEVIDEN UDEN SAMMENHÆNG 

Men hvorfor er det, at vi ikke »lagrer« den viden, vi læser på
nettet?
   - De digitale mediers natur er at være flygtige. Du kan jo altid 
slå det op igen. Desuden tager vi os ikke tid til at reflektere 
over den hurtige »plukkeviden«. Vi har ændret vores formål 
med at læse – vi plukker viden til ét bestemt formål, til vores 
behov her og nu – og denne viden får vi ikke sat ind i en sam-
menhæng, hvilket er noget af det, der hjælper os til at huske. 
Der er stor forskel på at læse et kapitel i Grimbergs Verdenshi-
storie om en historisk person, og perioden personen levede i, 
og på at læse en halv artikel på Wikipedia om samme person. 
Mange tror fejlagtigt, at den fragmenterede viden er lige så 
god som den sammenhængende viden, men det er den ikke for 

DIGITAL FAGLIGHED  
Digitaliseringen indvirker også på vores faglighed og arbejdsopgaver. I nogle fag mere end i andre. 
   Taxachaufførers faglighed har været at kende alle gader og smutveje. I dag kan enhver køre taxa med en GPS. Og 
hvor landmænd tidligere skulle vide alt om jordbundsforhold, luftfugtighed og vækstbetingelser, kan de i dag drive 
landbrug ved hjælp af sensorer forbundet til nettet. Det kræver unægtelig mindre hjernekapacitet og hukommelse 
af landmanden end tidligere.  
   - Der er fag, hvor fagligheden og den faglige identitet smuldrer i takt med digitaliseringen, mens den hos andre 
fag overtager noget af rugbrødsarbejdet, og giver nye muligheder, hvis man er villig til at rykke fagligheden i en ny 
retning, siger Christian Eversbusch. Navnlig kan man i højere grad integrere de menneskelige relationer, det sociale 
og fællesskaberne i sit arbejde – noget, som digitaliseringen aldrig kan overtage. Disse områder er for eksempel 
bibliotekarer allerede inde på, og de kan opdyrkes mere, mener han. 
   - Heldigvis er der i den her tid også stort fokus på efteruddannelse. Og det at lære nyt, fordybe os og gøre ting, 
som vi ikke er vant til, er god hjernetræning. 
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TRÆN DIN HJERNE   

Den gode nyhed er, at hukommelsen
kan trænes. Men det kræver en indsats: 

•  Drop huskelister, når du handler. 
Brug husketeknikker i stedet. Tag for 
eksempel forbogstaverne på de ting, 
du skal have, og lav den bedst mulige 
kombination af disse bogstaver til et 
slags ord. Ordet skal helst klinge godt 
og have en vis rytme. Første gang 
husker du måske fem ting, men efter et 
par gange nok ti ting. Du vil opleve, at 
du bliver bedre til at huske.  

•  Slå ikke hele tiden ting op, som du 
ikke kan fremkalde i hukommelsen. 
Vent – gå og tænk over det – som 
regel kommer du i tanker om det på 
et tidspunkt, hvormed du tit også vil 
huske flere ting forbundet med det.   

•  Koncentrer dig om lidt, men lær 
det. Vi har vænnet os til at skimme 
tekster, men udvælg for eksempel fire 
artikler næste gang, du læser avis, 
som du læser én gang mere. Overvej 
så bagefter, hvad der var de vigtigste 
pointer, og hvad du fik ud af artiklerne. 
Først da bliver de til viden, du kan huske 
og bruge.

•  Før en indre dialog – efter en opgave 
eller et møde. Brug et par minutter på 
at tale med dig selv om, hvad der skete, 
og hvad du lærte, for på den måde 
lagres erfaringerne.

•  Dyrk fantasien – sluk skærmen, læg 
telefonen væk og spil brætspil, læs 
bøger og lav kastanjedyr, hvor du selv 
skal bruge din forestillingsevne. Den er 
afgørende for vores hukommelse. 

Kilde: Christian Eversbusch    

vores hukommelse, siger Christian Eversbusch, 
der blandt veluddannede i sin egen vennekreds 
oplever, at hele rækken af bind om Danmarks-
historien, Verdenshistorien og så videre ryger 
ud med den begrundelse, at samme viden kan 
findes på nettet.

SVÆRT AT HUSKE FRA SKÆRM  

- Men det bliver aldrig det samme, siger Chri-
stian Eversbusch. Udover at informationerne 
ikke bliver sat ind i en sammenhæng, så er 
det sværere at huske og lagre information, 
som vi læser på en skærm frem for på papir. 
Det viser flere undersøgelser. Og allerede i 
Oldtiden, hvor hukommelsen var helt afgø-
rende – bøger var få og værdifulde – beskriver 
Quintilian i sin store lærebog i retorik, hvordan 
det sanselige og taktile har betydning for 
vores hukommelse. Vi bruger ubevidst fysiske 
kroge til at hænge vores minder på. Vi kan for 
eksempel genkalde os noget fra en bog, fordi 
vi registrerede, at det stod på højre side, stod 
øverst, at der var en kaffeplet nederst, eller at 

”Vi skal gøre
det cool at huske 
og sejt at træne 
sin hukommelse. 
Børn og unge 
skal lære, at
det er vigtigt
også at bruge 
dén muskel.”
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der var hundrede sider tilbage af bogen. Ting, 
som en skærm ikke hjælper os med, fordi alle 
»siderne« ligner hinanden, siger Christian 
Eversbusch.  
   Af flere grunde er det således absurd at ar-
gumentere for bibliotekslukninger ved at sige, 
at man kan finde det hele på nettet.
   Christian Eversbusch mener, at vi befinder 
os i en digital overgangstid, hvor vores syn på 
og brug af det digitale ikke er modnet, men 
derimod på det spæde stadium, hvor vi med 
glæde tager imod alt nyt og ukritisk smider 
det gamle ud. Ingen udvikling er dog entydigt 
god eller dårlig, og derfor er det vigtigt at 
forholde sig velreflekteret til den, så vi kan 
udnytte fordelene og begrænse ulemperne. 
   Derfor ser Christian Eversbusch bibliotekarer 
og informationsspecialister som en fag-
gruppe, hvis evner der i høj grad er brug for i 
den digitale udvikling. Både til at understøtte 
de ikke så digitalt kompetente og til at vejlede 
alle os andre i at søge korrekt, finde de rigtige 
informationer og vurdere kilder.
   - Når vi søger på nettet, blærer Google sig 
med at kunne give os 47.837 hits på tre se-
kunder, men al den information er jo nytteløs, 
hvis man mangler evnerne til at sortere og 
vurdere kilder. Og så er vi tilbage ved det at 
kunne huske. Google er ikke særlig brugbar, 
hvis du ikke husker tidligere viden eller har 
forhåndsviden om det, du søger efter, for så 
er du ikke i stand til at skelne det relevante 
fra det irrelevante. 

GØR DET COOL AT HUSKE 

Børn og unge vokser op med det digitale og 
med troen på, at de ikke behøver at huske, så 
de har stort behov for, at nogen hjælper dem 
med indsigt og faglighed til at navigere i det 
digitale, siger Christian Eversbusch. 
   Nogen, som kan give dem smag for de 
frugter, de kan høste ved at træne deres 
hukommelse, søge rigtigt og vurdere de gode 
og interessante kilder. 

   - Vi skal gøre det cool at huske og sejt at træne 
sin hukommelse. Børn og unge skal lære, at det 
er vigtigt også at bruge dén muskel. Og den inte-
resse kan vi godt vække hos børn og unge, blandt 
andet fordi man kan ramme dem på det, de er 
optagede af: videoer på YouTube for eksempel, 
hvor den mundtlige formidling er altafgørende. 
   Det er igen blevet forbilledligt at kunne formidle 
mundtligt, uden Powerpoint og uden at læse op. 
Det er attraktivt at kunne tryllebinde en forsam-
ling med sine budskaber, som vi ser det i for ek-
sempel TedTalks på YouTube. Eller på andre sociale 
medier, hvor børn og unge følger dem, der formår 
at formidle.   Talekunsten er atter i vælten, og den 
interesse kan fagfolk gribe til at understrege hu-
kommelsens betydning. På den måde kan digitalt 
formidlet retorik – ironisk nok – bruges til at lokke 
børn og unge væk fra skærmen. For man kan jo 
ikke træne sin evne til at tale uden manuskript, 
mens man sidder og glor på Facebook eller spiller 
computerspil, siger Christian Eversbusch. 

BRUG FANTASIEN

Det er i barndommens fantasiverden, hukom-
melsen grundlægges og evnen til at huske bliver 
opøvet. Fantasien er forudsætningen for, at man 
kan forestille sig ting – altså se dem for sit indre 
blik – hvilket igen er forudsætningen for, at man 
kan erindre dem. Og da lystlæsning, fri leg og 
kreativitet styrker vores forestillingsevne, er det 
vigtigt for udviklingen af vores hukommelse.
   - Børn er gode til at lære udenad og til at huske, 
fordi de lever i en sanse- og føleverden fuld af 
fantasi. Den billedlige og poetiske tænkning 
er endnu ikke blevet underordnet voksenlivets 
abstrakte og begrebslige tænkning. Men hvis den 
indre forestillingsevne allerede i barnealderen 
bliver bedøvet af iPads og smartphones, hvor den 
hele tiden underholdes så fodres fantasien ikke, 
og der sker en underudvikling af hukommelsen, 
siger Christian Eversbusch.

LÆS MERE: 
Interview med neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank: Vi mister koncentrationen, i Perspektiv nr. 5, 2014
Interview med professor i neurovidenskab Manfred Spitzer: Digital læring – med hjernen som indsats i Perspektiv nr. 1, 2015 

BØGER:  
Maryanne Wolf: Reader, Come Home: The reading Brain in a Digital World, Harper 2018
Ebbe Spang Hanssen: Hukommelsens skæbne – et kulturhistorisk perspektiv, Gyldendal 2004
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PAPIR
HOLDER  

Tal fra forlagenes 
brancheforening viser, 
at papirbogen stadig 
står for 81,5 procent af 
omsætningen, mens det 
digitale indhold står for 
18,5 procent. Artiklen 
E-bog, lydbog eller 
papirbog: Det skal du 
vælge, hvis du vil have 
mest ud af bogen på dr.dk, 
november 2018, samler 
nogle af forskningens 
bud på, hvorfor mange (af 
god grund) holder fast i 
papirbogen. 

Papir giver os bedre overblik 
og hjælper vores hjerne 
med at huske og fornemme 
teksten, fordi vi registrerer 
fysiske ting undervejs 
ved papiret, mens vi på en 
skærm eksempelvis ikke 
har overblik over, hvor vi er i 
teksten. 

Koncentrationen er 
også udfordret ved 
skærmlæsning, fordi der 
nemt popper forstyrrelser 
op. Desuden viser 
forskningen, at vi lagrer 
viden fra papirbøger i 
langtidshukommelsen, 
mens læsning på en skærm 
overvejende bliver lageret 
i kortidshukommelsen. 
Konkret gør genskin og 
skærmopløsning det også 
mere krævende for hjernen 
at læse, og man bliver mere 
træt i hovedet og øjnene.    
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Når vi læser online, fristes vi til at springe hurtigt videre og 
har svært ved at huske, hvad vi læser. Konsekvenserne er 
omfattende, mener forfatter til bogen Reader, Come Home: 
The Reading Brain in a Digital World og leder af Information 
Studies på UCLA, Maryanne Wolf.

vnen til at læse i dybden er ikke givet til os gene-
tisk, men kræver et særligt kredsløb i hjernen, som 
skal opøves, trænes og holdes ved lige. Til gengæld 
er det vores »læsehjerne«, der bidrager til nogle af 
vores vigtigste intellektuelle processer og til vores 
følelsesmæssige forståelse, såsom at optage ny 

viden og nye perspektiver, empati og kritisk sans. Processer, 
der i dag er truede af, at den digitale onlinelæsning begunstiger 
hurtige processer og multitasking og tilbyder os store mæng-
der information. Det betyder mindre opmærksomhed og tid til 
de langsomme, tidskrævende og dybe læseprocesser, som er 
uundværlige i alle aldre, skriver Maryanne Wolf i artiklen Skim 
reading is the new normal i The Guardian. 
   Den danske sociolog, forfatter til bøger om hjernen og 
formand for regeringens stresspanel Anette Prehn sammen-
ligner i et interview i Kristeligt Dagblad hjernen med en skov 
med forskellige skovstier. »Nogle er brede, andre smalle og 
andre tilgroede. De brede er dem, som vi bruger mest, mens de 
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Vi har brug
for en ny
læsehjerne 
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stier, som vi ikke bruger, gror til. For hjernen er 
plastisk og former sig efter, hvordan den bliver 
brugt. I de her år er læsestierne ved at gro til 
hos mange voksne, mens vi i stedet betræder 
stier som distraktion og følger fristelser og 
afbrydelser, når noget keder os,« siger hun. 
   For Maryanne Wolf er det vigtigt at under-
strege, at det ikke bare handler om trykt tekst 
over for digital læsning, men om en digital kul-
tur og teknologisk udvikling, hvor der er afgø-
rende vigtige færdigheder og egenskaber, som 
børn og studerende ikke kommer til at udvikle 
– kritisk sans og empati for eksempel – hvis vi 
ikke bliver opmærksomme på problemet. 
    For skim-læsningen ændrer ikke kun på, 
hvad vi læser, og hvordan vi husker, men også 
på formålet med at læse. Og når vores kritiske 
sans og empati er mindsket, holder vi os gerne 
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På San Jose State University har man undersøgt den nye læsenorm.
Undersøgelsen viser, at vi skimmer teksten ved hjælp af ordspotting. Mange bruger et F- eller Z-mønster, 
hvor de læser første linje og derefter ordspotter resten af teksten, men når vi skimmer, reduceres tiden til 
de dybe læseprocesser. Dem, der gør, at vi forstår kompleksitet og følelser og formår at gøre teksten til 
vores egen. 

til let optagelige informationer. Vi bliver lettere 
modtagelige for falsk information og demagogi, 
ifølge Maryanne Wolf. 
   En norsk undersøgelse af, hvordan gymnasie-
elever opfangede den samme kærlighedsnovelle 
henholdsvis fra en trykt bog og en Kindle ( Amazons 
e-bogslæser, red.) viste, at eleverne, der havde læst 
den trykte udgave, tilegnede sig en overlegen for-
ståelse af detaljer, ligesom de bedre huskede plottet 
kronologisk. 
   Undervisere på universitetet melder om kognitiv 
utålmodighed hos studerende, der gerne undgår 
store klassiske og tunge tekster. Det bekymrende 
er ikke de unges utålmodighed, men den bagvedlig-
gende grund – at de ikke formår at læse teksterne, 
mener Maryanne Wolf, der potentielt ser et stort 
antal studerende med utilstrækkelige evner til 
kritisk analyse og forståelse af kompleksiteten i 
krævende tekster. 
   Det positive er, at forskningen viser os, hvad der er 
ved at ske, og vi har et valg. »Jo mere bevidste vi er 
om, hvad det er, vi kan tabe, jo bedre kan vi rette op 
på det«, skriver hun. 
   Hendes bud er, at vi er nødt til at »træne« en ny 
slags hjerne: en læserhjerne, hvor vi er i stand til at 
skifte fra skimmende læsning til dybere og lang-
som læsning. Både på de digitale og de traditionelle 
medier. »Det er muligt, men kræver en indsats«, 
siger Wolf.
   Anette Prehn taler også om at træffe et værdibe-
vidst valg for at komme tilbage til hjernens brede 
læsesti. 
   For fristelsesøkonomien, når vi læser online, har 
store konsekvenser også socialt. Når børn eller 
voksne sidder med en iPad eller telefon og kun 
ufrivilligt lægger den væk, signalerer de, at digital 
underholdning er vigtigere end de mennesker, de er 
sammen med.  
   »Vi må holde fast i, at vi gerne vil det andet – 
koncentration, dyb læsning og nærhed. Jeg mener, 
at offline-tid er et helt basalt menneskeligt behov i 
dag«, siger hun. 

Maryanne Wolf er direktør for Center for Dysleksi på 
Graduate School of Education and Information
Studies, UCLA. (University of California).
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Og det er ikke overraskende, for det at låne flere bøger ud har 
været et klart fokus i Lyngby i flere år. 
   – Vi skrev »Bøger og Betjening« med stor skrift på vores 
whiteboard for et par år siden. Det blev hen ad vejen til et 
pralende badge. Vi tog en stabel af dem med til bibliotekschef-
foreningens årsmøde, men de færreste ville have et. Og det er 
jo egentligt tankevækkende. Men vi fortsatte med at arbejde 
efter den overskrift. »Bøger og Betjening«. Det er vores vej. 
Vi satser 100 procent på formidling og på at have kvalificeret, 
biblioteksfagligt personale i hele åbningstiden, og det har vi 
politisk opbakning til, siger Jeppe Bjørn. 

MATERIALER OG RELATIONER

Den politiske opbakning kommer, fordi biblioteket har så klar 
en profil, vurderer Jeppe Bjørn. I Lyngby er det ikke krisetid – 
faktisk er man ved at genåbne en filial.
    - Mange biblioteker har viftet med kulturhusfanen, og det 
har vi også gjort, forstået på den måde, at vi havde kagekon-
kurrencer og vinsmagning, men det er, når jeg taler om læsning 

I Lyngby-Taarbæk
Kommune stiger
bogudlånet. Det skyldes 
et klart fokus på littera-
turen, mener biblioteks-
chef Jeppe Bjørn.
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i er trætte af den store tabsfor-
tælling, som mange biblioteksfolk 
hænger fast i. Vi tror på legiti-
miteten, og dét, som vi er sat i 
verden for – at fremme oplysning, 
uddannelse og kulturel aktivitet 

– og vi tror på den trykte bog. Vores bogudlån 
falder ikke. Sådan lyder den positive historie 
fra Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune. 
   - Vi har længe manglet statistik over vores 
udlån på grund af det nye bibliotekssystem, 
men nu har vi fået statistik igen, og den 
bekræfter vores fornemmelse. At udlånet 
af fysiske bøger er stigende. Samlet oplever 
vi stadig et fald i de fysiske udlån på grund 
af cd’er og spil. Men for den fysiske bog er 
udlånet gået op, siger vicebibliotekschef Signe 
Amalie Svenningsen. 

V

I Lyngby låner 
borgerne
flere
bøger  
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og dannelse, at politikerne lytter, siger 
Jeppe Bjørn. Han mener, at bibliotekets 
arrangementer grundlæggende skal 
have læsning og dannelse som omdrej-
ningspunkt. 
   - Vi har ikke brug for folkekøkkener 
på bibliotekerne i  Lyngby, men vi har 
behov for fællesskaber omkring læsning 
og for at lære noget nyt. Nogle vil 
muligvis tilskrive det stigende bogud-
lån en særlig »Lyngbyboble« - altså at 
en velhaverkommune må have let ved 
at få sine veluddannede borgere til at 
læse. Men jeg ved, at der er flere, der 
oplever det samme som os med en 
stigning i bogudlånet, men ingen siger 
det højt. Jeg ved selvfølgelig godt, at 
virkeligheden ser helt anderledes ud i 
kommuner hvor man sparer på biblio-
teksvæsenet, men det er vigtigt, at 
billedet nuanceres, så det ikke kun er 
tabsfortællingerne, som kommunikeres 
siger Signe Amalie Svenningsen, og 
tilføjer, at man derfor bør se på, hvad 
det enkelte bibliotek har succes med i 
stedet for at lave én samlet historie om 
bibliotekerne. 
   I Lyngby har man for eksempel lavet 
sin egen version af biblioteksvendingen 
fra Collection to connection. 
   - I bibliotekskredse siger man at fokus 
skal flyttes  »Fra materialer til relatio-
ner«, men for mig handler biblioteket 
om relationen til bøger. Derfor burde 
det hedde »Materialer og relationer«, 
siger Jeppe Bjørn. 

VI SKAL IKKE KUNNE DET SAMME

I Lyngby er ledelsen ikke i tvivl om, at 
man har et dygtigt personale. Og netop 
derfor satser man hele tiden på videre-
uddannelse og et løbende kompeten-
celøft. 
    - Blandt andet har vi arbejdet med at 
flytte fokus fra samlingen til borgerens 
behov og hvordan vi kan blive endnu 
bedre til at skabe relationer til borgerne 
og skabe det gode værtsskab, siger 
Signe Amalie Svenningsen. 
   I den forbindelse er der blevet etab-
leret et betjeningspunkt midt i biblio-
tekets indgang, hvor det er let at finde 
personalet. 
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- Tidligere har vi ment, at alle 
skulle kunne det samme, og vi 
havde eksempelvis ikke særskilt 
børnebiblioteksbetjening, men 
vi kunne se, at det ikke virkede. 
Vi skal anerkende de faglige spe-
cialer. Eksempelvis er evnen til 
at kommunikere med børnemål-
gruppen noget særligt. Derfor er 
udgangspunktet i vores betje-
ning, at man hjælper generelt, så 
langt man kan, og så finder man 
én kollega, der er specialiseret, 
som kan hjælpe resten af vejen. 

LITTERATURFORMIDLING I 

FOKUS

Efter en amerikansk model om 
læserservice har de i Lyngby 
arbejdet med, hvordan man kan 
have samtaler med borgerne om 
litteratur og identificere en bogs 
appelfaktorer, så bibliotekaren 
kan komme med forslag til rela-
teret læsning. 
   - Personalet behøver ikke vide 
alt, men de skal være nysgerrige. 
For man kan nå langt, når samta-
len med borgeren er etableret. 
En del af vores læserservice er, 
at vi hurtigt kan orientere os i en 
bog og se efter kodeord, der kan 
bruges i vores formidling. Og for-
midlingen foregår også fra med-
arbejder til medarbejder – vi taler 
meget om litteratur, deltager i 
litteraturarrangementer, og der 
er vokset en begejstring op, der 
gør det naturligt at dele viden og 
oplevelser. Ligesom det at have 
vagter ses som en ting, der giver 
arbejdsglæde og skal prioriteres, 
siger Jeppe Bjørn . 
    - Vi taler om litteratur og 
indhold på en helt anden måde 
end tidligere. Her taler vi ikke om 
borgerservice eller brændende 
platforme. Vi taler om det, vi 
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er uddannede til, nemlig formidlingen af gode læseoplevelser, 
siger Signe Amalie Svenningsen.
    - I virkeligheden har personalet efterlyst at blive bedre til lit-
teraturformidling i mange år, men for længe har vi som ledelse 
haft fokus på for eksempel nye it-systemer, tilføjer Jeppe Bjørn.

OND KOMMUNAL SPIRAL

At nogle kommuner oplever fald i udlånet – også bogudlånet 
– er ikke så mærkeligt, mener Jeppe Bjørn. Hvis man stiller 
passivt til rådighed og sparer formidlingen væk, så vil udlånet 
jo naturligvis falde. Derfor er ubetjent åbningstid heller ikke på 
ønskesedlen i Lyngby, som har betjening i alle hovedbibliote-
kets 70 åbningstimer.
   - De kommuner med faldende udlånstal kommer let ind i en 
ond spiral, fordi faldende udlån bliver et argument for flere 
besparelser, siger Jeppe Bjørn
    Han er ikke i tvivl om, at satsningen på litteratur og formid-
ling er en god polstring mod besparelser og mod indførelsen af 
borgerservice på biblioteket, som han mener fjerner fokus på 
bibliotekets kerneydelse. 
    - Politikerne er meget lydhøre i forhold til børn, læsning og 
uddannelse, siger Jeppe Bjørn. 
   Og med den seneste læsevaneundersøgelse fra 2017, der 
viste et fald i børns læsning, er det tydeligt, at satsningen på 
læsning er nødvendig. 
   - Vi har øget vores samarbejde med skolerne, og vi har opprio-
riteret vores børnebibliotek, for det er her, slaget om de frem-
tidige læsere skal stå. Vi kan konstatere, at børnene stadig er 
glade for den fysiske bog, så vi kæmper ikke for, at de skal over 
på den digitale platform, for det fremmer ikke læsningen, men 
kan give forstyrrelser og stress, siger Jeppe Bjørn.
   Samtidig mener Signe Amalie Svenningsen ikke, at det er så 
overraskende, at man i læsevaneundersøgelsen kan konstatere, 
at bibliotekarer ligger langt nede på listen over dem, børnene 
går til, når det gælder litteratur. 
    - De bruger deres mor – og det er jo helt fint. For hvem 
bruger mor? Hun bruger os. Derfor er det vigtigt, at vi har fat i 
mødrene og prioriterer dem. Samtidig er der lukket så mange 
filialer, også i vores kommune, så mange børn har langt til deres 
lokale bibliotek.
   Netop det at få voksne til at læse er også et prioritetsområde 
i Lyngby, der fokuserer på at udvikle tilbud til voksne, der må-
ske skal have læseevnen gentrænet, og det bakker politikerne 
op om. 
   - Der er stort fokus på borgernes behov for at uddanne sig 
gennem hele livet, og her er læsningen og læsefærdighederne 
en uundværlig del, siger Jeppe Bjørn.

NY BIBLIOTEKSLOV BEKYMRER

Mange bibliotekschefer har talt om behovet for en ny biblio-
tekslov. Det undrer Jeppe Bjørn.
   - Jeg er bekymret for, at vi får en lov, hvor materialerne 
bliver nedprioriteret. Og ønsket, som jeg hører mange ste-
der fra, om at få en formulering ind i loven om at biblioteket 
skal være rammen for demokratisk debat, er ikke drevet af 
brugernes behov, Brugerne går ikke og siger »bare der var 
et sted, hvor vi kan diskutere samfundet«. Den ramme kan 
de finde mange steder – debatten kan jo sagtens finde sted 
i en gymnastiksal eller lignende. For mig at se behøver det 
ikke at ske på et bibliotek. Naturligvis skal bibliotekerne 
fremme debat, men det er ikke nødvendigt at skrive det ind 
i biblioteksloven som en særlig opgave. For vi risikerer sam-
tidig at skrive særkendet ud af biblioteksloven. Bibliotekslo-
ven er forældet på nogle områder, men i ånd og intention er 
det en god lov. 

”Jeg mener, at 
man skal foku-
sere på det, som 
man er virkelig 
god til. Hos os 
er det bøger og 
betjening. Vi skal 
som sektor turde 
tro på vores fag-
lighed.” Bibliotekschef,

Jeppe Bjørn
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Rapport om
synergier mellem 

biblioteker og
borgerservice

fra 2017

Bibliotek og borgerservice
er lagt sammen:

23 kommuner

Bibliotek og borgerservice
er ikke lagt sammen:

52 kommuner

Deltager ikke i
undersøgelsen:

20 kommuner



Sammenlægning,
samarbejde eller
selvstændige enheder?
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Bibliotek og borgerservice:

sammen, men at der er store forskelle mellem, hvordan sam-
menlægninger og samarbejde gribes an. 

HADERSLEV: MEDARBEJDERE FRA BORGERSERVICE 

BLEV ANSAT PÅ BIBLIOTEKET

I 2007 betød kommunalreformen i den nye Haderslev kom-
mune, at rådhuset i Gram blev nedlagt, og borgerserviceopga-
verne overført til biblioteket. Den udvikling var bibliotekschef 
på Haderslev Bibliotekerne Per Månson positiv over for. 
   - Filialen i Gram er ret lille, og derfor var det vigtigt at få en 
ny opgave ind. Nu udgør borgerservice over halvdelen af vores 
personlige henvendelser i Gram. Jeg havde håbet, at borger-
serviceopgaven også ville få en effekt på udlånet, men når 
borgerne kommer på biblioteket for at bruge borgerservice, så 
er det højst aviserne, de læser, mens de venter på at komme til, 
siger Per Månson. 
   Da borgerservice flyttede over på biblioteket i Gram og senere 
også på filialen i Vojens, bad chefen for borgerservice om, at 
personaleledelsen blev samlet på biblioteket. Og det var en god 
ide, vurderer tillidsrepræsentant i Haderslev, Annette Jensen. 
   - Fra starten vidste vi, at det var medarbejderne fra borger-
service, der havde opgaven, og vi fik etableret en skranke til 
borgerservice og et lokale til behandling af mere følsomme 

Hvad sker der, når borgerservice rykker ind på biblioteket, 
og hvor langt skal samarbejdet gå? Perspektiv har talt med 
tillidsrepræsentanter og ledere fra fire kommuner om deres 
meget forskellige erfaringer med borgerservice og bibliotek.
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er er mange historier om frustre-
rede medarbejdere, der føler deres 
faglighed kørt over, fordi bibliote-
ket og borgerservice er blevet lagt 
sammen. For netop respekten for 
forskellige fagligheder kan være 

en udfordring, når borgerservice og bibliotek 
lægges sammen. 
   - Når jeg mødes med borgerservicekolleger 
fra andre kommuner, kan jeg høre, at det er op 
ad bakke, fordi der er stor forskel på faglig-
hederne, og fordi man blander myndighed og 
ikke-myndighed sammen, siger Gitte Espen-
sen, der er teamleder i borgerservice i Dragør. 
   For hvordan kan man forene myndigheds-
opgaver med bibliotekernes frie tilgang? Og 
hvad betyder det for fagligheden, at man som 
bibliotekar skal udfylde blanketter sammen 
med den ene bruger og hjælpe den næste med 
informationssøgning? 
   En rapport om synergier mellem borgerser-
vice og bibliotek udgivet i centralbiblioteks-
regi i december 2017 viser, at i 2017 havde 23 
kommuner lagt bibliotek og borgerservice 

D
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sager. Senere har vi ansat HK’ere, der har fået 
timer i borgerservice, og det fungerer fint. Vi 
har helt undgået de faglige konflikter, vi har 
hørt om fra andre steder. 
   I starten skulle bibliotekarerne slet ikke lave 
borgerservice, men efterhånden er der indført 
lidt borgerservice light i nogle filialer, hvor man 
som bibliotekar kan tage imod eksempelvis en 
blanket.
   - Men vi har ikke fået opgaver, vi ikke var 
klædt på til, siger Annette Jensen, der mener, 
at det er en god løsning, at man har sikret, at 
der er et lokale bag borgerserviceskranken til 
de mere følsomme sager.
   - Der kan være borgere, der er lidt aggressive, 
fordi de eksempelvis er frustrerede over noget 
omkring deres økonomi, og det er medarbej-
derne fra borgerservice gode til at tackle, siger 
hun.
   Som udgangspunkt er det de lette borger-
serviceopgaver, der håndteres på borgerser-
viceafdelingerne i Gram og Vojens, mens de 
tunge myndighedsopgaver udelukkende løses 
på rådhuset i Haderslev. Der er derfor heller 
ikke indført borgerservice på hovedbiblioteket 
i Haderslev, men tanken har været oppe at 
vende. 

   - Dér syntes jeg, at det var ved at blive for broget. At tage 
borgerservice helt ind på biblioteket er en fuldstændig anden 
sag end at have borgerservice light-opgaverne, og der vil jeg 
trække grænsen, siger Per Månson, der ikke synes, at myndig-
hedsopgaver og bibliotek skal blandes sammen.

ESBJERG: BIBLIOTEK SKAL VÆRE BIBLIOTEK

I Esbjerg hørte bibliotek og borgerservice i en årrække under 
samme forvaltning. 
   - Dér arbejdede vi tæt sammen om den fulde pakke. Altså 
pas, kørekort, hjælpemidler og så videre, og vi uddannede 
medarbejderne til at håndtere opgaven, siger bibliotekschef 
Annette Brøchner Lindgaard. En af de gevinster, der fulgte i 
kølvandet på perioden med borgerservice på biblioteket, var et 
statusmæssigt løft af HK’erne. 
   - Vi brugte det til at arbejde positivt med faggrænser, og vi 
fik alle nye kompetencer og nye berøringsflader, siger Annette 
Brøchner Lindgaard. 
   For nogle år siden besluttede Esbjerg Kommune dog at 
adskille bibliotek og borgerservice igen, og biblioteket blev lagt 
under forvaltningen for børn og kultur. Argumentet var rent 
praktisk og skyldtes, at kommunen indførte selvbetjenings-
automater til pasløsninger, og det skulle foregå på borgerser-
vicecentrene. Siden er nogle centre sparet væk, og det betyder, 
at der lokalt kan være et større behov for, at biblioteket hjælper 
borgerne
   - Vi har stadig vejledning omkring selvbetjening og alt det, 
der hører under den digitale dannelse, siger Annette Brøchner 
Lindgaard. 
   Derfor står bibliotekets medarbejdere stadig for NemID til 
både private og erhverv, salg af affaldsmærker med mere. En 
af de opgaver, der faldt fra, da borgerservice og bibliotek blev 
skilt ad, var udstedelsen af kørekort, og det var en god ting, 
mener tillidsrepræsentant Lise Falkenberg Juhl. For her var 
sagsbehandlingen mere tung, fordi et nyt kørekort eksempelvis 
også kræver en lægeerklæring. Men de lette borgerserviceop-
gaver er ingen byrde, mener hun.        
   - Vi laver absolut ikke myndighedsopgaver, og der kan gå flere 
uger mellem, at man skal lave et nyt NemID, så udfordringen 
for mange af os er, at vi laver det så sjældent, at vi ikke har 
rutinen, som vi havde, dengang NemID var nyt, og vi fik mange 
henvendelser, siger Lise Falkenberg Juhl.
   Men for borgerne er det en klar fordel, at de kan få hjælp i 
hele bibliotekets åbningstid, også til de lette borgerservice-
opgaver. Derfor var det også en fordel for borgerne, dengang 
biblioteket havde flere opgaver omkring borgerservice, mener 
Annette Brøchner Lindgaard.
   - Borgerne var glade for, at opgaven med borgerservice lå 
hos os, fordi vi leverede borgerservice i hele åbningstiden. Men 
holdningen i kommunen er, at et bibliotek er et bibliotek, og at 
vi skal bruge kræfter på oplysning, information, biblioteksop-
gaver og digitale kompetencer, siger hun.
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DRAGØR: FRA MODSTAND TIL FÆLLESSKAB

I Dragør Kommune havde man for nogle år siden planer om at 
lægge borgerservice og bibliotek sammen. Men en undersø-
gelse viste, at de fysiske rammer gjorde det umuligt, fortæller 
teamleder i borgerservice Gitte Espensen.
   - Samtidig var modstanden stor blandt medarbejderne. De 
havde en frygt for at tage hinandens arbejde, som de jo kunne 
se ske i andre kommuner. Alt i alt blev det til, at tiden ikke var 
til det, og man droppede planerne om en sammenlægning, 
siger Gitte Espensen. 
   I stedet indledte de to enheder for fem år siden et samarbej-
de, hvor de mere uformelt talte om, hvordan de kunne bruge 
hinanden
   - Da vi skiftede fra at tale sammenlægning til samarbejde, 
kunne jeg mærke en tydelig ændring hos medarbejderne. Vi 
gik fra en proces, hvor alle følte sig truede, til at man nu syn-
tes, at det var spændende at samarbejde og gerne ville byde 
ind med nye ideer. Vi fik fokus på, hvordan borgercenter og 
bibliotek kan hjælpe vores unge til at blive borgere i en digital 
verden ved at indføre en digital dåb i september, hvor både 
borgerservice og bibliotek samarbejder om at klæde kom-
munens 9. klasser på til at leve i en digital verden, siger Gitte 
Espensen. 
   Borgercentret står for at forklare om NemID og alt det, der 
sorterer under myndighedsopgaver, mens biblioteket tager 
sig af den digitale dannelse såsom de unges digitale fodspor, 
hvordan man agerer på nettet og hvilke digitale ressourcer, 
biblioteket tilbyder. 
   - I vores samarbejde bruger vi forskellene bevidst, så vi fra 
borgerservice står og taler om alle reglerne og pligterne, og 
biblioteket kommer med alle de gode tilbud, der får det hele 
til at glide ned. Det fungerer godt, og vi frygter ikke, at vi 
kommer til at stjæle hinandens arbejde, for vi samarbejder og 
viser, at der er en anden vej end sammenlægning af bibliotek 
og borgerservice, siger Gitte Espensen.
   For tre år blev Henriette Ritz Kylmann ansat som biblioteks-
chef, og hun har været med til at udvikle samarbejdet, som nu 
også har fået de ældre som målgruppe. Tiltaget bliver kaldt 
»0101010 Dit digitale liv«, og er et informationsmøde til bor-
gere over 60 år, der første gang blev afprøvet i januar 2018. 
- Mange ældre er frustrerede over, at alt skal være så digitalt. 
Så ved mødets begyndelse blev vi mødt med en fjendtlighed, 
som vi stod sammen om at svare venligt på, og hvor vi viste, 
at der er mennesker bag det digitale, som gerne vil hjælpe, 
siger Gitte Espensen. 
   Da arrangementet var slut, havde både bibliotek og borger-
service fået en række ambassadører, der kunne dele budska-
bet om, hvad de to enheder kan hjælpe borgerne med. Også 
mellem de to enheder er man blevet bedre til at henvise til 
hinanden.
   - Via samarbejdet er vi blevet hinandens ambassadører, og 
vi får en større viden om, hvad vi hver især kan tilbyde, hvilket 
er til gavn for borgerne. Samtidig holder vi fast i, at biblioteket 
ikke er en myndighed, og at det vil forvirre borgerne, hvis vi 

blander de to ting sammen. Men skal kende sit eget værd, og 
fordi vi udelukkende indgår i et ligeværdigt samarbejde, er der 
er en større respekt for hinanden, siger Gitte Espensen. 

ALBERTSLUND: PAS, KØREKORT OG NEMID

Claes Isbrandtsen er tillidsrepræsentant på Albertslund bib-
liotek, der har haft borgerservice i et par år. I den forbindelse 
fik biblioteket overført et par medarbejdere fra Rådhuset, der 
skulle være med til at udføre opgaverne med pas, kørekort og 
NemID.  
   - HK’erne har skullet løse nye opgaver, og det har naturligvis 
været et pres. Bibliotekarerne har de lettere borgerbetjenings-
opgaver i selve udlånet, såsom at hjælpe med boger.dk, og her 
er det især svage lånere, der skal have hjælp. Udfordringen for 
bibliotekarerne er, at vi har svært ved at opnå en egentlig ru-
tine i de forespørgsler, fordi vi får dem så sjældent, siger Claes 
Isbrandtsen, der ikke har nogen fornemmelse af, at borgerser-
viceopgaven har givet en afledt effekt i form af højere udlån. 
Men han er glad for den dialog, ledelsen og medarbejderne har 
haft om, hvordan man skulle tackle opgaven med borgerser-
vice.
   - Som personale kan vi jo godt se nogle udfordringer i, at vi 
som bibliotek det ene øjeblik er myndighed og borgerservice, og 
det næste øjeblik er bibliotek. Det er noget, vi har i baghovedet, 
og det er vigtigt, at vi er bevidste om, at bibliotek er det frie 
sted, hvor folk kommer uden at blive mødt med et krav. Det 
billede er helt anderledes, når man taler borgerservice.
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På bibliotekschefernes årsmøde i februar, hvor også 
kulturminister Mette Bock deltager, er spørgsmålet om 
en ny bibliotekslov på dagsordenen. Perspektiv spurgte 
cheferne kort før årsskiftet, om de ser et behov for en 
ny lov. Syv har svaret, og holdningerne er delte.   

”Jeg er
uanset loven 
underlagt
lokalpolitiske 
strømninger
og idéer”

NY LOV?§
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TEKST SABRINE MØNSTED

FOTO UNSPLASH

andene skilles blandt biblio-
tekscheferne i spørgsmålet, om 
hvorvidt Danmark skal have en 
ny bibliotekslov, og der er også 
forskellige holdninger til, hvad 
der i så fald er det vigtigste for 

loven at holde bibliotekerne op på. 
   Tre af de syv, der har besvaret undersø-
gelsen, mener ikke, der er brug for en ny lov, 
mens fire svarer ja tak til en ny lov. En af ja-
sigerne begrunder svaret med, at der er »brug 
for en præcisering af, hvordan vi forventes at 
løse opgaven«. Og en anden med, at »vi kan 
komme ud for problemer, når/hvis politikerne, 
lokale og nationale, læser lovens bogstav«.   

IKKE HINDRET I NOGET 

Størstedelen (fem) oplever dog ikke, at der er 
ting, som den nuværende lov forhindrer dem i 
at gøre hverken som bibliotekschefer eller bib-
liotek. To kommentarer lyder dog: »Kun i for-
hold til den store ulighed, der er mellem kom-
munerne – der kunne flere krav være godt«. 
Og »en ny lov kunne forpligte os til at gøre 
ting, som vi eller vores politikere ellers kunne 
sylte«. De to bibliotekschefer, der har svaret 
»måske« til, om de oplever, at der er ting, den 
nuværende lov forhindrer dem eller biblioteket 
i at gøre, skriver, at: »en klar og moderne lov 
ville kunne legitimere vores aktiviteter bedre« 
og »at det er beskrevet i loven, at biblioteket 
opfylder sit formål ved at stille materialer til 
rådighed, kan opfattes meget forsimplet, som 
om biblioteksidéen er altafgørende knyttet til 
en samling. Det mener jeg ikke den er«.
   Størstedelen (fem) mener, at der er ting, den 
nye lov bør sikre, at alle biblioteker gør. Hvad 
der skal sikres, er der til gengæld flere bud 
på. De ting, der nævnes, er, at »demokrati og 
folkeoplysningsdelen kunne være tydeligere« 

V

Metode: 
 
Perspektiv har sendt et 
spørgeskema med seks spørgsmål til 
Bibliotekschefforeningen, der venligt har 
sendt det ud til deres medlemmer. Syv 
har besvaret spørgsmålene.    

og at loven skal »forankre sig i oplysning og 
dannelse – samt understøtte fællesskaber«.  
To andre kommentarer handler om, at loven 
skal sikre digital prioritering, samt at en ny 
kerneopgave er samarbejdet med folkeskolen. 

ARENA FOR DEBAT

I Norge blev det skrevet ind biblioteksloven i 
2015, at bibliotekerne skal være mødested og 
arena for samtale og debat. Sådan en specifi-
cering mener fem ud af de syv bibliotekschefer 
er en god idé i en eventuel revideret dansk lov, 
mens to svarer »måske«. 
   »Det bør i det hele taget understreges, at fol-
kebibliotekerne er folkeoplysende institutioner 
med et demokratisk sigte, og at folkebibliote-
kerne er politisk og ikke økonomisk styrede«, 
skriver én af cheferne, mens en anden under-
streger, at »intet afholder os fra at prøve det i 
den nuværende lov«. 
   Fem af de syv chefer er da også enige om, at 
den nuværende lov giver dem politisk uafhæn-
gighed i forhold til at afholde alle slags arran-
gementer og tage kontroversielle emner op i 
biblioteksregi. Én svarer dog »i mindre grad« 
og én svarer direkte »Nej«, med kommentaren: 
»Jeg er uanset loven underlagt lokalpolitiske 
strømninger og idéer«. 

FRI OG LIGE ADGANG 

Det vigtigste i den nuværende lov, som ikke 
må gå tabt i en revidering, er ifølge biblioteks-
cheferne fri og lige adgang, folkeoplysningsfor-
målet, at vi både er for børn og voksne, og »at 
kommunerne kan se, at de har en SKAL-opgave 
i at tilbyde bibliotek til borgerne«.
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Smertegrænsen
for biblioteker 
uden bibliotekarer 
er nået

Et facebookopslag fra 
forfatter Signe Wenneberg 
om, at børn under 16 år 
ikke længere må komme 
på to biblioteker i Greve 
Kommune, hvor filialerne 
bliver ubetjente, har fået 
danskerne til at reagere. 

»Bibliotekarer er alt for vigtige ressourceperso-
ner i børns formative år til, at de skal fratages 
muligheden for at møde sådan nogle menne-
sker, der ved, hvordan man bliver klogere og får 
mere perspektiv på alt her i livet.«
   Sådan skrev forfatter og debattør Signe Wen-
neberg for nylig i et opslag på Facebook, der er 
delt og liket mere end 4.500 gange.
   Baggrunden for Signe Wennebergs skriv er, at 
Greve Kommune i oktober har truffet en politisk 
beslutning om at gøre de to biblioteksfilialer i 
Tune og Karlslunde til helt ubetjente biblioteker 
fra 2019, da biblioteksområdet skal spare to mil-
lioner kroner. Og da reglerne for den ubetjente 
åbningstid i Greve, som i mange andre kommu-
ner, er, at børn under 16 år ikke selv må lukke sig 
ind, betyder det, at de ikke længere kan benytte 
sig af deres nærbibliotek.
   Det er problematisk at fratage børn adgang 
til deres lokale bibliotek, for biblioteket er et 
rum, hvor alle skal være velkommen. Og med 
tanke på, hvor vigtige bibliotekarer og bibliote-
ker er i dannelsen af børns læsefærdigheder og 
læselyst, og i forhold til behovet for hjælp til at 
sortere i fake news og nå frem til reel infor-
mation og viden, bliver scenariet, hvor børn får 
begrænset adgang, kun endnu mere alvorligt.
   Ubetjente biblioteker er karakteriseret ved 
enten hele tiden eller i perioder af dagen eller 
året at være åbent uden at være betjent af fag-
ligt personale. Konceptet har været kendt siden 

DEBATINDLÆG AF BF’S STEDFORTRÆDENDE 
FORMAND JETTE FUGL, BRAGT I BERLINGSKE 
DEN 4. JANUAR 2019.
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og 2011, og det kan være et udmærket 
tilbud til borgerne i ydertimerne. Men 
tilbuddet om selvbetjening må ikke stå 
alene – det skal være et supplement.

FLERE BRUGERE

Danmarks Statistik har offentliggjort 
de nyeste tal over brugen af danske 
folkebiblioteker, og de viser en glædelig 
stigning i besøgstallet på bibliotekerne, 
der i 2017 havde 38.311.000 besø-
gende. Men tallene viser også, at der er 
færre biblioteksansatte til at servicere 
brugerne. I 2010 var der 4.490 årsværk 
på bibliotekerne, men det tal er i 2015 
faldet til 3.867, og det er en udvikling, 
der går i den helt forkerte retning.
   Desværre tager etableringen af ube-
tjente biblioteker ofte udgangspunkt 
i besparelser på biblioteksbudgettet. 
Biblioteksloven fordrer, at alle kom-
muner skal sørge for, at borgerne har 
adgang til bibliotekstilbud. Men der 
er tilsyneladende ingen nedre grænse 
for, hvor meget kommunerne må spare 
på tilbuddet, og ubetjente biblioteker 
bliver derfor den nemme løsning. Det 
rammer blandt andre børnene, som 
mister kontakten til bibliotekarer, der 
førhen har vejledt og betjent dem.
Når bibliotekerne mister personalet, 
bliver de til bogsamlinger. Og når 
besparelser begrænser børns adgang, 
bliver vi et fattigere samfund. Smerte-
grænsen for biblioteker uden bibliote-
karer er nået.
   Kulturminister Mette Bock og KL sat-
te i efteråret gang i en debat om frem-
tidens biblioteker og samlede input fra 
brugere og ikke-brugere. I det nye år 
går de i dialog med biblioteksbranchen, 
lyder det. I den sammenhæng er det en 
god ide at tage debatten om børn og 
ubetjente biblioteker med.
   Kære politikere: Besind jer. Og kære 
KL og Mette Bock: Tag danskernes 
reaktioner med jer, når I fortsætter 
debatten om, hvordan fremtidens 
biblioteker skal udvikle sig

Kommentaren blev bragt i Berlingske
den 4. januar 2019

Selvbetjente biblioteker
i Greve udelukker børnene

»Bøgerne er alt for vigtige til, at vi er så uciviliserede, at vi afskærer 
bøgerne fra børnenes verden. Bibliotekarer er alt for vigtige ressource-
personer i børns formative år til, at de skal fratages muligheden for at 
møde sådan nogle mennesker, der ved, hvordan man bliver klogere og får 
mere perspektiv på alt her i livet«, skriver Signe Wenneberg i et opslag 
på Facebook. 
   Baggrunden er, at Greve Kommune i oktober har truffet en politisk 
beslutning om at gøre de to biblioteksfilialer i Tune og Karlslunde til rene 
selvbetjente biblioteker fra 2019, da biblioteksområdet skal spare to mil-
lioner kroner. 
   Og da reglerne for den selvbetjente åbningstid i Greve, som i mange 
andre kommunerne er, at børn under 16 år ikke selv må lukke sig ind, 
betyder det, at børn under 16 år ikke længere kan benytte sig af deres 
nærbibliotek. 
   - Konkret vil der være personale fire gange om ugen, men kun for at 
tage sig af reservationer, udstillinger og oprydning, siger leder af børne-, 
voksen- og udlånsområderne John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, 
der også oplever reaktioner fra biblioteksbrugere både på Facebook og i 
biblioteket. 

BØRN SKAL HAVE ADGANG

Reaktionerne er overraskelse og undren, fortæller John Holmgaard 
Ulletved Knudsen Larsen, der understreger, at konsekvenserne af at 
filialerne bliver selvbetjente, er en proces, der ikke er afsluttet i forhold 
til adgangen for børn.  
   - I starten af det nye år skal politikerne tage stilling til en række scena-
rier og træffe en beslutning. Det kan være at holde fast i den nuværende 
aldersgrænse, at sætte aldersgrænsen ned eller åbne dørene til bibliote-
ket uden aldersgrænse, siger John Holmgaard Ulletved Knudsen Larsen, 
der personligt håber på det sidste. 
    - Det har været min holdning til de selvbetjente biblioteker helt fra 
starten, at børn bør have adgang på lige fod med alle andre, siger han. 
   Han håber også, at den debat, som Signe Wennebergs Facebookop-
slag har vakt om adgangen til bibliotekerne og bibliotekarers betydning, 
kan være startskuddet til en større samfundsdebat om kulturpolitik og 
kulturstrategi.
   BF’s formand Tine Segel har senest i et debatindlæg i Ekstra Bladet 
den 17. november 2018 påpeget, at det er problematisk, når selvbetjente 
biblioteker indføres som en spareøvelse i stedet for som et supplement 
til den betjente åbningstid.  

Nyheden blev bragt på bf.dk den 20. december 2018

Forfatter Signe Wennebergs Facebookopslag om, at 
børn under 16 år ikke længere må komme på bibliote-
ket i Tune og Karlslunde i Greve Kommune fra januar 
2019, hvor filialerne bliver selvbetjente, har sat gang
i en debat – med mere end 4.500 delinger og »likes«.
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komme så mange med som muligt. Men kvaliteten er vigtig. 
Eksempelvis har vi altid guidede rundvisninger på vores ture. 
Og så overvejer vi at arrangere ture til udlandet. Eksempelvis 
biblioteksbesøg i Helsinki. Men der skal være et bibliotekarfag-
ligt islæt i alt, hvad vi gør. Vi skal ikke konkurrere med AOF eller 
Ældresagen. 

Hvordan sikrer I, at I har arrangementer i hele landet?
- Vi har lige gjort op, at to tredjedele af vores medlemmer bor 
øst for Storebælt og en tredjedel bor vest for Storebælt, så 
tyngden ligger omkring København. Men vi har en Aarhusgrup-
pe, og vi kunne ikke opretholde vores aktivitetsniveau uden 
dem. 

Hvordan ser I fagets og bibliotekernes udvikling?
- Det taler vi naturligvis om, fordi vi på nogle områder kan have 
svært ved at genkende den faglighed, vi stod for, i bibliote-
kerne i dag. Det skyldes nok manglen på tid og for få ressour-
cer. Personligt synes jeg eksempelvis, at det er skidt, at man 
fjerner bemandingen. Det er vejen nedad for bibliotekerne, at 
man kan lukke sig ind på et bibliotek alle tider af døgnet uden 
at kunne få faglig betjening. Den ubetjente åbningstid er kun 
god, hvis den er et supplement til den betjente. Men det er let 
at begræde, at det ikke er som i gamle dage. Det kan man ikke 
bruge til så meget. Det er mere interessant at se på, hvad der 
sker i dag, og hvor biblioteksvæsenet er på vej hen. 

Det faglige fællesskab er værdifuldt – også som pensionist,
fortæller seniorgruppens formand Kirsten Waneck.
BF’s Seniorgruppe er nu oppe på 500 medlemmer.

TEKST ANETTE LERCHE

Hvorfor vil BF’ere gerne forblive i det faglige fællesskab, når de er 
gået på pension?
- Vores medlemmer er bibliotekarer, der har været engagerede 
i deres fag hele livet, og når de går på pension og er pensionist-
medlemmer af BF, kan de blive medlemmer af Seniorgruppen 
uden at betale ekstra. Seniorgruppen giver mulighed for at 
mødes med gamle kolleger til arrangementer otte til ti gange 
om året og en sensommertur. Vi tilstræber, at der er et fagligt 
eller kulturelt indslag, så vi følger med i, hvad der foregår i 
vores fag. I det nye år skal vi blandt andet høre om den nye 
uddannelse på INF.

Hvad betyder det at have et fagligt fælleskab, når man er holdt 
op med at arbejde?
- Vi har jo en fælles baggrund. Flertallet af os kommer fra 
folkebibliotekerne, men vi har også medlemmer fra både den 
private og statslige sektor. I Seniorgruppen mødes man med 
kolleger fra hele landet, og der er ofte venteliste på vores ar-
rangementer. Vi har aktive medlemmer i et aldersspænd fra 
midten af 60’erne til op i 80’erne. 

Kommer det stigende medlemstal til at ændre noget for,
hvordan Seniorgruppen arbejder?
- Vi har svært ved at udbygge antallet af arrangementer - vi 
har allerede cirka et om måneden. Men vi har lavet et nyheds-
brev, så folk får en hilsen fra foreningen og viden om, hvad der 
er på vej. Vi forsøger også at lave arrangementer, hvor der kan 

For to
minutter siden
rundede vi medlem 
nummer 500

- For to minutter siden 
fik jeg en mail om, 
at vi havde rundet 
medlem nummer 
500, siger formand 
for BF’s Seniorgruppe 
Kirsten Waneck. 
Medlem nr. 500 Helle 
Andresen, tidligere 
børnebibliotekar i KKB, 
blev budt velkommen 
med blomster.
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biblioteksleder satte krisen gang i, hvad han kalder en skri-
gende u-vending i hans liv. Han solgte alt – huset, bilen og 
sommerhuset – og flyttede i en lille lejlighed i Horsens tilpasset 
et budget på SU. 
   - Som personaleleder under finanskrisen måtte jeg gennem-
føre en masse grimme besparelser, og jeg blev også selv sparet 
væk til sidst. Det fik mig til at tage hele mit liv op til revision.   
Det gav ikke længere mening for mig at sælge ting til folk, som 
de reelt ikke havde brug for. Flere glas og vaser. Jeg gjorde ikke 
en forskel for nogen, og det tog jeg konsekvensen af, siger 
Claus Hagstrøm Hansen. 
   »Du kan stadig nå det«, var tanken, da han hev i håndbremsen 
og gik fra erhvervsleder til studerende. I gymnasiet ville han 
være bibliotekar, men kom i stedet i butikslære, fordi han var 

Claus Hagstrøm Hansen kalder det selv en »skrigende 
u-vending«, at han i 2013 begyndte at læse til cand. 
scient. bibl. efter 20 år som erhvervsleder. I foråret 2018 
afleverede han speciale, og i efteråret blev han ansat 
som biblioteksleder for Horsens Bibliotekerne. 
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itteratur og kultur har altid været 
Claus Hagstrøm Hansens helle og 
frirum. I gymnasiet ville han være 
bibliotekar, men først i 2013, efter 
tyve år som selvstændig med 
egne isenkrambutikker og som 

strategisk leder og driftsdirektør for en række 
butikskæder, valgte han at gå efter drømmen 
om at arbejde på et bibliotek som kulturfor-
midler.

IKKE FLERE VASER 

Finanskrisen i 2008 fik mange til at kaste 
et kritisk blik på deres værdier. For den nye 

L

En skrigende
u-vending
førte tilbage
biblioteket 
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Claus Hagstøm Hansen har været selvstændig og 
senere driftsdirektør og strategisk leder i en stor dansk 
isenkramkæde, før han blev cand.scient.bibl. i 2018.     
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skoletræt. Men interessen for litteratur og kultur havde fulgt 
ham. I 2018 afleverede han sit speciale som kandidat i infor-
mationsvidenskab og kulturformidling, og udgav undervejs 
i studiet tre skønlitterære romaner, hvilket kan sige at være 
dokumentation for litterært blod på tanden.

VI SKAL HAVE FLERE MED I FÆLLESSKABET     

Og nu sidder han der så igen. I chefstolen, men en helt andet af 
slagsen, mener han. For den her giver mening. Udover littera-
turen og kulturen er fællesskab og digital dannelse det, som 
biblioteket og bibliotekarer skal understøtte, mener han. 
   - Samfundet har fået færre mødesteder, og vi sidder med 
hovedet ind i hver vores skærm. Vi skal som bibliotek trække 
i en anden retning, siger Claus Hagstrøm Hansen, der ser 
fremtidens bibliotek som et urbant forsamlingshus, der sikrer 
åndelige og fysiske fællesskaber på tværs af interesser, alder 
og sociale skel. 
   - Horsens kommunes motto er: »En del af flokken«, og det 
passer godt på biblioteket. Vi skal favne alle og facilitere fæl-
lesskab, hvad enten folk vil spille brætspil, strikke eller synge. 
Det er ikke så vigtigt, om man kommer for at låne en bog. Man 
kan også komme for at føle sig som en del af et fællesskab – 
og så måske opdage bøgerne, siger han. 
   Der er mange borgere, der ikke bruger biblioteket. Er det en 
ambition at nå dem også?  

- Ja og det er en udfordring. Vi skal gøre os 
interessante og relevante og finde ud af, hvor 
vi kan byde ind. Vi skal ikke kun lave mere af 
det samme, og så håbe, at de kommer. Her 
kan bibliotekerne lære noget af det private er-
hvervsliv. De er gode til at holde sig relevante, 
ellers sælger de ikke noget. Vi skal på samme 
måde finde ud af, hvad brugerne har behov for, 
siger han. 
   Men selv om brugerne skal have det, de har 
behov for og ønsker sig, skal de også skubbes 
mod noget andet og oplyses, mener biblio-
tekslederen. 
   - Vi skal som bibliotek tage vores opgave 
alvorligt omkring digital dannelse. Vi spiller en 
rolle i at skabe demokratiske medborgere, der 
er refleksive omkring det som, de ser på net-
tet og på sociale medier, siger Claus Hagstrøm 
Hansen, der skrev speciale om digital dan-
nelse. Han har desuden skrevet flere artikler til 
Perspektivs site Del Din Viden om fake news 
og kildekritik. 

AGILITET FRA DET PRIVATE 

Hvordan kan dine erfaringer fra det private 
bruges i biblioteket? 
   - Som leder i et servicefag har man en klar 
kundetilgang. Din butik skal være salgsklar 
og indbydende. Det er også min tilgang som 
biblioteksleder. Vi er her for borgerne. Det er 
dem, vi laver bibliotek til. Ikke os selv og ikke 
politikerne. 
  - Den meningsfulde del af mit arbejde i den 
kommercielle verden var at lave strategi, 
tænke indretning og være personaleleder og 
ikke den del, der handlede om at »sælge mere 
i dag end i går« og være profitorienteret. Men 
der er en vis agilitet i det private, som jeg har 
taget med mig. Jeg kan godt lide, at man er 
risikovillig og tør tage hurtige beslutninger på 
gulvet. Dem skal man selvfølgelig stå på mål 
for bagefter, men det vil jeg gerne, siger Claus 
Hagstrøm Hansen, der starter og slutter da-
gen med at gå igennem biblioteket for at hilse 
på medarbejdere og brugerne. 
   - Jeg vil gerne være synlig. Jeg ser mig selv 
som formidler af kultur, og alt det, vi gør på 
biblioteket – om det er til lokalavisen, på de 
digitale medier eller til det politiske niveau. 

”Som leder i et servicefag har 
man en klar kundetilgang. Din 
butik skal være salgsklar og 
indbydende. Det er også min 
tilgang som biblioteksleder. 
Vi er her for borgerne. Det er 
dem, vi laver bibliotek til. Ikke 
os selv og ikke politikerne”.
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Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

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

Skrækfest i Odense trækker fulde
huse i en fejring af det gode gys     

Af Niels Mark 
Teamleder v. Odense Musikbibliotek 
12. december

Om lokal forankring og kulturelle partnerskaber på tværs af medier. 
Om baggrunden for en horrorfestival og hvorfor en borgerinddragende 
indsats som denne er relevant for alle folkebiblioteker. 

Helvedes forgård findes på biblioteket      

Af Mette Rygaard Poulsen 
Kommunikation 
5. december

Stemningen har været dyster på Hovedbiblioteket den sidste halvanden 
måneds tid. Siden midt i oktober har Helvede indfundet sig på børne-
biblioteket. I snart otte uger har der nemlig været fokus på Den Store 
Djævlekrig, som primært foregår under jorden i Helvede. 

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...
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Undervisningsmateriale 
fra bibliotek til folkeskole
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 identitetsdannende rygsæk? I Nordjylland udgår 
færgeruterne som et tydeligt spor fra Frederikshavn til Oslo og 
Göteborg, men hvad sker der, hvis vi forfølger dette spor i en 
litterær forståelse, som en dannelsesfærge, der forbinder os 
mere end det adskiller os? I projekt Ny Nordisk har bibliotekerne 
i Brønderslev og Frederikshavn opdyrket de litterære fælles-
skaber med fokus på de unge. Vi har samlet unge fra Brønders-
lev og Frederikshavn, Kungsbacka i Sverige og Ski i Norge til 
litterære workshops. Missionen var klar; kan de unge samles i 
ny nordisk litteratur om sig selv, ungdommens identitetsop-
bygning og livet som ung lige uden for det hele. Bibliotekerne 
i Brønderslev og Frederikshavn tog udfordringen op, og derud 
fra kom projekt Ny Nordisk.
   Ideen har været at udvikle nyt spændende undervisnings-
materiale til alle landets folkeskoler og biblioteker, som i den 
kreative undervisning kan arbejde innovativt med dannelse, 
identitet og nordisk litteratur. Unge fra de tre byer har i løbet 
af workshops læst, lyttet og skrevet sig ind i deres egne lokale 
kontekst og via egenproduceret litteratur gengivet, hvad de får 
med sig, hvor de kommer fra. Efterfølgende er alle mødtes til 
en fælles workshop på Frederikshavn bibliotek. Nu er projek-
tet så ved at evaluere to års arbejde mod et færdigt og nyt 
undervisningsmateriale, der ligger klar til brug for alle skoler, 
biblioteker og skrivehold, som vil arbejde videre med kreativ 
skrivning og de nordiske sprog.

UDVIKLING AF ET UNDERVISNINGSMATERIALE

Biblioteket kan med stor viden og kendskab til litteraturen 
formidle det nordiske perspektiv med de unge i centrum. Det 

giver en indgangsvinkel, som er nærværende og relevant i de 
unges læring. Lige nu er der en tendens, der igen peger mod det 
nordiske fælles ungdomsperspektiv, blandt andet fra succesen 
af den norske serie Skam, og opfølgning med flere nyere norske 
serier. Serien viser tydeligt de forskelle og alligevel tungtve-
jende fælles relationer, som unge har på tværs af de nordiske 
lande - et perspektiv, der har været glemt i drejningen mod de 
engelsktalende lande. Den nordiske litteratur sejrer sig gennem 
verden, og her bør unges stemmer medtages. Med inspiration 
i metoden creative writing har litteraturen været i centrum 
i projekt Ny Nordisk - skrivning gennem læsning og kreative 
processer.
   I udarbejdelsen af undervisningsmaterialet har det været vig-
tigt, at materialet passer ind i skolernes formål og læringsmål. 
Vi har desuden arbejdet med, at materialet bliver så let at gå til 
som muligt. Der er udarbejdet videoforklaringer til opgaverne, 
ligesom materialet er inddelt i emner, der passer til teksterne. 
Alle nordiske tekster er på skrift og video, det er altså muligt at 
høre teksten, og se dem, der har skrevet den. Vi har oplevet, at 
ved at bruge både tekst, lyd og billede gør det sproget lettere 
at forstå.
   Materialet bindes sammen med de videoer og interviews, 
som er lavet af Ungdomsskolens TV-hold i Brønderslev Kom-
mune. Vi har interviews om kreativ skrivning med elever fra 
alle hold samt de tilknyttede forfattere. 
   En af projektets samarbejdspartnere er Charlotte Wegener, 
lektor fra Aalborg Universitet, der har udgivet bogen “Skriv med 
glæde” og er ekspert i området creative writing. Skolelærer og 
forfatter Christine Lund Jacobsen har til projektet udviklet en 
didaktisk plan, som er skrevet sammen med Charlotte Wege-
ner. Den sætter fokus på de tungtvejende fordele, der kan 
hentes i at udvikle kreative skriveformer. Det er her, innovative 

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent Brønderslev Bibliotek
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Projektet Ny Nordisk viser, at der er meget, der binder 
unge sammen å tværs af nationalitet og sprog.

kræfter udvikles og styrkes. Glæden ved at fortælle - at skrive 
en historie - er med til at skabe stærke transformative kræfter 
hos de unge, som kan bruges i uddannelse, men langt vigtigere; 
som en indre styrke og en indre kraft, der kan trækkes på i 
livets udfordringer.

ERFARINGER FRA NYT NORDISK

– At skrive er en del af det at være et menneske i verden. Det 
er en måde at fordøje sin omverden på og skabe nyt. Kreativ 
skrivning er noget alle kan lære. Det handler om at få en vane, 
hvor man øver sig over længere tid - på samme måde, som hvis 
man træner sig op til at løbe et maraton. Men det handler lige 
så meget om at kaste sig ud i det og opdage, hvad der sker, når 
man bare skriver løs. Selvom danskfaget har flere mål end blot at 
lære eleverne at skrive, kan skolen sagtens understøtte elevernes 
kreative skriveudvikling. Det vigtigste er at få erfaringer med, at 
det kan være sjovt og give energi at skrive. 5-10 minutters daglig 
skrivning i en længere periode - enten som lektie eller i klassevæ-
relset - kan gøre meget for den personlige skriveudvikling, siger 
Christine Lund Jacobsen.  

Målet er ikke at skrive perfekte tekster. Men man kan lære at 
bruge skrivning til forskellige formål: som opvarmning, som 
undersøgelse og afprøvning af idéer eller som en måde at 
kommunikere og skrive til andre læsere på. Kort sagt handler 
Creative Writing om at skabe noget nyt på sin egen måde.

Mette Thaibert, lærer på Hjallerup Skole fortæller om
Ny Nordisk: 
– Vores 9. årgang og tre dansklærere deltog i forløbet “Ny nordisk 
identitet” med Brønderslev Bibliotek. Det var et spændende 
forløb. Vi læste på forhånd tekster på norsk, svensk og dansk og 

kan nu med god samvittighed sige, at vi også har arbejdet med 
de nordiske sprog i år. Dagen vekslede mellem oplæg, elevernes 
arbejde i grupper og individuelt, samt oplæsninger i plenum. Der 
var fokus på teksterne, temaerne, skriveøvelser, poetry slam og at 
give og modtage feedback. Vi nåede meget denne formiddag! Vi 
har netop nu “Identitet” som et af årets emner, og vi kan trække 
tråde og perspektivere til denne dag. Især poetry slam er noget 
eleverne husker, og de har desuden været mere motiverede for at 
lave hurtigskrivning.

AFSLUTNING AF PROJEKTET

Ny Nordisk er nu som undervisningsmateriale færdigt og 
evalueret og fra alle parter er projektet erklæret en succes. 
Det sværeste har klart været koordineringen af biblioteker, 
skrivende teenagere og forfattere på tværs af tre lande. Dog 
er det også tydeligt; der er som antaget i projektet langt mere, 
der binder os sammen, end som adskiller os. Vi har lært rigtig 
meget og det er sikkert, at der også fremover vil være rigtig 
meget, der kan samarbejdes om på tværs af nordiske grænser. 
Som Michelle fra Ski Bibliotek skriver i sit digt til antologien og 
det samlede undervisningsmateriale:

”Jeg drømmer hver dag,
Og jeg drømmer hver natt.
Jeg drømmer om en drøm med uklare ønsker,
For jeg vet ikke hva denne verdenen pønsker.
Så vekk meg opp, og la flammene brenne
Og la oss uvitende mennesker kjenne
At dette var bare en drøm,
Som jeg drømmer hver dag
Og hver natt.”
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

En spørgeskemaundersøgelse efter generalforsamlingen viser at:

89% af deltagerne var meget tilfredse eller tilfredse med 
deres udbytte af generalforsamlingen. 

80% var tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer.

24% var meget tilfredse eller tilfredse med workshoppen »Se 
Frem«, hvor medlemmerne fik tid til at drøfte BF’s fremtid. At 
workshoppen ikke fik en bedre evaluering fra deltagerne undrer 
ikke HB-medlem Kristoffer Harboe. 
   - De deltagere, jeg har talt med, var tilfredse med indholdet af 
workshoppen og var glade for at tale om BF og faget. De roste, at 
der var mulighed for at komme til orde i en mere uformel form end 
ved at gå på talerstolen til generalforsamlingen. Men de oplevede, 
at facilitatorerne ikke fungerede så godt, og det er nok det, vi kan 
se i evalueringerne, sagde han.
   BF’s bestyrelse skal i løbet af foråret arbejde videre med resulta-
terne fra workshoppen.

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

•   Jette Fugl, Københavns Universitet
•   Nikoline Dohm Lauridsen, DTU
•   Julie Arndrup, Københavns Biblioteker
•   Sarah Elizabeth Hvidberg, Hillerød Bibliotek
•   Andreas Damsbo Brix, Københavns Biblioteker
•   Kristine Sofie Højen, Randers Bibliotek
•   Jacob Holm Krogsøe, Randers Bibliotek
•   Daniel Ackey, Københavns Biblioteker
•   Martin Schmidt-Nielsen, Aalborg Bibliotekerne
•   Gitte Andersen, Odense Bibliotekerne
•   Første suppleant Kristoffer Harboe fra Kolding Bibliotekerne 

træder ind i bestyrelsen, da BF’s formand Tine Segel er på barsel.

BF's formand Tine Segel er på barsel. Næstformand Jette Fugl er 
derfor stedfortrædende formand.

af medlemmerne har stemt 
til bestyrelsesvalget, og de 
stemte flere nye ansigter ind 
i hovedbestyrelsen for 2019 
til 2021. Den nye hovedbe-
styrelse ser således ud og 
har sit første møde i januar:

Tilfredshed med BF’s 
generalforsamling 2018

49,53%

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 5. december 2018. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.
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Loke Daugbjerg Andersen 
Frederikshavn Bibliotek
Mobil: 27 97 66 06 
Email:
LokeDAndersen@gmail.com
 

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

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

 

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

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

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

Som et led i BF’s strategi for 2017 og 
2018 har udvalget under fokusområdet 
»Tilfredse medlemmer« gennemgået BF’s 
medlemstilbud. Gennemgangen betyder 
blandt andet, at vikariatmail i 2019 skal 
relanceres som et gratis tilbud til an-
noncørerne, at sekretariatet vil arbejde 
med nye formidlingsformer i forhold til 
for eksempel rådgivningen, og at BF’s 
miniuddannelser såsom Records Manager 
fortsat skal prioriteres. 
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Lav rente og længere levetid påvirker pensionsprognoserne. 
PFA har som følge af en forventet længere levetid for befolknin-
gen og lave renter justeret deres pensionsprognoser. Det har især 
konsekvenser for en gruppe af pensionister, der har oplevet et 
større fald i deres pensionsudbetalinger, fordi pensionsformuen 
skal række til hele alderdommen. De ændrede pensionsforhold 
betød, at hovedbestyrelsen havde inviteret BF’s pensionsrådgiver 
Jørgen Svendsen til at vurdere, om der var behov for justeringer 
af BF’s nuværende pensionsprodukt, der som udgangspunkt har 
investeringsprofil B som standardindstilling. Her var Jørgen Svend-
sen klar i mælet.
   - Det er min rådgiveranbefaling at bevare profilen og afvente, 
at PFA udvikler et bedre koncept til pensionisterne, og det er 
man ved at se på. Samtidig skal vi huske, at det er PFA, der har 
ansvaret for at rådgive den enkelte, som selv kan vælge en mere 
risikofyldt profil. 

Pensionsprognoser

BF på Folkemødet i 2019

Medlemstilbud 
under lup 

Tekst Anette Lerche

Bestyrelsen drøftede formålet med BF’s deltagelse i Folkemødet, og der var bred enighed om, at BF også i 2019 skal deltage.
Jette Fugl, stedfortrædende formand, har deltaget i de seneste års folkemøder, og hun er ikke i tvivl om værdien af BF’s deltagelse:
   - Folkemødet er lig netværk, og det synliggør os som organisation, sagde hun. 
   Samtidig var der i bestyrelsen bred enighed om, at det er vigtigt, at BF har fokus på medlemmernes kompetencer og rolle i sam-
fundet og ikke på institutionen biblioteket. 
   Konklusionen på drøftelsen blev, at BF på Folkemødet skal synliggøre BF’erne som faggruppe med fokus på BF’eren som brobyg-
ger mellem teknologi og brugere til viden og information. Samtidig støtter BF økonomisk de fælles initiativer, der er på biblioteks-
området på Folkemødet i 2019. 
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Skal chefen have 
en kærlig hilsen?
Skal du skrive mvh eller kh i dine arbejdsmails? 
Bruge smileys? Og må chefen sende en mail til dig, 
når du har fri? Vi har bedt en arbejdslivsforsker og 
en »takt og tone-ekspert« om at komme med deres 
bud på god mail-adfærd på arbejdspladsen.

bliver svaret? Det kan jo godt skabe usikkerhed hos 
medarbejderne, og det er ikke orden. Men har chefen 
forinden sagt: »Jeg sidder lørdag eftermiddag og når 
alt det, jeg ikke har nået i løbet af ugen og sender må-
ske nogle mails, men jeg forventer ikke, at I svarer før 
mandag«, så er det en anden sag. Som chef skal man 
huske, at man sender et signal på den måde – ligesom 
hvis man altid er den, der bliver siddende til sent på 
kontoret. 
   Derudover er der også nogle gange, hvor det bare er 
dårlig stil at maile uden for arbejdstid – for eksempel 
hvis man sender mails alene for at vise, at man har 
siddet og arbejdet uden for arbejdstid. En mail skal 
give mening for modtageren.

Er det i orden, at man mailer til
kolleger uden for arbejdstid?   

Hans Jørgen Limborg: Ja, hvis man har aftalt 
det. Det handler grundlæggende om forvent-
ningsafstemning. Der er ikke noget, der er 
100 procent rigtigt eller 100 procent forkert i 
denne her sammenhæng. Selvom vi har haft 
mails i rigtig lang tid, har vi endnu ikke helt 
fået greb om det. Derfor er det vigtigt, at 
man får forventningsafstemt, hvad der er 
i orden, og hvad der ikke er hos jer. Hvis en 
leder for eksempel sender mails til medarbej-
derne en lørdag, forventer han/hun så, at der 

1
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Hvornår er det ok, og hvornår er det ikke 
ok at sætte folk cc på en mail?   

Gitte Hornshøj: Det er i orden, når det berører folk 
arbejdsmæssigt. Det skal ikke være, fordi man 
vil lægge ansvaret fra sig og senere kan sige til 
personen »du var sat på cc, så det vidste du da 
godt«. Og det skal heller ikke være for at vise, at 
man har arbejdet til sent ud på aftenen. Det skal 
være en win-win for begge parter.

Hvornår skal man svare på en mail?  

Gitte Hornshøj: Der må man lave et regelsæt, der 
fungerer for én selv. Jeg har det selv sådan, at hvis 
jeg får en mail fredag sidst på dagen, så må den 
godt ligge til mandag. Og jeg mener også, at man 
har lov til at være væk fra arbejde en dag, uden at 
man skal føle, at man skal tjekke eller svare på de 
mails, der kommer, og så kan man efterfølgende 
forklare, at man har holdt fri, og derfor først 
svarer nu. Til gengæld synes jeg godt, at folk kan 
bruge deres autoreply lidt mindre. I dag kan man 
jo få en autoreply fra folk, der bare lige er i møde.   
Det er unødvendigt. 
   Mailen er også et af de sidste steder, hvor man 
har en slags »helle«, inden man svarer. I modsæt-
ning til for eksempel Messenger, hvor man kan 
se, når folk har læst ens besked. På mail har man 
som modtager mulighed for at lade som om, at 
man ikke har læst den og dermed svare, når det 
passer en. Det synes jeg er i orden. Det er jo i den 
grad stressende, at vi alle kan nås 24/7 på de 
digitale platforme. Derfor synes jeg også, at det 
er anmassende, når mailafsenderen beder om en 
kvittering, når mailen er læst. 

Er der emner, der ikke egner sig til mail?   

Hans Jørgen Limborg: Ja. Mailen er jo en blanding af en samtale 
og et brev og kan derfor bruges til mange ting. Men mails bør 
kun bruges til faktuel kommunikation. For hvis man bruger den 
som »samtale« og skriver noget, der eksempelvis kan tolkes 
på, eller hvor der er følelser involveret, så er der risiko for, at 
man ikke får modificeret, hvad man mener. Hvis man har en 
rigtig samtale, har den anden person mulighed for at spørge: 
Hvad mener du? Og kan aflæse dit kropssprog. Den mulighed 
har man ikke på mail. I stedet begynder modtageren at tolke, 
hvad han/hun tror, man mener, og svarer ud fra det. Og så kan 
det blive kompliceret. 

Må man bruge emojis i arbejdsmails? 

Gitte Hornshøj: Brug af emojis har taget overhånd, og jeg 
synes personligt ikke, at det hører hjemme i arbejdsmails. Man 
skal huske, at på en arbejdsplads er der nogle, der har været i 
firmaet i 40 år, og som ikke ved, hvad emojis er, og hvad de be-
tyder, og dem skal man respektere i stedet for at lade de unge 
sætte dagsordenen. De ældre medarbejdere skal ikke bruge 
energi på at sidde og tyde, hvad der menes. Der er også folk, 
der ikke ser så godt, og så tror de, at de sender en sol, men sen-
der i stedet en sur smiley. Det ender med at blive noget bøvl. Vi 
har ordene, og dem skal vi bruge. Men det er helt sikkert noget, 
der kommer til at ændre sig med tiden i takt med, at de ældre 
går på pension, og de unge bliver ældre.

2
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Om eksperterne
 
Hans Jørgen Limborg 
er forskningschef 
i konsulentfirmaet 
TeamArbejdsliv, der 
beskæftiger sig med 
arbejdsmiljø og desuden 
adjungeret professor på 
Roskilde Universitet.

Gitte Hornshøj er 
foredragsholder med 
emnet takt og tone som 
omdrejningspunkt. Hun 
har skrevet flere bøger 
om emnet, blandt andet 
bogen: Respekt – Takt og 
tone og kunsten at omgås 
andre mennesker.

”Man kan ikke bebrejde arbejdspladsen, 
hvis man hele tiden tager sin telefon op 
af lommen for at tjekke mails, det er ens 
eget ansvar. Men snak om det. For den 

teknologiske udvikling er hurtigere, end vi 
kan få takten og tonen med”.

Forskningschef Hans Jørgen Limborg   

6 7
Skal man skrive kh eller mvh?

Gitte Hornshøj: Det afhænger af, hvor man 
arbejder, så her er brug for et regelsæt for 
den enkelte arbejdsplads. »Kh« er jo »kær-
lig hilsen«, men det er der ikke mange, der 
tænker over længere. Og som det er i dag, er 
der også nogen, der synes, at »mvh« virker 
surt – i gamle dage var det jo virkelig en venlig 
hilsen, men i dag virker det meget formelt. Så 
som virksomhed er man nødt til at definere: 
Hvordan er det, vi skriver sammen? Jeg kender 
blandt andet til et advokatfirma, der har ansat 
en kommunikationsekspert til at finde ud af, 
hvordan de for eksempel skal skrive til kun-
derne. Det var noget, der engang var helt styr 
på – man vidste præcist, hvordan man skrev 
et privat brev og et forretningsbrev, men i dag 
er det en løbende proces. Der er ikke længere 
klare retningslinjer, så man er nødt til løbende 
at tage stilling og redefinere retorikken, og 
måden man kommunikerer på, alt efter hvem 
man er, og hvor man er. 

Hvem har ansvaret for god mail-takt
og tone på arbejdspladsen?

Hans Jørgen Limborg: Arbejdsgiveren skal sør-
ge for, at der er en virksomhedskultur, når det 
kommer til mails: At medarbejderne ved, hvad 
der er rigtigt og forkert og kan sige »sådan er 
det hos os«. For mails kan blive en stressfak-
tor. Men man har også et personligt ansvar, så 
man skal også have sin egen mailpolitik. Man 
kan ikke bebrejde arbejdspladsen, hvis man 
hele tiden tager sin telefon op af lommen for 
at tjekke mails, det er ens eget ansvar. Men 
snak om det. For den teknologiske udvikling er 
hurtigere, end vi kan få takten og tonen med.
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Syntes, det var alt for dyrt at låne bøger på biblioteket.

Altså, hvis du  
afleverer dem
til tiden, er  
det gratis.

Hov hov, den slags  
ubekendte kan man 
ikke tillade sig at
smide ind i ligningen!
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Statsgruppens
generalforsamling 2019

Statsgruppen afholder generalfor-
samling lørdag den 30. marts 2019
kl. 11.00 -13.00 i Bibliotekarforbundet,
Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg.

Forslag, der ønskes til behandling
på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 4 uger
før generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen afholdes 
medlemsmøde fra kl. 13.00-14.30 med 
titlen Dansk populærmusikhistorie fra 
Lille Sommerfugl til Lille T. Seniorfor-
sker Henrik Smith-Sivertsen fra Det kgl. 
Bibliotek vil dele ud af sin viden som 
forsker med speciale i populærmusik.

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

Er du Vordingborg Bibliotekernes nye bibliotekar,
Cand. Scient. Bibl. eller tilsvarende? 

Stillingen, som er på fuld tid, dækker primært børne- og 
ungeområdet, men du skal også kunne indgå i almindelige 
udlånsvagter og i indsatser ift. voksne. Det daglige arbejde 
vil primært være på hhv. Vordingborg og Møn Bibliotek samt 
i vores bogbus. Ansøgningsfrist 8. februar 2019.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Erik Thorlund Jepsen, 34 66 77 98,
e-mail ertj@vordingborg.dk.

Se mere om stillingen og ansøg på
www.vordingborgbibliotekerne.dk
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Privatgruppens
Generalforsamling 2019
2. februar 2019 i København

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

GENERAL- 
FORSAMLING

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Få konkrete og praktiske red-
skaber til at kunne forhandle 
din egen løn. 
28. januar 2019 i Odense
4. februar 2019 i Aalborg

Morgenmøde for ledere: 
Forhandling
Bliv mere bevidst om dine 
forhandlinger, så du får taget 
de mest konstruktive skridt 
til at påvirke de forskellige 
forløb til din fordel.
31. januar 2019 i København

Webinar: Library Transfor-
mation with a Purpose: your 
path to survival, success and 
growth
Hvordan ser fremtiden ud for 
bibliotekerne og biblioteka-
rerne i en situation, hvor der 

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

IT-faggruppens
Generalforsamling 2019
4. april 2019 i København

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

både er konkurrence fra globale 
virksomheder, reducerede bud-
getter og øget selvbetjening i 
en "on-demand" verden?
6. februar 2019 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Morgenmøde for ledere: At 
løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledelses-
mæssigt problem, som tilsyne-
ladende virker uløseligt? 
6. marts 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

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

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Lær om værktøjer til og 
principper for udvikling, 
design og strukturering 
af din organisations eller 
virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage.  
27. februar til 3. april 2019 i 
København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem 
kursusdage, som gør dig 
i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksom-
heder.       
4. til 29. marts 2019 i 
København

Morgenmøde for ledere: 
Mellemlederen i
orkanens øje
For som mellemleder at 
kunne agere i orkanens 
øje, kræver det helt 
unikke kompetencer 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 reflek-
tere, dele erfaringer, få 
input og finde vej i dine 
ledelsesmæssige dilem-
maer som ny leder.  
4. april 2019 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

SLUK - Kunsten at overleve
i en digital verden.
BF inviterer sammen med 
PFA til en tankevækkende 
aften i inspirerende selskab 
med speciallæge og forfatter 
Imran Rashid.
4. marts 2019 i København
22. maj 2019 i Aarhus

Pension live – spring den 
kedelige læsning over
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder. Både for 
offentligt ansatte og pri-
vatansatte.
19. marts 2019 i Aarhus
18. september 2019
i København

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.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.     
28. januar og 4. februar 2019
i København
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

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

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.

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

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

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

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.
7. maj til 4. juni 2019
i København

Kursus: GDPR for informati-
onsspecialister - persondata-
forordningen 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 Persondataforord-
ningen.
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
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Navn: Sofie Lindberg Wodschow               
Stilling: Bibliotekar, Folketingets Bibliotek
fra december 2018          
Uddannelse: cand.scient.bibl. 2007 på den
daværende Danmarks Biblioteksskole         
Tidligere: Bibliotekar på Det
Administrative Bibliotek      
Alder: 36 år 

Hvorfor søgte du stillingen på Folketingets 
Bibliotek?       
- Jeg synes, det er spændende at have et 
arbejde tæt på det politiske liv. Jeg kommer 
fra en stilling på Det Administrative Bibliotek 
(DAB), som er den anden ende af det politiske 
maskinrum, da det betjener embedsmænd, 
og nu skal jeg betjene politikerne. Der skete 
en del forandringer med DAB, da det i 2017 
fusionerede med Det Kgl. Bibliotek, og fordi 
jeg havde været der i 11 år, var det en god 
anledning til et skift.        

Hvad bliver dine primære opgaver?      
- Mine hovedopgaver bliver administratio-
nen af bibliotekets e-ressourcer, licenser og 
tidsskrifter. Jeg skal have overblik over vores 
portefølje af tidsskrifter, vedligeholde de 
digitale ressourcer og forhandle nye licenser 

samt formidle vores materialer og services til 
brugerne, så de for eksempel bliver opmærk-
somme på vores service »Book en bibliotekar«. 
Det er Folketingets medlemmer, de ansatte på 
Christiansborg og de ansatte i partierne, der 
kan booke os og få hjælp til, hvilke ressour-
cer det er relevant for dem at abonnere på, 
hvordan de bruger bibliotekets samling, søger 
i databaserne eller får adgang til nyhedstjene-
sterne - altså klassisk biblioteksformidling.   
Derudover skal jeg indgå i en vagtdækning, 
hvor vi er tilknyttet Folketingets udvalg og 
udarbejder baggrundsmaterialer til lov- og be-
slutningsforslag. Jeg er blevet tilknyttet skat-
teudvalget og skal researche på tidligere debat 
på et område, relevante artikler og bøger. Des-
uden gennemgår vi de kilder, der henvises til i 
lovforslag med mere for at tjekke, at kilderne 
findes og er valide.   
       
Hvad bliver det nye for dig i det her job?        
- Jeg har haft mange af de samme opgaver 
med administration af tidsskrifter og licenser i 
mit tidligere job, men Folketinget har et andet 
opdrag. Her er der meget fokus på at sikre 
alting for eftertiden, hvilket stiller store krav 
til dokumentation og formalia. Det er vigtigt, 
at man kan genfinde ting og kan rekonstruere 

på hvilke grundlag, beslutnin-
ger blev truffet, og love blev 
vedtaget. Lighedspunkterne 
er, at det er nødvendigt med 
faglig høj kvalitet og et højt 
serviceniveau for brugerne. 
Det er ikke vores opgave at 
gøre dem selvhjulpne. Det er 
vores opgave at finde tingene 
til dem.       

Du er lige startet, hvad
glæder du dig til?     
- At lande og få overblik og 
ikke føle mig ny, selvom mine 
kolleger siger, at det godt 
kan tage ti år, fordi det er et 
stort hus. Hvor vi i DAB var en 
lille selvstændig institution 
med i alt ti ansatte, så er vi 
i Folketingets Bibliotek tyve 
og en del af et stort hus, men 
det er også det sjove. Jeg 
glæder mig til at få et tæt-
tere forhold til mine primære 
brugere, fordi jeg rent faktisk 
møder dem på gangene. 

Bibliotekar tæt på magten 
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www.bci.dk

Vi iscenesætter og indretter fremtidens biblioteker. Lad os sammen ruske op i gamle vaner. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på www.bci.dk for mere 
inspiration.

VORES ARKITEKTTEAM ER KLAR TIL ET NYT ÅR!

Hvis den indre
forestillingsevne
allerede i barnealderen 
bliver bedøvet af
iPads og smartphones, 
så fodres fantasien 
ikke, og der sker en
underudvikling af
hukommelsen
Rådgivende retoriker Christian Eversbusch

Tema om vores hukommelse i en digital tid, 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

JANUAR          2019 

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 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

HVAD
GØR
DET
DIGITALE
VED
OS?

Tema


