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

Fyret
– sig pænt
farvel

Skal bibliotekerne 
have ny
musiktjeneste?

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
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Store videnskabelige 
forlag er gatekeepere 
for Open Access

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

TEMA

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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www.bci.dk

Det nye hovedbibliotek i Calgary er blevet en populær destination for indbyggere fra alle 
befokningsgrupper, der mødes for at læse, studere og socialisere. I tæt samarbejde med 
arkitekterne Snøhetta/Dialog og biblioteket har vi leveret vores Slimline reoler, der lever op 
til de høje krav til både udseende, funktionalitet og miljøhensyn. Biblioteket er imponerende
i sin arkitektur og indretning, og er et af verdens mest dynamiske og inspirerende biblioteker 
i verden.

NYT IKONISK BIBLIOTEK!

Mød os på  
Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 

Stand nr.  
11 + 13.

”I stedet for at skære
ned og fyre folk på
bibliotekerne, burde man 
ansætte langt flere.
Uden dem ophører den 
menneskelige kontakt,
og det er farligt for et
land at miste kontakten 
mellem mennesker.”
Sofia Jama, forfatter

Læs interview med forfatter Sofie Jama side 32
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04 Aktuelt interview:  
 Vi skal kende vores bibliotekshistorie    

06 Leder

08  Nyhedsoverblik fra nettet  

21  Vi skal hverve flere privatansatte informationsspecialister    

22 Biblioteket er gjort nutidigt og ført tilbage til 
 1894 på samme tid                                                                                   

26 Fyret…sig pænt farvel for din egen skyld
 Karrierekonsulent Ricki Nielsen råder til at sende 
 en takkemail til sin tidligere chef.

29 Klar klimaholdning på biblioteket

30 Fremtidens biblioteker er både digitale og fysiske  

36 HB-noter  

38 Brugerne vil inspireres til ny musik 
 Rapport afdækker danskernes ønsker til et eventuelt
 nyt musiktilbud fra bibliotekerne.  
  
40 Job og karriere

46 Nye stillinger
                  
48 Arrangementer                                                                                                                                    
 
50 Nyt job
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TEMA:

SÅ VIGTIG ER DEN FØRSTE TID 
PÅ DIT NYE ARBEJDE42

32

DET PERSONLIGE MØDE ER VIGTIGT

12

De første måneder på en ny arbejdsplads 
er afgørende for, om du falder til.

Somaliske Sofie Jama holder på at biblioteket skal være et personligt møde.

INTERNATIONALE FORLAG 
MALKER UNIVERSITETERNE
– PRISEN BETALER VI ALLE 
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 Hvorfor er det vigtigt at få nedskrevet den
samlede danske bibliotekshistorie? 
- Fordi den ikke tidligere er skrevet som ét samlet 
værk. Desuden er vi i en periode, hvor bibliote-
kerne er udfordrede, og hvor det er vigtigt at 
fremhæve bibliotekernes betydning og værdi 
gennem historien, særligt i forhold til udviklingen 
af demokratiet. Det vil være den røde tråd igen-
nem de to bind. Vi skriver også om udviklingen fra 
lukkede til åbne biblioteker – fra biblioteket som 
en kiste med bøger til et rum med bøger, som alle 
har adgang til og frem til i dag, hvor det er åbnet 
helt og fuldt af aktiviteter.  
 
Hvordan kan vi bruge den historiske viden i dag?    
- Særligt den unge generation opfatter bibliote-
kerne som en selvfølge og lidt støvede, men dyk-
ker man ned i historien, møder man pionerer, der 
har gjort en stor indsats for, at bibliotekerne er, 
hvad de er i dag. Og der er masser af sjove, skæve 
og spændende historier, der fortjener at komme 
frem. Samtidig kan historien som sagt bruges i 
debatten om biblioteker i dag. Når man kender 
bibliotekernes udvikling, forstår man også deres 

betydning. Bibliotekerne er jo kendetegnede ved at være meget 
mangfoldige steder både som fordybelsesrum, mødesteder og 
med tilbud om aktiviteter og som en del af lokalsamfundet. En 
vigtig pointe er, at biblioteker ikke kommer af sig selv. De skal 
prioriteres politisk.   

Hvem skriver I historien til?      
- Vi vil gerne nå bredt ud, så det bliver interessant læsning både 
for dem, der beskæftiger sig med faget professionelt, men 
også for folk med interesse for kulturhistorie og samfunds- og 
demokratiudvikling, og også gerne de unge. Vi lægger eksem-
pelvis vægt på at finde nyt billedmateriale, som giver nye og 
skæve vinkler på historien. Som billedet af Burnin Red Ivanhoe, 
der gav koncert på Lyngby Stadsbibliotek omkring 1970 (se 
modsatte side), hvor de unge sidder på reolerne. Det billede 
siger meget om udviklingen af bibliotekerne i 1960’erne, der gik 
fra at være stille steder til at tage mere kunst og musik ind.     

Hvordan indsamlede I det historiske materiale?  
- Der eksisterer allerede mange forskellige kilder, og vi vil gøre 
meget for også at finde nye kilder. For eksempel har vi gennem 
en vejviser fra 1700-tallet fundet læseforeninger, der ikke før 
har været kendt. Vi søger også i arkiver og i antikvariater. Det 
bliver også første gang den helt tidlige bibliotekshistorie bliver 
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Den første samlede danske bibliotekshistorie udkom-
mer i to bind i anledning af hundredeåret for den danske 
bibliotekslov i 2020. Lektor på INF på Københavns
Universitet Nan Dahlkild leder projektet, der er støttet 
med to millioner kroner fra private fonde. 

Vi skal kende vores 
bibliotekshistorie 
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Har du en god historie? 
Ligger du inde med viden eller materiale, der kunne have interesse for den samlede 
bibliotekshistorie, så skriv til forfattergruppen. Det kan være alt fra tegninger vedrørende 
biblioteksbyggeri til anekdoter.
   - Vi vil gerne have de personlige fortællinger med, der kan være svære at finde i of-
ficielle kilder. Vi har blandt andet interviewet Eva og Jørgen Bro Glistrup om at starte på 
Biblioteksskolen i 1956. Deres forventninger, hvordan de studerende så ud og hvilke taler, 
der blev holdt, siger Nan Dahlkild. 

Mail til cwn520@hum.ku.dk.

beskrevet, og vi planlægger at 
rejse rundt i landet for at be-
søge steder, hvor der har ligget 
kloster- og herregårdsbibliote-
ker. Vi skal også besøge de helt 
nye biblioteker, da de to bind 
skal indeholde hele historien 
om biblioteker op til 2020.         

Kan du nævne et par af de 
mest interessante nedslag i 
bibliotekshistorien?     
- Loven i 1920 er selvfølge-
lig helt afgørende for især 
folkebibliotekerne. Den betød, 
at bibliotekerne nu spredte 
sig over hele landet fra små 
lejligheder til nye bygninger, der 
bliver den tids moderne biblio-
teker, og det henvendte sig til 
og blev attraktivt for mange. 
Samlingerne begyndte at blive 
supplerede med studierum og 
foredragsrum. Loven i 1964 bli-
ver igen et tigerspring for folke-
bibliotekerne med nye medier, 
musik og kunst. Samtidig bliver 
aktiviteterne mere alsidige og 
udadvendte. 
   For forskningsbibliotekerne 
sker der en vigtig udvikling, da 
de får de tre store biblioteks-
katedraler - Universitetsbib-
lioteket i Fiolstræde i 1861, der 
tidligere havde ligget på loftet 
af Rundetårn. Statsbiblioteket 
i Aarhus i 1902, hvor der ikke 
tidligere havde været et stort 
forskningsbibliotek i det jyske, 
og Det Kongelige Bibliotek, der 
rykker ud fra Slotsholmens 
Kunstkammerbygning i 1906.   
En anden markant forandring 
for forskningsbibliotekerne 
sker i 1970’erne med univer-
sitetscentrene og i dag, hvor di-
gitaliseringen og store fusioner 
udfordrer dem. 
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I foråret 2018 nedsatte kulturministeren og uddan-
nelses- og forskningsministeren en arbejdsgruppe, 
der havde til opgave at komme med sit bud på 
fremtidens organisering af forskningsbibliotekerne.
   I arbejdsgruppen var eksempelvis de små fag- og 
forskningsbiblioteker ikke repræsenteret, og BF var 
derfor tidligt opmærksom på at give arbejdsgrup-
pen så meget relevant viden som muligt. Derfor 
har BF fra foråret 2018 arbejdet målrettet på at 
give BF`s medlemmer en stemme i processen ved 
at nedsætte en baggrundsgruppe bestående af 
FFU-medlemmer (fag-, forsknings- og uddannel-
sesbibliotekerne), der indsendte fem siders velar-
gumenteret biblioteksfaglige input, betragtninger 
og opmærksomhedspunkter til arbejdsgruppen. 
Desuden valgte BF at kontakte alle øvrige faglige 
organisationer relateret til FFU-arbejdspladser, 
så organisationerne kunne stå sammen. På den 
baggrund blev der indsendt en fællesskrivelse til 
arbejdsgruppen. Her var der særligt fokus på netop 
vigtigheden af inddragelse af medarbejdere og 
deres faglige viden i processen.
   Den 21. november 2018 var HK Stat, DM og BF på 
baggrund af henvendelserne inviterede til møde i 
Kulturministeriet. Der blev lyttet, og det var også 
tydeligt, at det indsendte BF-materiale fra bag-
grundsgruppen var læst. 
   Arbejdsgruppens arbejde blev afsluttet i decem-
ber 2018, men dens anbefalinger, samt en rapport 
fra Oxford Research, der tager udgangspunkt i 
interviews med forskere og studerende, er her 
i slutningen af februar 2019 endnu ikke officielt 
udmeldt eller godkendt af de to ministre. Derfor 
er ansatte i (fag-, forsknings- og uddannelsesbib-
liotekerne) FFU stadig reelt uvidende om, hvilken 
organisering af fremtidens forskningsbiblioteker, 
der lægges op til.

Jette Fugl  /  jf@bf.dk

   Oxford-rapporten tegner et genkendeligt billede af 
forskningsbibliotekerne og viser, at FFU-bibliotekerne og 
de ansatte er langt fremme. Der er store forventninger til 
forskningsbibliotekerne. Det handler om informationsfor-
syningen til forskning og uddannelse, fri og lige adgang 
(Open Science og Open Access), og om at tilbyde relevant 
og værdiskabende tiltag både til forskere, studerende og 
uddannelserne. Der skal også skabes akademiske partner-
skaber for at sikre stor videnspredning, forskningskommu-
nikation og nærhed til universiteternes faglige miljøer og 
varetagelsen af disse miljøers fagspecifikke behov. Fokus 
på nærhed, samarbejde og kvalitet - alt sammen noget 
BF hilser velkomment, og som vi gerne havde set afspejle 
sig i arbejdsgruppens anbefalinger. Det er dog ikke nogen 
overraskelse, at man i stedet i anbefalingerne vælger at 
se på FFU-bibliotekernes digitale infrastruktur og tager 
afsæt i licensforhandlinger, et fælles bibliotekssystem og 
fysiske samlinger og sidst men ikke mindst håndteringen 
og adgangen til open science. Det tyder blot på, at arbejds-
gruppens anbefalinger først og fremmest skulle resultere 
i rationalisering. Men netop fordi det tværgående sam-
arbejde er så vigtigt for kvaliteten af FFU-bibliotekerne, 
kunne man godt have ønsket sig mere og bredere inddra-
gelse af alle berørte biblioteker i processen. Derfor skrev 
BF igen til de to ministre i februar 2019 for at udtrykke 
særligt to bekymringspunkter i forhold til anbefalingerne. 
Nemlig, at det er vigtigt med en hurtig afklaring for de 
fag- og forskningsbiblioteker (som for eksempel mindre 
biblioteker i fag- og forskningsmiljøer, erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og gymnasier), der endnu ikke helt 
ved, hvor de står i forhold til anbefalingerne og samt for at 
pege på at man i den omlægning af DEFF-projektmidler, 
anbefalingerne lægger op til, fortsat sikrer, at de bidrager 
til kompetenceudvikling på tværs af alle arbejdspladser og 
fagområder. 
   I processen har BF haft stor glæde af at bringe medlem-
mernes viden i spil. Derfor vil jeg rette en stor tak til alle de 
deltagere, der har givet relevante input. 
   Mit håb er, at I vil fortsætte drøftelserne på arbejds-
pladserne og gå i dialog med ledelsen om vigtigheden af 
nærhed til de faglige miljøer, så fag- og forskningsbibliote-
kerne fortsat kan bidrage til forskning og uddannelse. 

Jette Fugl
Stedfortrædende formand 

PS: Efter denne leder blev skrevet, har Kultur- og Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet understreget, at man fortsat 
vil gå i dialog med både biblioteker, universiteter og øvrige 
interessenter på området. Det hilser BF velkomment.

· Perspektiv · Marts 20196

Fremtidens forskningsbibliotek er nu! 



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

Får du Perspektivs 
nyhedsbreve i
indbakken hver 
uge? Ellers tilmeld 
dig på www.bf.dk/
nyhedsbreve

6. marts  

International pris til dansk biblioteksudvikler 

Tidsskriftet Library Journal uddeler hvert år prisen
Movers & Shakers til biblioteksfolk, der nytænker
bibliotekerne. I år går prisen til Sidsel Bech-Petersen
fra Aarhus Kommunes Biblioteker.

Sidsel Bech-Petersen er blot den anden dansker, der modtager Movers & Shakers-
prisen. Prisen er blevet uddelt af det amerikanske tidsskrift Library Journal siden 
2002 og den gives til personer, der har skabt nytænkning i bibliotekerne og påvir-
ket, hvordan der arbejdes med biblioteker globalt.
  Sidsel Bech-Petersen har været ansat på Aarhus Kommunes Biblioteker som 
biblioteksudvikler siden 2005 og har som en del af ledelsen  været en væsentlig 
drivkraft i udviklingen af Aarhus Bibliotekerne. Hun får blandt andet prisen for 
sit arbejde med Design Thinking, hvor brugerne bliver inddraget i designløsninger 
og udvikling. For eksempel har hun som repræsentant for Aarhus Bibliotekerne 
i samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation, Chicago Public Libraries og 
designfirmaet IDEO lavet en model for, hvordan biblioteker kan arbejde med 
Human Centered Design og Design Thinking, og hun har været med til at udvikle 
en håndbog i brugerinddragelse, der i dag er oversat til 15 forskellige sprog. 
  »Der er ingen tvivl om, at drivkraften for mig er at skabe et bedre bibliotek for 
borgerne. Bibliotekerne er borgernes sted og moderne biblioteksudvikling handler 
derfor i høj grad om at kunne udvikle med borgerne i centrum: både sammen 
med dem - og på baggrund af den viden, vi får om borgernes behov gennem for 
eksempel interviews og observationer«, siger Sidsel Bech-Petersen. 

Mønsted 

25. februar

Licensforhandlinger samles
på Det Kgl. Bibliotek

For at stå stærkere over for de store forlag i licens-
forhandlingerne
overflyttes DEFF til Det Kgl. Bibliotek.

Licensområdet, der i dag hører under Danmarks 
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), skal 
overflyttes til Det Kgl. Bibliotek, skriver Kulturmini-
steriet i en pressemeddelelse den 21. februar.
  Ved at samle de nationale licensforhandlinger ét 
sted på Det Kgl. Bibliotek vil man styrke forhand-
lingsmulighederne over for de videnskabelige forlag 
for at få lavere priser på tidsskriftsartikler og mere 
Open Access.
  Baggrunden for beslutningen er en række anbefa-
linger fra den arbejdsgruppe, der blev nedsat i foråret 
2018 for at se på fremtidens forskningsbibliote-
ker. Arbejdsgruppen har blandt andet vurderet, at 
universiteternes biblioteksbetjening kan forbedres 
med fælles løsninger, eksempelvis i form af et fælles 
bibliotekssystem for alle landets universiteter og en 
styrket strategisk indsats inden for Open Science og 
data management.

Se mere på kum.dk/nyheder-og-presse
 Lerche

Foto A
arhus B

ibliotekerne

Biblioteksudvikler 
Sidsel Bech-Petersen 
er også en del af holdet 
bag konferencen Next 
Libray, der tænker 
brugerinddragelse ind i 
biblioteksudviklingen.



Nyhederne fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv

i forkortet version
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08. februar

National strategi for digital dannelse

SIRIKommissionen anbefaler en national digital dannelsesstrategi for alle 
aldersgrupper – ikke kun for børn og unge. Kommissionen peger blandt andet på 
biblioteker, folkehøjskoler og medier som oplagte spillere i den indsats. 

- Der er en stigende indsats i folkeskolen for at lære børn og unge at navigere på 
sociale medier, mens de ældre rask væk deler information uden at vurdere kilderne. 
Vi mangler en digital dannelsesstrategi, der involverer alle aldersgrupper, sagde 
chefredaktør på Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, da hun indledte dagens konfe-
rence på Christiansborg, hvor SIRIKommissionen kom med ti anbefalinger, der skal 
styrke den demokratiske samtale. 
  Kommissionen er nedsat af Ingeniørforeningen (IDA) og politiker Ida Auken (R), og 
formålet er at kortlægge, hvordan vi kan udnytte digitaliseringen positivt. Udover 
en national digital dannelsesstrategi er en af anbefalingerne oprettelsen af et tvær-
fagligt uafhængigt center for digitalt demokrati.     

Demokratiet er udfordret 
- Grunden til kommissionens arbejde og anbefalinger er, at grundlaget for den demo-
kratiske samtale er fuldstændig forandret i dag, sagde Lisbeth Knudsen.
  - Det demokratiske immunforsvar er udfordret. For eksempel får 66 procent deres 
nyheder fra sociale medier, hvilket er et problem, fordi der ikke bliver skelnet mellem 
nyhedernes kvalitet. Financial Times’ nyheder har samme validitet som en tilfældig 
blogger. Desuden mener kun 42 procent, at klassiske nyhedsmedier er meget vigtige 
for samfundet. Det kan vi ikke være tilfredse med, sagde hun. 
  Andre elementer, der forurener vores information og udfordrer demokratiet, er den 
grove debattone på sociale medier. I en megafonmåling siger 61 procent, at de afhol-
der sig fra at deltage i debatten på sociale medier. Og undersøgelser viser, at der er 
70 procent større chance for, at misinformationer og sensationer bliver delt fremfor 
en alment oplysende historie.       
  - Vi ser også ekstreme holdninger flytte til lukkede Facebookgrupper, så der opstår 
ekkokamre, hvor vi taler med dem, vi er enige med, i stedet for i demokratisk ånd, 
dem vi er uenige med, siger Lisbeth Knudsen. 
  Rapporten fra SIRIKommissionen indeholder også tre anbefalinger til de profes-
sionelle medier, blandt andet uddannelse og efteruddannelse af journalister om at 
modgå misinformation og et frivilligt digitalt trustmark til medier, der lader sig måle 
på deres etiske retningslinjer.  

Læs hele SIRIKommissionens rapport og anbefalinger på ida.dk

 Mønsted

28. februar

BF tager del i #Deldinløn-kampagne  

BF er en del af kampagnen #Deldinløn sammen
med 28 andre organisationer, hvor der sættes 
fokus
på lønåbenhed og ligeløn. 

Sammen med 28 andre organisationer sætter BF 
fokus på lønåbenhed og ligeløn med kampagnen 
#Deldinløn i anledning af Kvindernes Internatio-
nale Kampdag den 8. marts.
  Men lønåbenhed er både for kvinder og mænd, 
understreger BF's stedfortrædende formand Jette 
Fugl.
   »Det er en kerneopgave for fagforeningerne at 
sætte fokus på ligeløn, for det er godt gammel-
dags uretfærdigt, når vi aflønnes forskelligt for 
at gøre præcist det samme stykke arbejde. Det 
gælder både for kvinder og mænd, for når vi ikke 
har ligeløn, går det ud over hele familien. Men 
skal vi opnå ligeløn kræver det, at vi taler åbent 
om vores løn. Derfor er kampagnen #Deldinløn 
en mærkesag for fagbevægelsen og derfor står 
de faglige organisationer bag«, skriver hun i en 
leder i fagmagasinet Perspektiv og tilføjer, at BF's 
mangeårige fokus på løn og offensiv lønpolitik går 
i lige linje til kampagnen.

Vigtigt at løfte i flok
Den seneste lønundersøgelse blandt BF'ere på det 
offentlige arbejdsmarked viser, at i kommuner 
tjener mænd i gennemsnit 562 kroner mere pr. 
måned end kvinder, hvilket svarer til en lønfor-
skel på 2 procent. Værre ser det ud på statslige 
arbejdspladser, hvor mænd i gennemsnit tjener 
1.576 kroner mere svarende til en forskel på i alt 
4,3 procent. Ser vi på stillingsniveauer er billedet 
mere broget med lønforskelle på op til 10 procent 
mellem kønnene. Derfor er der bestemt noget at 
holde øje med blandt BF's medlemmer, selvom 
lønforskellen mellem kønnene er endnu større i 
visse andre fag og brancher.
   »Håbet med kampagnen er, at de folkevalgte på 
Christiansborg vil lytte, gribe til handling og sikre 
en mere markant lovgivning på området«, skriver 
Jette Fugl.

Bibliotekarforbundet

Foto Sabrine M
ønsted

SIRI-Kommissionens anbefalinger blev fremlagt på 
Christiansborg i februar. Fokus er, hvordan vi som 
samfund bedst udnytter kunstig intelligens.
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14. februar

Kritik af Akademikernes A-kasse  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) kritiserer i en afgørelse 
Akademikernes A-kasse for ikke at have sikret en tilstrækkelig økonomistyring 
og –kontrol, samt for ikke at have ført tilstrækkeligt tilsyn omkring a-kassens 
tidligere direktør. STAR’s undersøgelse af A-kassen blev netop iværksat efter 
afskedigelsen af a-kassens tidligere administrerende direktør.

STAR udtrykker i en afgørelse blandt andet kritik af, at Akademikernes A-kasses 
tidligere formand og bestyrelse ikke i tilstrækkelig grad har ført tilsyn omkring 
a-kassens tidligere direktør, som i efteråret 2018 blev afskediget som følge af en 
række uregelmæssigheder. 
   Derudover kritiserer STAR a-kassens bestyrelse skarpt for ikke at have sikret en 
tilstrækkelig økonomistyring og -kontrol, ligesom STAR kritiserer Akademikernes 
A-kasse for ikke at have bidraget nok til styrelsens undersøgelser.
  AKA’s nyvalgte formand Thomas Damkjær Petersen forklarer i en pressemed-
delelse fra a-kassen den 7. februar, at Akademikernes A-kasse tager kritikken 
til efterretning, og at man allerede er godt i gang med at ændre procedurer og 
arbejdsgange med hensyn til blandt andet økonomiske dispositioner.

BF formand genvalgt 
BF’s formand Tine Segel blev i begyndelsen af januar genvalgt til sin post i Akade-
mikernes A-kasses bestyrelse. 
  - Jeg er naturligvis meget ærgerlig over den her sag, og jeg tager lige som det 
nyvalgte formandskab kritikken fra STAR til efterretning, og jeg bakker op om det 
nye formandskabs fokus på at få rettet op på procedurer i a-kassen, så vi undgår 
lignende sager i fremtiden og ikke mindst, så vi kan genskabe tilliden til a-kassen. 
Vi skal have klarere procedurer for, hvordan midler til eksempelvis markedsføring 
bruges, da der naturligvis ikke må herske nogen tvivl om, at a-kassens midler skal 
bruges til gavn for medlemmerne.

Bibliotekarforbundet

7. marts

Biblioteker får topscore hos danskerne  

Biblioteker er sammen med museer blandt de kultur-
institutioner, som danskerne sætter særligt pris på. 
Samtidig mener hele 80 procent, at de bør støttes 
økonomisk.

Biblioteker er populære hos danskerne. Det viser den 
nye kulturanalyse Mellem ballet og biograf – kultur 
ifølge danskerne, som Tænketanken Mandag Morgen har 
foretaget for Altingets kulturpolitiske netværk. Analysen 
viser blandt andet, at biblioteker sammen med museer 
er de foretrukne steder, når danskerne benytter sig af 
kulturtilbud. 
   Den konklusion glæder BF’s stedfortrædende formand 
Jette Fugl.
   - Det bekræfter endnu en gang vigtigheden af bibliote-
ker som kilde til viden og læring samt kulturelt mødested, 
og det viser tydeligt, at de mange kulturtilbud, bibliote-
kerne udbyder, er relevante for rigtig mange danskere. Det 
er et vigtigt statement fra danskerne - særligt i en tid, 
hvor bibliotekets fremtid også har stort politisk fokus. I 
den forbindelse er det centralt at understrege, at det ikke 
ville kunne lade sig gøre, hvis der ikke var kompetente 
medarbejdere til at løfte opgaven, siger hun.
   Samtidig er biblioteket den kulturinstitution, som flest 
danskere mener bør have offentlig støtte, idet hele otte 
ud af ti (80 procent) mener, at biblioteker bør modtage 
offentlige tilskudsmidler.

Bibliotekarforbundet
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Store videnskabelige forlag tjener enorme 
summer på at sælge adgang til forsknings-
artikler og -data, der allerede er betalt af 
skattekroner. I Danmark og resten af Europa 
ulmer et oprør blandt forskningsbiblioteker og 
universiteter antændt af en presset økonomi 
og et politisk krav om Open Access. 

»Kære kommissær Vestager

European University Association (EUA) er dybt 
bekymret over den manglende gennemsigtighed og 
konkurrence i den videnskabelige forlagsbranche i 
Europa. EUA vil bede Europakommissionen om at 
undersøge, om de europæiske konkurrenceregler er 
nok til at garantere en fair konkurrence i sektoren«. 
Sådan indledte EUA, sammenslutningen af 800 
universiteter fra 48 europæiske lande, et fælles 

TEKST SABRINE MØNSTED  ILLUSTRATION BOB KATZENELSON

Internationale 
forlag malker
universiteterne 
– prisen betaler vi alle 
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brev til EU’s konkurrencekommissær Margrethe 
Vestager i oktober 2018. 
   Spiren til brevet kommer blandt andet af 
konklusionerne i det danske projekt Open Access 
Monitor, der har afdækket omkostninger og bar-
rierer ved Open Access i Danmark. 
   For der er åbenlyse modsætninger og paradok-
ser ved universiteternes indkøb af licenser fra de 
videnskabelige forlag og Open Access. Først og 
fremmest er det paradoksalt, at universiteterne 
er nødsaget til at indkøbe licenser til videnska-
belige tidsskrifter for at give forskerne adgang 
til forskning, de selv har bedrevet, og som vi alle 
sammen har betalt udgifterne til gennem skat-
ten. Det er også det, Open Access skal dæmme 
op for. 
   Formålet med Open Access er nemlig, at alt 
offentligt finansieret forskning skal være frit 
tilgængeligt for alle - så også borgere, virksom-
heder og organisationer har adgang til den nyeste 
viden. Og den nationale danske målsætning er 
100 procent Open Access i 2025. 
   Næste paradoks er, at universiteterne ofte 
betaler forlagene for, at tidsskriftsartiklerne 
bliver gjort til Open Access via såkaldt Gylden eller 
Hybrid Open Access, hvilket betyder, at univer-
siteterne betaler op til tre gange for den samme 
forskning. 
   Der er nemlig tre veje til Open Access; Grøn, 
Gylden og Hybrid. Den grønne er gratis, da forsk-
ningsbiblioteket lægger en udgave af forsknings-
artiklen ud i et offentligt digitalt arkiv efter, at 
artiklen er blevet peer reviewed, men endnu ikke 
sat op i forlagets layout. I Gylden Open Access 
betaler universitet som oftest forlaget for at gøre 
artiklen tilgængelig. Og slutteligt er der den dyre 
Hybrid Open Access, hvor universitetet betaler for 
at artiklen bliver gjort til Open Access, men efter 
en embargoperiode, der kan være op til to år, og i 
den mellemliggende periode sælger forlaget kun 
adgang til artiklen gennem licenser.  
  
7,6 MILLIARDER EURO FOR ADGANG

TIL EGEN FORSKNING 

Samtidig betyder manglende konkurrence 
på det videnskabelige forlagsområde, at for-
lagene kan skrue priserne på licenser op, og 
det gør de, så hvert år går en større del af 

forskningsbibliotekernes budget til licenser. Den tyske 
forskningsinstitution Max Planck lavede en beregning i 
2015, der viste, at forskningsbiblioteker globalt bruger 7,6 
milliarder euro om året på at købe adgang til tidsskrifter.
    Det presser de danske forskningsbiblioteker økonomisk 
sammen med generelle nedskæringer og et krav om fuld 
Open Access i 2025. Og der er da også enighed på universi-
tetsbibliotekerne om, at den økonomiske smertegrænse for 
licenser er nået, men debatten i Danmark er ikke for alvor 
nået ud over biblioteksmiljøet, mener specialkonsulent på 
Københavns Universitetsbibliotek og projektleder på Open 
Access Monitor projektet, Michael Svendsen.   Universitets-
rektorer i Tyskland og Sverige er derimod gået sammen og 
har – med politisk opbakning – opsagt licensaftaler med El-
sevier, et af de største internationale videnskabelige forlag.
   Der er dog bevægelser i ledelseslaget på danske univer-
siteter. Og det var sammenslutningen af danske universi-
tetsrektorer under Danske Universiteter, der fik European 
University Association til at sende et fælles opråb til EU’s 
konkurrencekommissær Margrethe Vestager i oktober 
2018. 
   - Ingen – hverken ledere eller politikere – kan lukke øjnene 
for projektets resultater (Open Access Monitor, red), for de 
viser, at der er underliggende strukturer, der driver for-
skerne til at publicere på måder, der spænder ben for Open 
Access, sagde vicedirektør for Det Kgl. Bibliotek og universi-
tetsbibliotekar for Københavns Universitet Kira Stine Han-
sen til projektets afslutningskonference i december 2018. 
   - Og hvis politikere og universiteter vil i mål med 100 
procent Open Access i 2025, er det nødvendigt at se på hele 
kredsløbet for forskningspublicering, sagde hun.

INGEN GULERØDDER FOR OPEN ACCESS 

Problemerne skyldes nemlig, ifølge de biblioteksfaglige 
eksperter, ikke kun de store videnskabelige forlag, men 
også den nationale politik for, hvordan vi i Danmark an-
erkender forskere og uddeler forskningsmidler. Det sker i 
blandt andet ud fra den Bibliometriske Forskningsindikator 
(BFI). Et pointsystem der bygger på, hvilke tidsskrifter 
forskerne får udgivet deres forskning i. Tidsskrifterne er 
inddelt i tre niveauer, hvor de fagligt mest anerkendte giver 
flest point. Derimod er der ingen point og dermed sandsyn-
ligvis ingen nye forskningsmidler i for eksempel at udgive 
sin forskning som Open Access. 
   - Det er en modsætning at have en politisk vision for, at 
forskningen skal være åben og frit tilgængelig på den ene 
side og på den anden side belønne forskerne efter, hvilke 
kommercielle tidsskrifter, de udgiver deres resultater i. Og 
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Grøn Open Access er 
gratis. Forskeren eller 
forskningsbiblioteket lægger 
forsksningsartiklen, der er 
blevet peer reviewed, men 
ikke sat op i forlagets layout, 
ud i et offentligt digitalt arkiv. 

Gylden Open Access 
Her betaler universitetet 
eller forskeren af 
forskningsmidlerne som 
oftest for, at forlaget gør 
artiklen offentligt tilgængelig. 
Der er dog tidsskrifter, der 
ikke tager publiceringsgebyrer, 
hvis de drives på ikke-
kommericielle platforme.

Hybrid Open Access Her 
betaler universitetet eller 
forskeren artiklen fri efter en 
embargoperioden, der kan 
være helt op til to år, og i den 
periode sælger forlaget kun 
adgang til artiklen gennem 
licenser.    

GRØN, GYLDEN 
OG HYBRID 
OPEN ACCESS 
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de mest prestigefyldte tidsskrifter er ofte 
dem, der er mest restriktive overfor Open 
Access eller tager sig dyrt betalt for Hybrid 
Open Access ved for eksempel at kræve pub-
liceringsafgifter pr. artikel på mellem 20.000 
til 35.000 kroner eller ved at have lange 
embargoperioder, før artiklerne må gøres til 
Open Access. De store anerkendte forlag har 
simpelthen ikke incitamentet til at spille med 
på idealet om Open Access, fordi forsknings-
artiklerne kommer til dem helt af sig selv. 
Det er et guldæg, de beskytter, siger Michael 
Svendsen. 
   Han mener en stor del af forklaringen på, 
at vi som samfund accepterer et så åbenlyst 
unfair system for universiteter og skattebor-
gere, er historie og tradition.   
   - Vi er oppe imod en mere end 350 år gam-
mel publiceringstradition med store hæder-
kronede tidsskrifter, hvor forlagene også 
sidder på det såkaldte peer review-system, der 
sikrer, at forskningsartiklerne bliver læst og 
kvalitetsgodkendt af andre forskere. Igen et 
paradoks da forskerne gør det arbejde gratis 
for forlagene, siger han. 

FORSKERE SOM MALKEKVÆG

Ifølge dekan og fakultetsdirektør på Det 
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Kø-
benhavns Universitet, John Renner Hansen, er 
den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) 
ikke noget, som han eller de ansatte forskere 
skænker en tanke, men han råder altid for-
skerne til at udgive deres forskning i de mest 
anerkendte og prestigefyldte tidsskrifter. 
   - Fordi forskningen dermed bliver kvalitets-
stemplet, og det giver forskerne det bedst 

De private og offentlige almennyttige fonde er også ved at få øjnene op for, at en del af de penge, de 
uddeler til forskning, lander hos kommercielle forlag. Pt er 16 statslige og private fonde i 13 lande - 
deriblandt store fonde som Welcome Trust og Bill og Melinda Gates Foundation – gået sammen om en 
international strategi kaldet PlanS. Den består af ti principper, blandt andet at den støttede forskning 
skal udgives som Open Access, og at forfatterne skal beholde ophavsretten til deres artikler.
  - Og det rykker virkeligt noget, når fondene stiller krav om, at den forskning, som de bevilger penge til, 
skal udgives som Open Access. For det er mange penge, der er på spil, siger Michael Svendsen. 

FONDE STILLER KRAV OM OPEN ACCESS

mulige CV. Og ja naturligt nok er 
det i reglen dem med det bedste 
CV, der får tildelt nye forsknings-
midler, siger John Renner Hansen, 
der har siddet i Det Europæiske 
Forskningsråd og uddelt midler på 
blandt andet det grundlag. 
   Problemet er for ham at se de 
enorme summer, forlagene efter-
følgende hiver ind på licenser for 
adgang til forskningsartiklerne.
   - Vi forskere er blevet malke-
kvæg for forlagene. Vi bedriver 
forskningen, laver peer reviewet 
og skal bagefter betale for adgang 
til resultaterne. Jeg har ikke noget 
problem med, at forlagene tjener 
penge på deres arbejde, men det 
er uacceptabelt, hvordan de i dag 
ublu skraber penge ind. Prisen er 
for høj, og det er jo penge, der går 
fra ny forskning, siger John Renner 
Hansen. 

KØBER SIG TIL OPEN ACCESS 

Michael Svendsen fastholder, at 
BFI systemet er en strukturel 
barriere for Open Access. Og det 
samme gør Anne Thorst Melbye, 
leder af Syddansk Universitets 
kontor for forskningsregistrering, 
der også har været en del af pro-
jektet Open Access Monitor. 
   - Man taler om begrebet Pay 
for Publications – at forskerne 
favoriseres og får penge fra BFI 
systemet for at publicere i visse 

- Vi har været for pæne og 
ikke gjort det klart, hvor 
mange penge der går til 
licenser, siger Anne Thorst 
Melbye, leder af Syddansk 
Universitets
kontor for 
forskningsregistrering.

- Vi skal turde sætte 
spørgsmålstegn ved 
værdien af de dyrt 
forhandlede licenser og 
tage den både taktiske og 
politiske drøftelse, siger 
specialkonsulent på
Københavns 
Universitetsbibliotek 
Michael Svendsen



Marts 2019 · Perspektiv · 17

”VI
FORSKERE 
ER BLEVET 

MALKEKVÆG FOR
FORLAGENE.”

tidsskrifter. Kortlægningen af Open Access artikler i 2016 viser, 
at mere end 85 procent af de artikler, hvor universiteterne 
betalte for Hybrid Open Access, altså den absolut dyreste form 
for Open Access, fordi de både betaler for licens til artiklen og 
for frikøb af artikel, var tidsskrifter, der var på BFI-listerne – de 
tidsskrifter, som forskerne bliver belønnet for at publicere i 
gennem BFI-systemet, siger hun.   
   Det strider mod den danske Open Access Strategi, der efter-
stræber Grøn Open Access, hvor artiklerne »gratis« lægges ud 
for eksempel af forskningsbiblioteker i et offentligt arkiv, sam-
tidig med at artiklen udkommer på »glittet papir« i et tidskrift. 
   Målet er 100 procent Open Access i 2025. Der skal være 
»uhindret, digital adgang for alle til alle fagfællebedømte 
forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner - med 
maksimalt 12 måneders forsinkelse«, står der i strategien, hvor 
Uddannelses- og Forskningsministeriet opfordrer universite-
terne til at minimere brugen af Hybrid Open Access. 
   Men Open Access-strategien anerkender samtidig forlagenes 
rolle. »Implementeringen af Open Access skal underbygge, at 
det fortsat er muligt for danske forskere at publicere i de mest 
anerkendte nationale og internationale tidsskrifter«, står der.
   Lars Bjørnshauge, direktør i Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), der er en uafhængig database grundlagt af Lund 
Universitet med adgang til 12.000 Open Access tidsskrifter, 
kritiserer den danske strategi for ikke at sætte nok pres bag 
visionen om Grøn Open Access. Han oplever, at forskerne blot 
indregner frikøb af artiklerne til Open Access i deres forsk-
ningsbudget uagtet, at Danmark tilstræber den gratis grønne 
adgang.  
   Men det er den Grønne Open Access, der er idealet for de dan-
ske universiteter, sagde specialkonsulent på Open Access-om-
rådet i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Hanne-Louise 

Den danske Open Access-strategi blev revideret 
i 2018 af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 
Målet er 100 procent Open Access i 2025. 
Målsætningen lyder: »at der fra 2025 og frem 
er uhindret, digital adgang for alle til alle 
fagfællebedømte forskningsartikler fra danske 
forskningsinstitutioner - med maksimalt 12 
måneders forsinkelse«. I 2017 var Syddansk 
Universitet (SDU) på 42 procent og Københavns 
Universitet (KU) på cirka 40 procent.  

100 PROCENT
OPEN ACCESS I 2025 

Kierkegaard på afslutningskonferencen for Open Access 
Monitor-projektet.  
   - Det er et kommunikationsproblem, hvis ikke universi-
teter og forskningsbiblioteker får kommunikeret klart til 
forskerne, at det er den Grønne Open Access, de skal gå 
efter. 
    - Men når systemet belønner forskerne for at publicere 
i tidsskrifter, der ofte ikke har det store incitament til 
at støtte Open Access, så er det svært at slå forskerne 
i hovedet bagefter for at betale for Gylden eller Hybrid 
Open Access ud af deres forskningsmidler, siger Michael 
Svendsen, der ser den realistiske vej frem mod de 100 pro-
cent Open Access som en kombination af Grøn og Gylden 
Open Access.

NYE GULERØDDER PÅ VEJ 

Regeringen har i sin Forsknings- og innovationspoliti-
ske strategi nedsat et meriteringsudvalg, der i løbet af 
foråret 2019 skal komme med konkrete anbefalinger til en 
mere dækkende meriteringsstruktur på universiteterne. 
Altså hvad forskerne skal belønnes for. 
   - Der er en voksende bevidsthed om, at det ikke er frugt-
bart for hverken forskere eller samfundet kun at belønne 
forskere på publikationer. For eksempel taler man i EU-
regi om forskningens »social impact«, siger Anne Thorst 
Melbye, der også gerne så, at det også gav anerkendelse 
på CV’et for eksempel at udgive sin forskning som Open 
Access eller at skrive lærebøger. 



18

O
P

E
N

 A
C

C
ES

S

· Perspektiv · Marts 2019



Marts 2019 · Perspektiv · 19

Ministeriets 
kommentarer   
Perspektiv har bedt om et
interview med uddannelses- og 
forskningsministeriet, der dog af-
venter anbefalingerne fra Udvalget 
for bedre meritering i dansk forsk-
ning. Ministeriet har derfor sendt 
følgende mailsvar på Perspektivs 
spørgsmål.   

Fagfolk på forskningsuniversiteterne peger på, at BFI kan være en 
hindring for Open Access, hvordan ser ministeren på det? 
- Der er ikke noget, der tyder på, at BFI skulle modvirke Open 
Access. Tal fra den seneste Open Access indikator måling (2018) 
viser, at BFI-tidsskrifterne er lige så åbne overfor Open Access-
realisering som ikke-BFI-tidsskrifterne – blokeringsgraderne er 
henholdsvis 24 procent og 23 procent. Med blokering menes: 
Tidsskrifter, der ikke tillader Open Access ifølge Sherpa/RoMEO 
eller ikke er registreret i Sherpa/RoMEO, fysiske tidskrifter, der 
ikke findes digitalt eller tidsskrifter med embargoperioder over 12 
måneder.

I oktober 2018 sendte EUA (European University Association) et 
brev til EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager med en 
bekymring over manglende gennemsigtighed og konkurrence i den 
videnskabelige forlagsbranche i Europa. Er det en bekymring, mini-
steriet kan følge? Og eventuelt kan se løsninger på?
- Uddannelses- og Forskningsministeriet følger, via Danmarks 
Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF), udviklingen i 
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priserne på licenser, som DEFF forhandler på 
vegne af blandt andet universiteterne. I DEFF 
arbejder man for at skaffe adgang til mest 
mulig relevant elektronisk information til de 
bedst mulige priser og på de mest attrak-
tive vilkår for de institutioner, de servicerer. 
Ministeriet vil i sagens natur følge udfaldet af 
den nævnte sag med interesse, som EUA har 
henledt konkurrencekommissærens opmærk-
somhed på.

Kan man på længere sigt forestille sig nye
publiceringsmodeller i Danmark? For eksempel 
at universiteterne selv stod for et peer
reviewsystem eller forskningsudgivelser?
 - Der foreligger ikke planer om at foreslå 
en ændring af den nuværende praksis for 
peer review og publicering, jævnfør den nye 
reviderede Nationale Strategi for Open Access, 
som uddannelses- og forskningsministeren of-
fentliggjorde i juni 2018. Heraf fremgår: »Open 
Access i Danmark betyder ikke, at staten skal 
erstatte de private forlags værdifulde bidrag 
til videndeling. Derimod skal implementerin-
gen af Open Access, med hjælp fra denne cen-
trale del af publiceringskæden, understøtte, at 
vi får spredt den efterspurgte kvalitetssikrede 
viden til så mange som muligt og så hurtigt 
som muligt. Det er således afgørende, at Open 
Access i Danmark indeholder en fortsat kvali-
tetssikring af forskningsresultaterne i form af 
tidsskrifternes fagfællebedømmelse. Denne 
kvalitetssikring er den nødvendige kritiske 
gennemgang af forskningsresultaterne, som 
sikrer forskningens legitimitet. Uden den vil 

Open Access ingen effekt have«. Strategien er blevet til i dialog 
med Den Nationale Styregruppe for Open Access, herunder 
blandt andet repræsentanter fra samtlige otte universiteter.

Er der på den korte bane overvejelser omkring at ”belønne”
forskerne for at udgive som Open Access?
- Regeringen har, jævnfør den forsknings- og innovationspo-
litiske strategi Danmark – klar til fremtiden, nedsat et merite-
ringsudvalg, der med udgangspunkt i internationale tendenser 
på området skal undersøge mulighederne for at etablere mere 
dækkende meriteringsstrukturer, der kan fremme blandt andet 
videndeling. Udvalget skal i løbet af foråret 2019 komme med 
konkrete anbefalinger til universiteterne om eventuelle ændrin-
ger i den gældende meriteringspraksis i det danske forsknings-
system. Udvalget vil som en del af sit arbejde behandle Open 
Science og herunder Open Access.

Forskningsartiklerne er bogstaveligt talt guld værd for forlagene, og den næste store »guldåre« er 
forskningsdata, som er fundamentet til artiklerne, men som også lægger grund til videre forskning. Der 
er allerede forlag, der tilbyder forskere at sørge for kvalitet og kuratering af deres data mod betaling, 
eller de tilbyder data til text- og datamining, hvor forskere søger efter mønstre i enorme datamængder. 
   Det er en problemstilling, der rækker ind i et større begreb om Open Science, der er på dagsordnen i EU. 
   - Universiteterne bør selv varetage deres forskningsdata og ikke lægge dem i hænderne på forlag, og 
som forskningsbibliotek skal vi kunne pege på løsninger for en økonomisk bæredygtig udvikling omkring 
forskningsdata for at understøtte universiteterne og ministeriet, siger Michael Svendsen. 

FORSKNINGSDATA ER DEN NÆSTE GULDÅRE
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Det private erhvervsliv ansætter flere informationsspecialister 
end tidligere. Men væksten i nye job har ikke øget medlems-
tallet i BF’s privatgruppe, der er gået fra 365 i 2016 til 356
medlemmer i 2019. Det skal der laves om på.

- Hvordan gør man det klart for medlemmerne, hvad Privat-
gruppen kan betyde for dem? 
   Det spørgsmål stillede Privatgruppens afgående formand 
Matthias Eiriksson, informationsspecialist i Ørsted, da han af-
lagde beretning til Privatgruppens generalforsamling i februar. 
Han understregede værdien af et netværk for privatansatte, 
der samtidig arbejder for at sikre kompetenceudvikling og for 
at øge synligheden af de privatansatte både i BF og over for 
virksomhederne. 
   Udfordringen for Privatgruppen og BF er, at selvom flere 
informationsspecialister bliver ansat i det private erhvervsliv, 
så stiger medlemstallet af denne gruppe ikke tilsvarende i BF. 
Men der var optimisme på bestyrelsesmødet:
   - BF har på den seneste generalforsamling vedtaget at 
varetage interesserne for medarbejdere, der har funktionen 
omkring informationshåndtering i virksomhederne i bred 
forstand. Derfor er vi i Privatgruppens bestyrelse optimister 
og tror, at vi kan gøre noget for at øge medlemstallet, sagde 
Matthias Eiriksson.
   I den kommende periode vil Privatgruppen blandt andet 
arbejde for at fastholde og tiltrække nye medlemmer blandt 

Vi skal hverve
flere privatansatte
informationsspecialister

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

studerende og privatansatte informationsspecialister. Privat-
gruppen vil øge opmærksomheden blandt BF’s øvrige medlem-
mer for jobmuligheder i det private, ligesom virksomhederne 
skal gøres opmærksomme på de kompetencer, informations-
specialister besidder. 
   Desuden vil Privatgruppen fortsat arbejde for at sikre relevant 
udbud af arrangementer for de privatansatte – også i form af 
webinarer og online kurser, der gør det lettere for medlemmer-
ne at deltage. Netop at tilbyde webinarer og online kurser blev 
rost fra flere deltagere til generalforsamlingen. 
   - Det gør det lettere for os jyske og fynske medlemmer at 
deltage, lød det. 
   Et andet rost tiltag er, at man som BF’er kan tage en kollega 
med til et arrangement til medlemspris. 
   Formand for Statsgruppen Lis Nielsen, der deltog på general-
forsamlingen, foreslog, at Privatgruppen og Statsgruppen i den 
kommende periode arbejder tættere sammen om flere arrange-
menter, eksempelvis om ESDH og data. 
   Den tanke støttede stedfortrædende formand i BF Jette Fugl. 
- Vi arbejder alle med data, og netop at afholde arrangementer 
på tværs af ansættelsesområder vil gøre begge netværk større, 
sagde hun.
   I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til Privat-
gruppens bestyrelse. Flere af de nuværende bestyrelsesmed-
lemmer genopstillede ikke. Dog ønskede både Anders Nørgaard 
Didriksen, Ferring A/S og Mette Maj Arnung, studenterrepræ-
sentant at fortsætte. Desuden blev Lise Miller Bertram, Novo 
Nordisk A/S valgt ind i bestyrelsen. 

Se mere om Privatgruppen på bf.dk. Her kan 
du også læse beretningen og Princip- og 
arbejdsprogrammet for Privatgruppen.

Afgående 
formand for 

Privatgruppens 
bestyrelse 
Matthias 

Eiriksson er 
optimistisk 

omkring at øge 
medlemstallet de 

kommende år.    

Marts 2019 · Perspektiv · 21



· Perspektiv · Marts 201822

B
ILLE

D
R

E
P

O
R

TA
G

E

Biblioteket er gjort
nutidigt og ført
tilbage til 1894
på samme tid  
Odense Katedralskole fik i 2017 fire millioner 
kroner af A. P. Møller Fonden til at restaurere 
deres bibliotek i de oprindelige lokaler fra 1894 
og med bøger tilbage til 1500-tallet. Samtidig 
blev biblioteket gjort funktionelt og moderne. 
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- Mange 
gymnasieelever er 
blevet studenter 
fra Odense 
Katedralskole uden 
at ane, at der lå et 
bibliotek på skolen, 
siger Mette Solberg 
Tamborg, der har 
været bibliotekar 
på skolen i seks år. 
Før renoveringen 
kunne man ikke 
se ind i biblioteket 
ude fra gangen. 
Nu er der lavet 
et gennembrud i 
væggen, så der er 
kig til bøgerne og 
dørene er låst op. 
Vægge er flyttet, 
og biblioteket er 
ført tilbage til, 
hvordan det så ud 
i 1894. Desuden er 
samlingen chippet, 
så eleverne selv kan 
låne og aflevere 
materialer i 
udlånsautomaten.  
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En konservator 
har genfundet de 
oprindelige farver 
og materialer. 
Hylderne har fået 
olie og gulvene er 
høvlet og lakeret 
som oprindeligt. 
Alle dørtrin er 
blevet fjernet, så 
det er nemmere at 
komme rundt med 
en bogvogn. Og 
en konservator fra 
Det Kgl. Bibliotek 
har været inde over 
opbevaringen af 
bibliotekets sjældne 
materialer. 

Biblioteket er i besiddelse 
af mange gamle bøger og 
sjældenheder tilbage fra 
1500-tallet, som ikke tidligere 
har været opbevaret korrekt. 
Nu er der lavet et rum med den 
rette temperatur. Rummet er 
aflåst, men man kan kigge ind 
gennem en glasdør. 
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Eleverne bruger 
biblioteket både 
til hygge og til at 
finde ro. Der er lavet 
12 studiepladser, 
og eleverne må 
gerne tage mad 
og drikke med ind i 
sofaerne. - Hellere 
pletter i sofaen og 
liv i biblioteket end 
forbud, siger Mette 
Solberg Tamborg.

Biblioteket har fået penge fra den Faberske Fond til et 
udstillingsmøbel. Det er et raritetskabinet eller forundringsskab 
med skuffer og glughuller, hvor udstillingen kan skifte. Pt 
består udstillingen af genstande fundet under ombygningen på 
biblioteket. For eksempel en træklods, hvor snedkeren har skrevet 
»Det er vigtigt at håndværkere organiserer sig«, samt en hylde, 
hvor der i 1943 blev skrevet under den: »Danmark er besat af 
Verdens mest forhadte Folk, Tyskerne, også kaldet Græshopper – 
Svin –  Forbrydere – Mordere og mange andre passende Navne«.
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Biblioteket er en del af skolens historie og ånd. Odense 
Katedralskole adskiller sig fra andre skoler med knirkende 
parketgulve, en udsmykket festsal, og nu et bibliotek ført 
tilbage til 1894. For eksempel står tre kartoteksskabe blandt 
andet med kort fra 1700-tallet rundt i biblioteket. 

Mette Solberg Tamborg 
ved sit arbejdsbord.
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Når man lige er blevet fyret, er det sidste, man har 
lyst til, at skrive en takkemail til sin tidligere chef.
Men det kan være det, der gør dig klar til at søge
et nyt job, siger karriererådgiver i BF Ricki Nielsen.

anset om du er blevet fyret på grund af 
økonomiske nedskæringer, samarbejds-
problemer eller selv har sagt op, så er der 
meget at hente ved at sende en mail til din 
tidligere chef og sige tak for det gode, som 
vedkommende og jobbet har givet dig. 

   - Men send først mailen, når du lige har 
trukket vejret og er kommet om på den 
anden side af den krise, en fyring kan ople-

ves som, understreger karriererådgiver Ricki Nielsen. 
   Og, slår han fast, det er ikke for chefens skyld, at den mail 
skal sendes. Det er udelukkende for din egen. 
   - Tanken er at skubbe de negative oplevelser og følelser til 
side og fokusere på det gode, som det tidligere job gav. De 
gode opgaver, det, der udviklede dig, og hvad chefen gjorde 
godt, siger Ricki Nielsen, der sammenligner en fyring med de 
følelser, man kan have, når en kæreste har slået op. 
   - Lige efter kan du måske kun se alt det negative. Og selvom 
begrundelsen for opsigelsen kan være økonomiske nedskæ-
ringer, så har de fleste en følelse af ikke at være gode nok, for 
hvorfor var det lige mig? Men reelt set har der været et antal 
gode år forud, og derfor er der også gode ting at finde frem til 
takkemailen. - Jobbet og kollegerne har jo været dit liv 37 timer 
om ugen i et vist antal år, siger han. 

U

Fyret… 
sig pænt farvel for 

din egen skyld   
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Hvorfor er det vigtigt at få sendt en 
mail? Kan man ikke bearbejde oplevelsen 
selv?
   - Det vigtigste er de overvejelser og 
tanker, som du gør dig, når du skriver 
mailen. Men det er også vigtigt at få 
den sendt, for der sker noget i os, når 
vi skriver et brev og sender det. Så kan 
vi lægge det fra os bagefter, siger Ricki 
Nielsen.
   Formålet er at få vendt de negative 
følelser om fyringen, din tidligere ar-
bejdsplads og chef, så du ikke tager dem 
med i din jobsøgning og til din næste 
jobsamtale.    
   - Du kan tale nok så pænt om din 
gamle arbejdsplads eller dine opgaver til 
en jobsamtale, men hvis du reelt ikke er 
kommet videre og har forliget dig med 
fyringen, så vil dit toneleje og krops-
sprog afsløre, at du ikke mener det. 
Du vil udsende negativ energi, hvilket 
gør dig utroværdig, og så får du ikke 
jobbet. Og taler du direkte negativt om 
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•  Hvad har du lært af personen?
•  Hvad respekterer du personen for?
•  Hvilke ting har fungeret godt mellem jer?
•  Hvilke resultater har du skabt sammen med personen?
•  Hvad er det bedste ved din tidligere chef?
•  Hvad er det bedste ved din tidligere arbejdsplads?

Kilde: karriererådgiver Ricki Nielsen

I mailen 
kan du 
overveje 
at skrive:

din tidligere arbejdsplads og er fuld af vrede, får du 
heller ikke jobbet, siger Ricki Nielsen, der gennem 
sine kurser og rådgivning indtil videre har fået mere 
end 25 BF-medlemmer til at sende en mail til deres 
tidligere chef. 
   - Ingen har fået et negativt svar tilbage, siger Ricki 
Nielsen, der understreger, at svaret dog ikke er det 
vigtige. Det er ens egen følelse af en god afslutning. 
   - Jeg har for eksempel mødt et medlem, hvor fron-
terne havde været trukket helt op mellem hende og 
chefen. Hun havde virkelig smækket med døren, og 
det var endt i en retssag om aftrædelsesvilkår. Men 
ved alligevel at sende en takkemail nogle måneder 
efter sagen, havde hun ikke længere en knude i ma-
ven, hver gang hun tænkte på sin tidligere arbejds-
plads, men huskede også på de gode ting, og den 
sidste positive mail fra chefen, siger Ricki Nielsen. 
   - De svar, som jeg har set fra cheferne, er som 
oftest, at de er kede af den dårlige afslutning, men 
at »de var glade for det og det«, og at »det er pænt 
af dig at skrive«, og flere chefer tilbyder at være 
reference overfor fremtidige arbejdsgivere.

BIND EN SLØJFE PÅ DET SVÆRE  

Specialkonsulenterne i BF Lone Rosendal og Ulla 
Thorborg er enige i, at det er godt at få bundet en 
sløjfe på en opsigelse, så man kan komme videre i sit 
arbejdsliv. 
   Man kan binde den sløjfe på forskellige måder, 
mener Lone Rosendal. Hun tænker, at det for nogle 
kan være en god idé at skrive en takkemail til den 
tidligere chef. 
   - For i alle stillinger og relationer har der været no-
get godt, som er værd at huske og tage med videre, 
siger hun.     
   - Det vigtigste er, at man ikke tager spøgelserne 
med sig videre, men får bearbejdet de frustrationer 
og spørgsmål, der kommer i kølvandet på en fyring. 
Stort set alle bliver ramt på selvværdet, når de bliver 
fyret. Hvorfor var det lige mig? Selvom der kan være 
gode grunde, der handler om besparelser, eller at en 

hel afdeling lukker ned. Og ofte får man ikke talt om den eksakte 
grund midt i kampens hede, så man kan have brug for en afslut-
ning, siger Lone Rosendal.  
   De to konsulenter møder ofte medlemmerne lige efter en 
fyring, når det gør allermest ondt og ofte i de sager, hvor der skal 
forhandles, og hvor forholdet til den tidligere arbejdsplads og 
chef er endt hårdt mod hårdt. Derfor er det vigtigt at vente med 
at skrive mailen, til man er klar. Lige efter en fyring er de fleste 
meget vrede eller kede af det. 
   - Vi har sager, hvor medlemmer reelt er blevet behandlet så 
dårligt, at jeg ikke tror, at de er i stand til at skrive et pænt brev 
til deres chef, siger Ulla Thorborg. Det kan eksempelvis være 
i forløb, der endte med en fyring efter en periode med stress, 
der ikke blev håndteret godt af ledelsen, så det førte til en lang 
sygemelding og opsigelse. 
   Vi ser eksempler på sager, hvor små ting undervejs i et forløb 
kunne havde ændret det uheldige udfald, hvor vreden er for-
ståelig. Vi ser heldigvis også, at det mange gange viser sig, at 
»fyringen var en god ting«, når det hele har lagt sig, og man ser 
klart igen, siger Ulla Thorborg. 

SØG IKKE JOB FOR HURTIGT 

Ricki Nielsen er enig i, at man skal være mentalt klar for at sende 
en takkemail, som han opfordrer til på sine jobsøgningskurser og 
i sin rådgivning. 
   - Manges første reaktion er, at det ikke kan lade sig gøre. Det er 
det sidste, jeg gør, siger de. De føler sig så forurettede og dårligt 
behandlede, at de ikke kan se, at de kan skrive sådan en mail. 
Men det er netop pointen ved det. De dårlige følelser skal vendes, 
siger Ricki Nielsen, der erkender, at det kan være svært at se 
klart lige efter en fyring. 
   - Giv dig selv lov til at trække vejeret, før du går i gang. Man 
skal igennem flere stadier af en krise, og man skal være på den 
anden side af at være i sine følelsers vold. Hans erfaring er, at det 
tager tre til ni måneder, og faktisk skal man ikke søge et nyt job 
for hurtigt, mener han. 
   - Det svarer til at gå på datingappen Tinder dagen efter, at 
din kæreste eller ægtefælle gennem mange år er gået fra dig, 
siger Ricki Nielsen, der også opfordrer folk, der selv har sagt op 
og er videre i et nyt spændende job til at sende deres tidligere 
arbejdsgiver en mail, fordi det giver en god afslutning, siger Ricki 
Nielsen.
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Hvis vi vil have borgerne til at have en holdning og
debattere, er vi nødt til selv at gå forrest, siger bibliotekar 
Anette Rusbjerg, der har været med til at opbygge et
maker space om forurening i verdenshavene.  

å Køge Bibliotekerne kan brugerne bogstave-
ligt talt træde ind midt i havet og få viden, der 
spænder fra omfanget af plastik i verdenshavene, 
mangfoldigheden af fiskearter, viden om miljø-
indsatser, der virker, til hardcore facts om hav og 
miljø gennem QR-koder. 

   Bag projektet Oceans19 er to bibliotekarer, Anette Rusbjerg 
fra Køge Bibliotekerne og Tina Berg fra Lolland Bibliotekerne. 
De gav sig selv to benspænd under kurset Maker space udbudt 
af Roskilde Centralbibliotek. De skulle udvikle et maker space 
(et kreativt værksted), der tog udgangspunkt i bibliotekets 
faglitterære samling, og de skulle bringe deres egen holdning i 
spil. 
   - Som bibliotek og bibliotekarer vil vi gerne skabe debat om 
væsentlige ting i samfundet, men det kræver, at vi som men-
nesker og fagpersoner selv tør vise vores holdning, tage stilling 
og komme med et budskab samtidig med, at vi formidler ny 
viden, inspiration og oplevelser, siger Anette Rusbjerg. 
   - Budskabet i vores maker space Oceans19 er, at vi skal passe 
på miljøet, men ikke kun gennem en negativ vinkel, om hvor 

Klar klimaholdning
på biblioteket
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slemt det står til, men også ved at vise, hvor smukke havene er, 
så vi får lyst til at passe på dem, siger hun. 

BRUGERNE SKAL DELE VIDEN

Desuden lægger de to bibliotekarer op til, at brugerne skal dele 
viden, så i bibliotekskalenderen er foredrag med geologisk ama-
tørforening og en lokal dykkerklub. 
   Kommunens børnehaver kommer og hører bibliotekarerne 
fortælle om miljø, og børnene er selv med til at skabe livet un-
der havet ved at lave fisk og vandplanter af genbrugsmateriale.  
Børnene skal også sortere, hvad der hører til i havet og hænge 
det op på en tavle med smileys.  
   - Vi har ramt plet med vores blanding af viden og æstetik. 
Folk kommer ind ad døren til biblioteket og går direkte hen til 
maker spacet. 
   Til april rykker Oceans19 til Lolland Bibliotekerne, og flere 
andre biblioteker har spurgt, om de kan låne det efterfølgende. 

Man kan kontakt Anette Rusbjerg for mere information på 
anette.rusbjerg@koege.dk

P
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tydeligt, at der fortsat er brug for faguddannet personale på 
bibliotekerne.
   - Deltagerne på vores workshops er kommet med bud på 
bibliotekarernes fremtidige opgaver. Her er ikke tale om færre 
opgaver, men om at der vil være brug for andre kompetencer, 
sagde ministeren. Blandt deltagernes ønsker er blandt andet 
et stort fokus på fællesskaber og at biblioteket udvikler sig i 
en retning af kulturhuse. 
   En anden af konklusionerne i dialogen med borgerne er, at 
fremtidens bibliotek både skal være fysisk og digitalt. 
   - Den fysiske bog er stadig meget populær, men det digitale 
er kommet for at blive. Og der er behov for, at bibliotekerne 
forholder sig til det, så vi kan have denne værdifulde kulturin-
stitution i en form, der taler ind i den nye tid, sagde Leon Seb-
belin. Han mener desuden, at bibliotekerne skal finde balancen 
i forhold til brugernes mange forskellige krav.
   - Der er behov for, at man i kommunerne tager snakken om 
hvilken kurs, der skal være for vores biblioteker. Nogle borgere 
lagde vægt på ro og fordybelse og andre på fællesskaber, 
og det er jo ting, der godt kan være modstridende. Samtidig 
var der flere brugere, der efterlyste, at bibliotekerne har en 
bredere opgaveportefølje og spiller en større rolle i civilsam-
fundet, sagde Leon Sebbelin.

Kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur, 
Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin havde stor ros til 
bibliotekerne på Bibliotekschefforeningens årsmøde. 
Men understregede, at der er et behov for udvikling.

er er stor respekt om bibliote-
kerne. Generelt oplever dansker-
ne biblioteket som et sted, hvor 
de kan få hjælp og vejledning. 
Tak for jeres store indsats for 
at arbejde med dannelse, viden 

og oplysning, og for at I udvider borger-
nes horisont, kompetencer og livskvalitet, 
sagde formand for KL’s Kultur, Erhverv og 
Planudvalg Leon Sebbelin i sin indledning til 
Bibliotekschefforeningens årsmøde, hvor 
han sammen med kulturminister Mette Bock 
fortalte om resultaterne fra efterårets fire 
workshops med brugere og ikke-brugere, der 
gav deres bud på fremtidens biblioteker. Ef-
ter den proces, og en aktiv debat i den åbne 
Facebookgruppe »Biblioteket er dit – ordet 
er frit«, vil de to politikere i løbet af foråret 
inddrage de faglige organisationer.

DER ER BRUG FOR MEDARBEJDERNE

Kulturminister Mette Bock ser frem til dialo-
gen. Blandt andet fremhævede hun, at det er 

D

Fremtidens
biblioteker er både 
digitale og fysiske
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SE MULIGHEDERNE I DE NYE KRAV

Mette Bock mener, at bibliotekerne skal finde 
svaret på, hvordan de rækker ud til de borgere, 
der enten ikke har opdaget eller har fravalgt 
bibliotekerne - vel at mærke uden at miste sine 
kernebrugere.
   - Det er der jo ikke bare ét svar på, så det er 
noget, I løbende skal arbejde med, sagde hun til 
bibliotekscheferne. 
   - De ældre ved jo godt, hvad et bibliotek er. 
Men de digitale unge er i en anden situation, og 
det skal biblioteket se mulighederne i, sagde 
Mette Bock, der understregede, at alle skal op-
leve, at der er fri og lige adgang til bibliotekerne.

FREMTIDENS BIBLIOTEKER

– NÆSTE SKRIDT

Leon Sebbelin og Mette Bock gav også biblio-
tekscheferne et indblik i processen, som skal 
afslutte det politiske servicetjek af bibliote-
kerne. Ud over dialogen på bibliotekschefernes 
årsmøde deltager de to politikere på Danmarks 
Biblioteksforenings politiske topmøde i april, 
og bibliotekerne skal på dagsordenen til KL’s 
Kultur- og fritidskonference i maj. Her er 
spørgsmål som: »Hvilket formål skal bibliote-
kerne især have fokus på?«, »Hvilke målgrupper 
er vigtige?«, »Har bibliotekerne en berettigelse 
i sig selv eller i samarbejde med andre?« og »Er 
der nok fokus og fart på det digitale bibliotek?« 
på dagsordenen. 
   Samtidig fortalte kulturminister Mette Bock, 
at Udviklingspuljen har en rest på godt 5 mil-
lioner kroner, der skal uddeles til projekter, men 
ministeren har ikke lagt sig fast på ét bestemt 
område endnu og tog gerne imod input. Blandt 
andet spurgte Bibliotekschefforeningens 
formand Pia Henriette Friis, om der var politisk 
opbakning til, at bibliotekerne indledte en sam-
let indsats omkring børn og læselyst - gerne 
i samarbejde med skolerne. Begge politikere 
var positive, men mente også, at der var større 
behov for nytænkning på området læselyst. 
   - Skiftende kultur- og undervisningsministre 
har lavet læselystkampagner, og jeg er åben 
over for at gøre det igen. Men det er de gode 
ideer, der skal drive det, sagde Mette Bock. 
   - Nu skal vi have bibliotekerne på dagsordenen 
på KL’s konference i maj, og med jeres fokus 
på læselyst er det oplagt at samarbejde med 
skolerne. Læselyst er allerede en kommunal 
opgave, vi skal kunne løfte i fællesskab, sagde 
Leon Sebbelin.
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Det er farligt at spare på bibliotekerne, siger 
den anmelderroste debutant Sofie Jama, for 
vi mister den menneskelige kontakt, hvis vi 

erstatter bibliotekarer med maskiner. 

et startede på biblioteket i Aalborg. 
Sofie Jamas blik er intenst. Hun har givet 
stribevis af interviews den seneste tid i 
forbindelse med sin debutroman Et andet 
menneske, et andet liv, men dette interview 
har en særlig betydning for den somaliske 
forfatter.
   Biblioteket blev nemlig indgangen til 
hendes forståelse af Danmark, og hun vil 
gerne vise sin taknemmelighed over for de 

danske bibliotekarer.
   - En somalisk veninde fra modtageklassen for flygtninge i 
Aalborg fortalte, at der var et sted med bøger - et »library«. 
Sofie udtaler ordet på somalisk, det ligger tæt op af det engel-
ske ord for bibliotek, og betyder det samme.
   - Jeg husker varmen, da vi gik derind første gang. Jeg tog 
burkaen af, og der var en høj, flot dame med hvidt hår og knold. 
Min veninde og jeg gik ind i den »forbudte« afdeling, den med 
pornografiske bøger, siger Sofie Jama og griner.
   - Vi bladrede i bøgerne, for vi kunne jo ikke læse dansk på 
det tidspunkt. Jeg kunne dårligt nok læse somalisk. Krigen i 
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Somalia brød ud, lige før jeg skulle begynde i 
skole, og vi måtte flygte.

JEG VILLE LÆRE MIT NYE FOLK

AT KENDE

Veninden holdt op med at komme på bibliote-
ket i Aalborg, men Sofie Jama elskede at være 
blandt alle bøgerne og blev ved med at komme 
der efter skole.
   - Jeg har altid været videbegærlig, og jeg 
glædede mig virkelig til at komme i skole. Jeg 
længtes efter det, men den mulighed blev 
frataget mig på grund af krigen, og jeg fik den 
først igen i Aalborg. De første to år i Danmark 
turde vi næsten ikke gå ud af vores lille lejlig-
hed. Vi var bange for, at vores hud ville falde 
af på grund af kulden, siger Sofie Jama med et 
smil.
   - Da jeg så endelig fik lov at begynde i skole, 
var alle de andre elever i klassen også udlæn-
dinge – arabere, tyrkere og somaliere. Kun 
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Sofie Jama er født i 
Somalia i 1982. Hun 
flygtede sammen med 
sin mor og søskende fra 
borgerkrigen og kom til 
Danmark som teenager. 
Hun tog en HF-eksamen 
og læste arabisk og 
kulturformidling på 
universitetet i Aarhus og 
Cairo. Hun har arbejdet 
som model, men er 
i dag oversætter for 
Udlændingestyrelsen og 
mor til en pige på otte år.

”Bøgerne gav mig mening i livet. Jeg fik selvtillid og følte
en tilfredsstillelse, når jeg kunne mere end de andre i skolen, 
fordi jeg for eksempel havde læst om Danmarks krige.”
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”Mange indvandrerpiger bruger
bibliotekerne som et frirum. Der er
ingen social kontrol og ingen censur.”

vores to lærere var danske. Jeg var nysgerrig 
og ville gerne lære mit nye folk at kende, og 
det var biblioteket indgangen til.
   Bibliotekaren var meget forstående. En dag 
rakte hun mig en bog og sagde: »Til dig«. Jeg 
husker ikke, hvad det var for en bog, men den 
havde farver på, så måske en børnebog. Jeg 
blev glad og lagde den i min skoletaske, men 
hun sagde nej og viste mig istedet, hvordan 
jeg skulle låne bogen først. Først da forstod 
jeg, hvordan der kunne være så mange bøger 
på biblioteket. Det gik jo ikke, at alle bare tog 
bøgerne med hjem og aldrig afleverede dem 
igen. Sofie Jama smiler af sig selv, men bliver 
straks efter alvorlig.
   - Min mor forbød mig at gå på biblioteket. 
Hun vogtede over min dyd og frygtede, at der 
ville ske mig noget farligt. Jeg forstod slet ikke 
hendes reaktion dengang. Men hun kendte 
ikke kontrasten mellem biblioteket og verden 
udenfor. Og den var stor. For på gaden, i skolen 
og i boligkvarteret mødte Sofie Jama og hen-
des familie nemlig en verden fuld af racisme i 
slutningen af 90’ernes Aalborg.
   - Vi havde jo mørk hud, Sofie Jama lader 
fingrene glide ned over sin egen kind. Vi blev 
overfaldet, sparket og spyttet på, og der blev 
smurt lort på vores dør.

HUN LÆRTE SPROGET GENNEM

LYD- OG BØRNEBØGER

Sofie Jama flyttede til Midtjylland og kom på 
efterskole, og biblioteket i Skanderborg blev 
hendes nye helle. Bibliotekaren – en ældre 

dame – introducerede Sofie Jama til lydbøger, så hun kunne 
høre og lære det danske sprog. Samtidig lånte hun letlæste 
børnebøger. Det gjorde ikke Sofie Jama noget at læse om køer 
og katte, bare hun lærte sproget. 
   - Jeg græd over, at jeg ikke forstod ordene, men jeg slog dem 
op i en somalisk ordbog og blev ved og ved med at øve. Det var 
det eneste, jeg kunne gøre for at lære Danmark og danskerne 
at kende. Samtidig var det et forsøg på at undgå at blive ved 
med at være den, der skilte sig ud blandt danskerne. Man lærer 
sit nye land at kende gennem landets litteratur, siger hun og 
tilføjer, at mange danske unge føler sig internationale, de taler 
engelsk, og føler en samhørighed med unge i USA. Men de skal 
lære deres rødder at kende og føle sig hjemme her i Danmark, 
også selv om vi lever i en global verden. Livet er så meget mere 
end det, man kan se på en skærm. Man finder ikke den ægte 
danske kultur et sted som YouTube, det gør man på bibliote-
kerne, slår Sofie Jama fast.
   I skolen blev Sofie Jama introduceret til forfattere som Tove 
Ditlevsen, Dan Turell og Michael Strunge, og i fritiden læste 
hun blandt andet Kærlighed og dæmoni af forfatteren Johannes 
Møllehave, og bibliotekaren lånte hende Rushy Rashids selvbio-
grafi Et løft af sløret.
   - Bøgerne gav mig mening i livet. Jeg fik selvtillid og følte en 
tilfredsstillelse, når jeg kunne mere end de andre i skolen, fordi 
jeg for eksempel havde læst om Danmarks krige. Men det fik 
også nogle til at opføre anderledes overfor mig. De troede, at 
jeg løj, når jeg fortalte, at jeg kun havde været i Danmark i få år 
og alligevel fik høje karakterer.
   Bøgerne blev Sofie Jamas hemmelige liv, og hun lærte at un-
derspille sine evner. Når lærerne stillede et spørgsmål i timen, 
som ingen af de andre elever kunne svare på, så lod Sofie Jama 
som om, at hun tilfældigt kom på svaret – selv om hun havde 
vidst det hele tiden.
   - Jeg har lært, at de ting, som du kan, skal du holde inde i dit 
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hjerte. Jeg underspiller altid. Det gør jeg for at undgå et ensomt 
liv. I Somalia oplevede jeg, at nogen syntes, jeg var for smuk. 
I Danmark har jeg oplevet, at folk syntes, jeg var for klog – en 
stræber.

BIBLIOTEKER ER ET FRIRUM FOR INDVANDRERPIGER

Sofie Jama fik en HF-eksamen med et karaktergennemsnit 
på 10,4 og fortsatte med at læse kulturformidling og arabiske 
sprog på universitetet i Aarhus. Her oplevede den nu meget 
belæste unge kvinde læresætningen »jo mere du ved, jo mere 
ved du, at du ikke ved«.
   - Til sidst ved du ingenting, smiler Sofie Jama, som blev fast 
gæst på Statsbiblioteket. 
   - Det var dejligt. Du kommer ind i et univers, hvor der er bog 
efter bog, og du kan tage den med hjem eller bare sætte dig 
og læse. Mange indvandrerpiger bruger bibliotekerne som et 
frirum. Der er ingen social kontrol og ingen censur. Jeg synes, 
at unge skal have ret til et privatliv, siger Sofie Jama, som også 
gerne så, at flere med indvandrerbaggrund bliver uddannet til 
bibliotekarer. 
   - Man kunne føre en kampagne blandt nytilkomne for at vise 
jobmulighederne på bibliotekerne. Ligesom man har gjort med 
servicefagene, hvor man har fået en del somaliere til at ud-
danne sig til sosu-assistenter. Mange nytilkomne læser aldrig 
litteratur. Nogle få fra eliten læser fagbøger, og mange har 
Koranen derhjemme, men ellers læser de ikke. Men det er som 
sagt i litteraturen, hvor man lærer sit nye land at kende.
   Sofie Jama kalder i dag Danmark sit hjem, men da den 
36-årige forfatter var yngre, savnede hun bøger, der beskrev 
hendes fødeland. Bortset fra bogen Ørkenblomst af den soma-
liske forfatter Waris Dirie søgte hun forgæves på biblioteket 
efter bøger, der beskrev de forhold, som hun huskede fra sin 
barndom.
   - Jeg savnede beskrivelser af det, som jeg kom fra. Jeg sav-
nede litteratur skrevet af dem, der havde oplevet og overlevet 
det samme som jeg. Det har været smerteligt at skrive min 
egen bog, men jeg håber, at begge mine folk – danskere og so-
maliere – vil læse den og forstå bedre. Jeg føler mig så beriget 
af, at jeg er en del af begge folk, siger hun.

TRIST UDVIKLING PÅ BIBLIOTEKERNE

Sofie Jama har skrevet en del af sin debutbog på biblioteket 
ved Enghaveplads på Vesterbro i København.
   - Jeg arbejdede om aftenen, der var sådan en fred og ro. Nu 
kommer jeg der næsten ikke mere. Alle de søde, søde kvinder 
på biblioteket er næsten væk. De er erstattet af maskiner og 
robotter. Jeg blokerer ubevidst og kan ikke finde ud af at bruge 
dem, når jeg skal låne en bog. Det er en trist udvikling, siger 
Sofie Jama.

   - Politikerne er slet ikke klar over konsekvenserne af 
besparelserne for mange menneskers livskvalitet. I stedet 
for at skære ned og fyre folk på bibliotekerne, burde man 
ansætte langt flere. Uden dem ophører den menneskelige 
kontakt, og det er farligt for et land at miste kontakten 
mellem mennesker, siger Sofie Jama, der dog stadig kom-
mer på et bibliotek af og til, for hun kan ikke holde op med 
at låne bøger. 
   - Jeg gav mig selv en læsepause, mens jeg skrev min egen 
bog. Jeg ville ikke lade mig påvirke af andres måde at skrive 
på. Men nu læser jeg igen, og så låner jeg selvfølgelig også 
bøger til min datter, siger hun med et smil.

Sofia Jama debuterede som forfatter i januar med bogen Et 
andet menneske, et andet liv, hvor tre skæbner flettes sam-
men: En ung somalisk kvinde, der kæmper for at finde sin 
egen identitet, en gammel dame, der overlevede holocaust 
ved at skifte identitet, og en stor dreng på flugt fra krigen i 
Syrien og menneskesmuglere.
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Jacob Holm Krogsøe
Randers Bibliotek
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jk@randersbib.dk

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

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019

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

BF’s politiske strategi for 2019-2021 har tre strategiske indsatsområder: Stærk faglig stemme, Karriere, kompetencer og arbejdsliv og 
BF’ere i en ny tid. De tre områder får hver deres politiske udvalg, hvor der vil sidde fire medlemmer af hovedbestyrelsen og medarbej-
dere fra BF’s sekretariat. I udvalgene skal de politiske visioner diskuteres inden for områderne, hvorefter sekretariatet skal udmønte 
dem i konkrete projekter. I hvert udvalg er der en politisk ansvarlig fra hovedbestyrelsen, der er bindeled mellem udvalg, sekretariat og 
de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Den konstituerede hovedbestyrelse ser således ud: 

Stærk faglig stemme:
Martin Schmidt-Nielsen (politisk ansvarlig), Julie Arndrup, Jacob Holm Krogsøe, Sarah Elizabeth Hvidberg

Karriere, kompetencer og arbejdsliv:
Kristine Sofie Højen (politisk ansvarlig), Gitte Andersen, Andreas Damsbo Brix, Jette Fugl 

BF'ere i en ny tid:
Daniel Ackey (politisk ansvarlig), Nikoline Dohm Lauridsen, Kristoffer Harboe, Rikke Blaabjerg

Politiske udvalg skal udmønte BF’s strategi

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 27. februar. Perspektiv bringer 
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

Tekst Sabrine M
ønsted

I har nedsat tre politiske udvalg. Hvad bliver deres opgave? 
- De skal arbejde videre med, hvordan vi imødegår de udfordringer, vores forbund står overfor i de kommende år. Det er et arbejde, 
der har været i gang i noget tid, men vi er nu nået til et punkt, hvor der skal ske store ændringer, hvis vi skal fortsætte som selv-
stændigt forbund. Bud på hvordan, vi går ind i den nye tid, er det, som udvalgene skal være med til at give svar på. 
   
Hvordan skal udvalgene arbejde?  
- Udvalgene består af medlemmer fra hovedbestyrelsen og sekretariatet, som sammen og med eventuelle input fra konsulenter 
eller medlemmer i forskellige brancher, skal komme med konkrete bud på, hvordan vi som forbund kan hjælpe medlemmerne og 
agere i en ny tid for vores fag. Det er dog vigtigt at bemærke, at udvalgene laver det forberedende arbejde og de endelige diskus-
sioner tages i hovedbestyrelsen.
   
Du er selv med i udvalget BF’ere i  en ny tid. Hvilke politiske diskussioner er vigtige der?
- Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget, at BF kan hverve medlemmer i et bredere fagområde. Hvilke fagområder og hvor-
dan vi gør det, samt hvordan vi fastholder og får flere medlemmer er vigtige diskussioner.

? Tre spørgsmål til Daniel Ackey
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Sarah Elizabeth Hvidberg 
Hillerød Bibliotek 
Mobil: 72 32 58 36 
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com
 

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

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

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

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

Kristine Sofie Højen 
Randers Bibliotek 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com
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BF har fokus på hvervning 

På vej mod nyt navn 

Et vigtigt tema for den nyvalgte hovedbestyrelse er hvervning. BF oplever faldende medlemstal blandt andet på grund af et 
generationsskifte i faget og færre studerende på de uddannelser, der tidligere har set BF som deres naturlige fagforeningsvalg. 
   - Hovedbestyrelsen skal blandt andet tage politisk stilling til, om vi skal rekruttere fra andre uddannelsesinstitutioner, sagde 
BF’s karrierekonsulent Nanna Berg. Indtil videre undersøger BF, hvilke uddannelser det kunne være relevant at samarbejde med.  
   - Men debatten i efteråret om eksklusivaftaler, hvor en række fagforeninger havde lavet eksklusivaftaler med studiesteder 
om at være de eneste, der deltog ved studiestart, har også ramt os, sagde Nanna Berg. 
   - Selvom BF ikke på noget tispunkt har haft eksklusivaftaler, så har det betydet, at der nu er lukket helt ned for, at fagforenin-
ger må være med til studiestart. Vi må stadig bidrage med faglige arrangementer, men ikke opfordre de studerende til at blive 
medlem hos os, hvilket gør hvervningen sværere. 
   Jacob Krogsøe har erfaring fra ansættelsesudvalget på et folkebibliotek, hvor mange ansøgere for eksempel har
læst Æstetik, Kultur, Kulturformidling eller Litteratur, så det er uddannelser, det er oplagt at kigge på, sagde han.  

Hovedbestyrelsen igangsatte en proces for ændring af forbundets 
navn på sit møde. 
   Baggrunden for navneprocessen er de ændrede vilkår på ar-
bejdsmarkedet for BF’s medlemmer. De betyder blandt andet, at 
jobbene på folke- og forskningsbibliotekerne i bedste fald er stag-
nerede, mens der kommer flere ansatte på det private arbejdsmar-
ked. Demografien af BF’s medlemmer viser desuden, at en stor 
gruppe pensioneres i de kommende år, så BF’s økonomi er præget 
af et faldende medlemstal. 
   Samtidig er det svært at rekruttere ansatte i det private samt 
studerende, der ikke ser sig selv rummet i navnet Bibliotekarfor-
bundet (BF). Desuden får mange bibliotekarer og informationsspe-
cialister nye titler, og der er større mangfoldighed af jobs blandt 
medlemmerne end tidligere. 
   Navneprocessen indebærer, at der nedsættes en tænketank, 
der skal sikre, at alle medlemsgrupper i BF kan komme med deres 
input og kvalificere processen. Det godkendte hovedbestyrelsen. 
- Jeg oplever, at det allerede er besluttet, at vi skal ændre navn, 
og det er vigtigt for mig, at det er en proces, men at det endelige 
relsutat endnu ikke er besluttet, sagde Jacob Krogsøe.      
   Næstformand Jette Fugl understregede, at det skal være en 
proces, hvor alle føler sig hørt. 
   - Og vi skal ikke smide barnet ud med badevandet, men jeg tror 
på, vi kan flytte identiteten, sammenholdet og netværket ind 

under et andet navn, og jeg tror, at vi er nødt til det, så vi får et 
navn, som mange flere kan identificere sig med, men jeg er klar 
over, at der ligger en stor opgave i det.
   - De af os i hovedbestyrelsen, der også sad i sidste periode, har 
talt meget om, hvad vi er nødt til at gøre i forhold til BF’s udfor-
dringer, heriblandt ændre navn, men jeg er enig i, at det skal være 
en åben dialog, selv om jeg allerede en holdning til, hvor jeg mener, 
vi skal hen, sagde Andreas Damsbo Brix. 
   - Bibliotekarforbundet rummer mig, jeg er bibliotekar, men jeg 
kan godt se værdien i at skifte navn, fordi jeg blandt andet havde 
studiekammerater, der aldrig ville kalde sig bibliotekarer. Jeg har 
været på uddannelsesmesser og været studievejleder på INF, og 
min oplevelse er, at de unge ikke har en forståelse af, hvad en 
bibliotekar er, sagde Kristine Højen.
   - Jeg er glad for navnet, men det er blevet tydeligt for mig, at et 
navneskifte er en god ide, når man ser på det dalende medlemstal, 
og at det er vigtigt at favne kolleger, der ikke har samme uddan-
nelse som mig i BF. Der er både noget godt og skidt ved ordet 
bibliotekar, men i forhold til nye potentielle medlemmer er det nok 
mest skidt, og så kan min faglighed godt bære, at vi skifter navn, 
sagde Martin Schmidt-Nielsen.
   Næste skridt i navneprocessen er et kommissorium for tænke-
tanken og en budget-, tids- og kommunikationsplan, som hoved-
bestyrelsen får fremlagt på deres møde i april.

Hovedbestyrelsen
godkendte

årsregnskabet
for 2018.



· Perspektiv · Marts 201938

”Det vigtigste for mig
(i et nyt musiktilbud)

er playlister til inspiration.”
Kvinde, 42
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biblioteket skal indeholde svarer 65 procent: kurateret indhold. 
   - Der er så meget musik på nettet, så brugerne vil gerne have 
viden om, hvad der er godt eller nyt inden for deres favorit-
genre i form af playlister og hvad musikfagfolk lytter til, siger 
Niels Mark. Han mener, at kurateringen på et eventuelt nyt 
musiksite skal være et samarbejde mellem biblioteket og eks-
terne aktører for eksempel folk fra musikbranchen, musikblog-
gere og andre kulturinstitutioner som Danmarks Radio.
   - Hvor bibliotekets tjeneste så er samlende, siger han.

DANSK MUSIK OG KULTURARV

De næste to huller i danskernes musikudbud er henholdsvis 
dansk musik og adgang til kulturarven omkring musik. 55 pro-
cent svarer, at adgangen til dansk musik er det vigtigste i et 
nyt digitalt bibliotekstilbud, og at netop det ville kunne få dem 

Skal bibliotekerne have en ny fælles musiktjeneste? Det 
spørgsmål har været baggrunden for en undersøgelse blandt 
danskerne, der efterspørger kurateret indhold, dansk musik, 
nichegenrer og adgang til kulturarven. Over foråret skal
styregruppen i DDB så beslutte, om danskerne får det.    

usik er en del af de fleste 
danskeres hverdag – 86 
procent lytter hver dag til 
musik. Men har bibliotekerne 
overhovedet en rolle at spille 
i danskernes digitale mu-

sikforbrug, når kommercielle tjenester som 
Spotify og YouTube gør det nemt og gratis 
at lytte til alverdens musik? I 2015 blev kon-
sekvensen for eksempel for bibliotekernes 
nuværende digitale musiktjeneste BibZoom, 
at det overgik til at være et rent formidlings-
site uden adgang til musikindhold.
   Ja, biblioteker har et rolle i musikformidlin-
gen, mener projektleder bag undersøgelsen, 
teamleder på Odense Musikbibliotek Niels 
Mark. Rapportens konklusioner viser nemlig 
særligt tre huller i danskernes musikudbud, 
som det er oplagt, at bibliotekerne dækker, 
mener han. 
   For det første vil brugerne gerne guides 
og inspireres til ny musik. På spørgsmålet 
om hvad et nyt digitalt musiktilbud fra 

M

Brugerne vil
inspireres til
ny musik 

Koncert med 
Algorave-
kunstneren 
Hellocatfood 
på Odense 
Musikbibliotek, 
november 2018
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til at bruge et nyt musiktilbud. Og 25 procent vil være interes-
serede i kulturarven - for eksempel at få adgang til ældre dansk 
musik og dansk musikhistorie som tv- og radioudsendelser eller 
sjældne danske musikoptagelser.   
   Ifølge Niels Mark er det en oplagt opgave for bibliotekerne at 
synliggøre dansk musik og sikre, at den er til at finde på nettet. 
   - Undersøgelsen viser også, at jo yngre man er, jo mindre lyt-
ter man til dansk musik, sandsynligvis fordi unge i dag lytter 
til musik gennem de globale musiktjenester. Det gør det endnu 
vigtigere for fremtidige generationer, at de kan møde den dan-
ske musik et sted, siger Niels Mark.
   Bibliotekerne skal sikre tilgængelighed til dansk musik og 
musikhistorie, som man ellers ikke finder på internettet. 
   - Som biblioteker har vi netop den særegenhed, at vi kan pege 
ned i kulturarven i vores formidling. For eksempel har Odense 
Bibliotekerne et samarbejde med Syddansk Universitet om 
adgang til en historisk samling af dansk Jazz, og på Det Kgl. 
Bibliotek ligger der masser af guld, der kunne komme i spil på et 
musiksite såsom musikoptagelser af Carl Nielsen hjemme fra 
hans eget køkken, siger Niels Mark.   

NEM ADGANG

I undersøgelsen vægter brugerne en lige så nem adgang til en 
musiktjeneste fra bibliotekerne, som de har til de kommercielle 
tjenester. Derfor ønsker de, at bibliotekernes tilbud skal være 
på en selvstændig platform med én fælles indgang og samti-
dig, at der er adgang til online-musikindhold på platformen. En 
løsning kunne ifølge Niels Mark være en aftale med ophavs-
retsselskaberne om ret til at producere kuraterede playlister 
eller et samarbejde med de kommercielle tjenester, så for 
eksempel det kuraterede indhold kunne trækkes ind fra Spo-
tify. Også sider som amerikanske BandCamp og SoundCloud 
kunne være samarbejdspartnere, så bibliotekerne ikke selv skal 
opbygge et musikkatalog.   

LOKALMUSIK BLIVER NATIONAL

Lokalbibliotekernes rolle skal ifølge Niels Mark være koblingen 
mellem den fysiske og den digitale musikformidling. For eksem-
pel ved at formidle musik fra det lokale musikmiljø til den fælles 
nationale musiktjeneste. 
   - På Odense Bibliotekerne har vi arrangementer som Library 
live, hvor nye bands spiller på biblioteket og Musiske mandage, 
hvor brugerne kommer og spille deres favoritplader for andre 
brugere. Den lokale musik, upcoming bands og historierne om 
musikken kan digitaliseres og synliggøres på den nationale 
tjeneste, siger han.

BESLUTNING I FORÅRET

Næste skridt er, at projektgruppen bag undersøgelsen kommer 
med bud på, hvordan en ny fælles musiktjeneste for bibliote-
kerne kan se ud. Derefter er det op til DDB’s styregruppe at 
beslutte, om bibliotekerne skal prioritere den digitale musikfor-
midling. 
    Samlet er det 12 procent af befolkningen, der ud fra under-
søgelsen er sandsynlige brugere af et nyt musiktilbud. Det er 
samme brugergrundlag som andre fælles bibliotekstjenester 
som eReolen, Litteratursiden og Filmstriben, der har brugeran-
dele på mellem 7 og 15 procent.      
   Stemningen var da også positiv på Bibliotekschefforeningens 
årsmøde, hvor Niels Mark fremlagde rapportens resultater.  

Undersøgelsen er finansieret af Danskernes Digitale Bibliotek 
(DDB)

Du kan finde hele undersøgelsen på www.centralbibliotek.dk
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T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
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Specialkonsulent
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Lønstigning staten
Den generelle lønregulering for statsligt ansatte bliver på 0,95 % mod forventet på OK-
tidspunktet 1,32 %. Den mindre udmøntning skyldes en negativ udmøntning af regule-
ringsordningen grundet en lavere lønstigning på det private område end forventet. 
   Der er ingen generel regulering for kommunalt og regionalt ansatte pr. 1. april 2019. Disse 
reguleres først igen til 1. oktober 2019.

Forbedringer for overenskomstansatte i kommuner
Basislønforbedringer på trin 1 og trin 2: Trin 1 hæves årligt med kr. 4.400,- (31.3.00-niveau), 
mens trin 2 hæves med 8.600,- (31.3.00-niveau) svarende henholdsvis til kr. 6.060,- og kr. 
11.844,- i nutidskroner.
   Pensionsprocenten for overenskomstansatte i kommuner hæves fra 18,3 % til 18,66 %. 
Stigningen på 0,33 % er omfattet af mulighed for frit valg (fra pension til løn). 

Forbedringer for tjenestemænd i kommuner og regioner
Tjenestemænd i basisstillinger får hævet deres grundløn fra grundløn 26 + kr. 2.100,- 
(31.3.00-niveau) til grundløn 26 + kr 3.600,- (31.3.00-niveau). På Frederiksberg sker der 
samme stigning i kronetillægget oveni grundløn 29 som på det øvrige KL-område. En 
stigning årligt på ca. kr. 2.600,- i nutidskroner. 
   Tjenestemandsansatte mellemledere på grundløn 37 får hævet deres grundlønstrin til 
trin 38. Grundlønsforbedringen er med fuld gennemslag, hvilket betyder, at såfremt ens 
sluttrin pt. er trin 43, da ændres det til trin 44. Sidstnævnte betyder også en pensions-
mæssig forbedring. 
   Pensionen af tjenestemændenes krone-/øretillæg hæves fra 18,3 % til 18,66 % 

Bruno Pedersen

Fertilitetsbehandling
Retten til fravær med løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barnløshed 
udvides til at gælde for alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling som skyldes sy-
gelige forhold uanset, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden. Indtil 1. april 2019 er 
det alene den part, der er årsag til barnløsheden, der har ret til fravær med løn. Det gælder 
i kommuner og regioner.  

Sorgorlov 
Hvis et barn er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge, har hver af foræl-
drene ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. 
Indtil den 1. april 2019 gælder fortsat, at mor/en af adoptanterne har retten til fravær 
med løn og far/medmor har ret til 2 ugers fravær med løn. Ændringen gælder i kommuner 
og regioner. I staten og på det private arbejdsmarked er tilsvarende fraværsret til begge 
forældre med barselsdagpenge efter barselsloven. 

Omsorgsdage til plejeforældre 
Ret til omsorgsdage udvides til at omfatte plejeforældre, når barnet har adresse hos ple-
jeforældrene. Derudover gælder det for biologiske forældre/registrerede medmødre, adop-
tivforældre eller indehavere af forældremyndighed. Det gælder i kommuner og regioner. 

Lone Rosendal

Løn- og pensionsmæssige 
forbedringer pr. 1. april 2019

Familiemæssige forbedringer 
pr. 1. april 2019
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Fra telefonvagten
Spørgsmål:

Jeg planlægger at gå på pension til sommer. Er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på i den forbindelse?

Jeg er overenskomstansat og 64 år.

Svar: 

Ja, det er vigtigt, at du allerede nu kontakter PFA Pension og får aftalt og afholdt en seniorpensionssamtale, inden du fratræder. I denne 

samtale tager PFA Pension udgangspunkt i din samlede økonomi og giver dig forslag til, hvordan du optimerer din pensionsøkonomi, så 

du får mest muligt ud af din opsparing. Der kan være tale om rigtig mange penge ved at få udarbejdet en god pensionsplan. Samtalen 

kan også ske pr. telefon med »vend skærmen teknologi«.

  Derudover skal du afmeldes hos din a-kasse, du kan med fordel korrigere dine indkomstsoplysninger ved SKAT samt kontakte BF ś 

medlemsafdeling vedrørende dit medlemsskab. Her kan du overveje, om du fremover vil være med i BF ś seniorgruppe.

   Når du når din folkepensionsalder, skal du huske selv at ansøge om din folkepension på www.borger.dk/folkepension. 
Helle Fridberg

Lønåbenhed er stadig et tabu på mange arbejdspladser – også på det offentlige arbejdsmarked. Det på trods af, at ligelønsloven under-
støtter retten til at tale åbent om sin løn, og at en lukket kultur omkring løn primært tjener arbejdsgiverinteresser.

BF er med i kampagnen #DelDinLøn. Her kæmper vi sammen med 28 andre fagforeninger for transparens og legitimitet i løndannelsen, 
uanset om du arbejder på det offentlige eller private arbejdsmarked.

Men hvordan kommer man i gang? 

Forhandlingsafdelingen opfordrer til, at BF ś tillidsrepræsentanter tager emnet lønåbenhed op i jeres BF-klub med det formål at sikre 
ligeløn på arbejdspladsen. BF har ikke kun fokus på ligeløn mellem kønnene, men også på ligeløn mellem stillingsgrupper, som udfører 
arbejde af samme værdi. Vi vil også opfordre til, at BF-klubben deler lønoplysninger med andre kollegaer med tilsvarende uddannelses-
niveau på arbejdspladsen.  

Vi har allerede flere klubber, der er gået i gang, og erfaringen er, at det medvirker til at nedbryde løntabuet, og at det efterhånden bliver 
naturligt at snakke om sin løn, hvorved der skabes gennemsigtighed omkring, hvorfor nogle har en højere løn end andre, og hvad der 
skal til for at komme i spil til en højere løn. 

Når der er fuld lønåbenhed, er erfaringen, at løn fordeles mere fair og efter kvalifikationer. Derved kan lønåbenhed blive en løftestang 
for dem, der måske ikke er så gode til at fremhæve sig selv, når det handler om løn. 

Uanset om du arbejder et sted med få bibliotekarer, hvor der ikke er så mange at dele sine lønoplysninger med, eller om I er mange 
ansatte, så er det også altid en god idé at holde sig ajour med sin løn-markedsværdi. Brug derfor BF ś lønstatistikker og værktøjer – og 
kontakt forhandlingsafdelingen, hvis du gerne vil drøfte dine lønforhold eller få sparring på, hvordan I kommer i gang med en proces om 
lønåbenhed. 

 Forhandlingsafdelingen

Lønåbenhed – stadig et tabu 
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Så vigtig er den 
første tid på dit 
nye arbejde
De første måneder på en ny arbejdsplads er 
afgørende for, om du som medarbejder falder 
til. Men hvad er arbejdspladsens ansvar, og 
hvad er dit eget? 

   - Man siger, at tre måneder er den periode, hvor tingene 
falder på plads. Hvor du lærer arbejdspladsen at kende, og 
arbejdspladsen lærer dig at kende, siger han og understre-
ger, at det er et fælles ansvar, at det går godt: Der skal to til 
tango.
   Men en ting af gangen: Hvad er den enkelte medarbejders 
ansvar? Og hvor meget kan man tillade sig at træde ved 
siden af i begyndelsen?
   - Som ny medarbejder er man på godt og ondt et ubeskre-
vet blad, og der lægges meget mærke til, hvad man gør og 
siger. Det falder i to hovedkategorier: Den konkrete jobva-
retagelse, og så hvordan man er som person. Umiddelbart 
ansætter man jo den rette til det rette job, og når matchet 
er godt, passer folk til jobbet. Men derudover bliver perso-
nen jo også indsluset i - og bliver en del af - organisations-
kulturen. Her skal man bruge sine antenner for at opføre sig 
på den rette måde. Man skal for eksempel overveje, hvad 
man fortæller om sit privatliv, hvilke politiske holdninger 
man giver udtryk for, hvor bøjelig man er i sine synspunkter, 
og hvor man sætter sig i kantinen. Jeg hørte om en nyansat 

First impressions last, hedder det. Og det gør 
sig også gældende på arbejdsmarkedet, hvor 
den første tid på en ny arbejdsplads kan få 
afgørende betydning for ens fremtid på ar-
bejdspladsen. Men hvor lang tid har man til at 
give et godt førstehåndsindtryk? Hvad er ens 
eget ansvar, og hvad er arbejdspladsens? 
   Vi starter med det første spørgsmål: Når 
det kommer til, hvor lang tid du har til at give 
et godt førstehåndsindtryk, er der noget, der 
tyder på, at det er omkring tre måneder.
For eksempel har man som medarbejder, der 
bliver ansat et nyt sted, gerne en prøvepe-
riode på tre måneder. Og hvis man spørger en 
nyansat topdirektør, hvad han/hun har tænkt 
sig at udrette, siger vedkommende typisk:  
»Spørg mig om 100 dage«. Altså omkring 
tre måneder, fortæller Henrik Holt Larsen, 
der er professor på CBS og dr. merc. i Human 
Resource Management 
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”Det kan ikke 
undgås, at man 
som nyansat, der 
ikke nødvendigvis 
kan aflæse alle de 
hemmelige koder, 
kommer til at træde 
i spinaten.”

i en kommune, der på første dag kom til at 
sætte sig på kommunaldirektørens faste 
plads, fordi der ikke var nogen, der guidede 
ham til, hvor han skulle sidde. Det griner man 
måske af senere, men det er ikke sjovt, når 
man lige er startet.

HEMMELIGE KODER

Henrik Holt Larsen råder nyansatte til at være 
sig selv med måde.
   - Som udgangspunkt skal man vise, hvem 
man er. Men der er et citat, der lyder »jeg ved 
først, hvad jeg mener, når jeg hører, hvad jeg 
siger« - altså at man først sætter tankerne i 
gang, når man taler, og det ville jeg være lidt 
forsigtig med, ligesom jeg også ville være 
forsigtig med nogle emner, for eksempel 
jokes om #MeToo til at begynde med, siger 
han. Med andre ord: Det handler om at agere 
troværdigt, samtidig med at man forsøger at 
tilpasse sig kulturen.
   - Man starter med at komme og gå til aftalt 
tid, og så kan man se, hvordan det fungerer i 
praksis, og ser man, at Ulla og Frederik kom-
mer og går på andre tidspunkter, og at det er 
okay, så kan man også begynde at gøre det, 
siger Henrik Holt Larsen og fortæller, at en 

ihærdig arbejdsindsats fra start nødvendigvis heller ikke altid 
er velanset.
   - Det kan virke provokerende, hvis man som nyansat er dob-
belt så hurtig som dem, der har lavet det samme i 20 år. Jeg 
hørte om et eksempel fra et olieselskab, der havde en stor 
gruppe af tankvognschauffører: Når der blev ansat en ny, som 
skulle køre olieprodukter ud til virksomheder, lod man bevidst 
være med at fortælle om de små tricks som: »Det er vigtigt, 
at du bakker ind, for ellers kommer du aldrig ud«. Eller: »Por-
ten åbner først klokken syv, så det nytter ikke, at du kommer 
derud før«. Grunden til, at de ikke sagde noget, var for at den 
nyansatte ikke skulle sprænge akkorden.
   Heldigvis kan Henrik Holt Larsen berolige med, at begynder-
fejl ikke er til at komme udenom.
   - Det kan ikke undgås, at man som nyansat, der ikke nødven-
digvis kan aflæse alle de hemmelige koder, kommer til at træde 
i spinaten. Jeg selv havde som ung et job i et meget fint firma, 
der havde hovedsæde i en marmorbeklædt bygning tæt på 
Amalienborg. Første arbejdsdag cyklede jeg til arbejde og par-
kerede cyklen op ad bygningen. Straks kom en herre i sort habit 
ud og sagde: »Undskyld, vi parkerer ikke cykler langs facaden«. 
Jeg havde simpelthen begået en fejl, før jeg overhovedet var 
kommet ind i bygningen.

KAN FEJL SÅ GLEMMES? 

- Det afhænger af, hvor meget man har kvajet sig, og hvor stor 
overbærenhed, der er blandt kollegerne. Måske er de rummeli-
ge, smiler af det, og så er det det. Andre gange kan det give blå 
mærker, som ikke forsvinder. En professor på Handelshøjskolen 
i Aarhus anbefalede sine studerende, at de søgte videre efter 
et par år i deres første job for at »ryste børnesygdommene« af. 
Han mente, at det kan være bedre at viske tavlen ren og skifte 
til et andet job efter et stykke tid, siger Henrik Holt Larsen og 
understreger, at han ikke er enig, men finder pointen tanke-
vækkende.
   Og så et helt banalt spørgsmål: Hvad hvis man bliver syg i den 
første uge på arbejdet? Skal man melde sig syg, eller skal man 
møde op i eventuelle febertåger af hensyn til førstehåndsind-
trykket?
   - Det er selvfølgelig ikke smart, og du starter et point bagud, 
men du skal ikke møde op med influenza, siger Henrik Holt 
Larsen.

ONBOARDING SKAL DER TIL

Men det er ikke kun den enkelte medarbejders ansvar, at han 
eller hun kommer godt fra start. Det er også arbejdspladsens, 
men det ansvar er der mange arbejdspladser, der har svært ved 
at tage fuldt ud på sig, oplever Henrik Holt Larsen. Han fortæl-
ler, at der er tre faser i et ansættelsesforløb: Rekruttering, 
udvælgelse og såkaldt onboarding. Det sidste handler om at 
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… en arbejdsplads’ indsats for at modtage og integrere nye medarbejdere. Et vellykket onboardingforløb 
sikrer, at medarbejderne blandt andet får det nødvendige netværk, de kompetencer og den indsigt i 
virksomhedskulturen, de har brug for. Et onboardingforløb bør vare, indtil medarbejderne føler, at de hører til og 
er sikkert ombord, hvilket kan tage flere måneder. Resultatet af et vellykket onboardingforløb er blandt andet 
øget engagement og loyalitet. Dermed er forløbet med til at sikre, at medarbejderen bliver i den nye stilling. 

Kilde: Onboardinggroup.com

Onboarding er …

”Man kan smadre 
selv den bedste 
ansøger med en 
dårlig onboarding.”

give den nye medarbejder en god start for at få vedkommende 
med om bord, og det er her, det ofte halter.
   - Igennem de senere år er der kommet mere fokus på rekrut-
tering og udvælgelse, fordi det er ekstremt vigtige processer, 
men tiøren er faldet noget langsommere med hensyn til on-
boarding. Måske har man lænet sig op ad: »Nu har vi anstrengt 
os for at finde den bedste ansøger. Så kan vedkommende vel 
selv klare at starte på jobbet«. Men intet er mere forkert. Man 
kan smadre selv den bedste ansøger med en dårlig onboarding, 
siger han.
   Det er organisationspsykolog og medforfatter til bogen On-
boarding - flyvende fra start, Christian Harpelund, enig i. Han er 
også en del af Onboarding Group, der underviser arbejdspladser 
i, hvordan de kan arbejde med onboarding.
   - De fleste arbejdspladsers programmer for nye medarbejdere 
slipper deres medarbejdere efter to uger, og så er det det. Men 
vores råd er, at arbejdspladsen har et onboarding-forløb på seks 
måneder, siger han og fortæller, at der hos nyansatte medar-
bejdere typisk sker et dyk i, hvor godt de føler, at de er »om-
bord« på deres nye arbejdsplads efter de første tre måneder.
   - Vi ved ikke præcis, hvorfor det dyk sker, fordi det er forskel-
ligt fra organisation til organisation, men vi har nogle generelle 
hypoteser. For eksempel, at det er her honeymoon-effekten 
aftager, og kompleksiteten går op for én. Det kan også være, at 
det er her, man opdager, at man ikke har de relationer, man har 
brug for på kryds og tværs i virksomheden, siger han, der ikke 
mener, at arbejdspladsen skal lade det være op til den enkelte 
medarbejder for eksempel at få etableret det netværk, som 
han eller hun har brug for. 
   - Hvor ansvaret går mellem medarbejder og virksomhed, kan 
man ikke sige præcist, men i sidste ende er det virksomhedens 
ansvar. For virksomheden kan ikke være sikker på, at medarbej-
deren har alle de ressourcer, der skal til. Man kan for eksempel 
forestille sig en dygtig koder, der er meget introvert, men som 
har svært ved at danne netværk, og der er virksomheden nødt 
til at hjælpe, siger han. 

   Christian Harpelund fortæller, at man som arbejdsplads også 
skal fokusere på, at den nyansatte undervejs bliver fortrolig 
med kulturen, reglerne, samarbejdet, og at der er fokus og 
klarhed, når det kommer til medarbejderens kompetencer og 
resultater.
   Er der styr på de ting, er der følge Christian Harpelund meget 
tid og mange penge at spare, fordi flere medarbejdere vil blive 
på arbejdspladsen.
   - Tal fra både danske og udenlandske virksomheder viser 
desværre, at gennemsnitligt 25 procent af nyansatte medar-
bejdere stopper inden for de første 18 måneder. Så kan man 
sige, at for nogle grupper er ansættelsestiden ikke så meget 
længere, men for andre har man som arbejdsgiver brugt meget 
tid og mange ressourcer på rekruttering og oplæring, siger han 
og fortæller, at han netop nu arbejder med en større offentlig 
arbejdsplads, hvor syv-otte procent af de nyansatte er væk 
allerede inden for tre måneder. 
   Den tendens, mener han, kan vendes med bedre onboarding, 
for det er som regel ikke mangel på faglige kompetencer, der 
gør, at man forlader arbejdspladsen hurtigt.
   - Det, det hænger på, er oftest kulturen, og om man kan 
skaffe sig et netværk og føler, at man har en base. Og det har 
virksomhederne muligheder for at understøtte fra dag et og 
derved få en medarbejder, der er engageret og motiveret.
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Er du stærk på fysiske og digitale materialer? 
Og vil du stå i spidsen for området?

Så har Vejle Bibliotekerne brug for dig.

Se hele stillingsopslaget på vejlebib.dk under 
‘Ledige stillinger’.

MATERIALEKONSULENT 
TIL VEJLE BIBLIOTEKERNE

TÅRNBY 
KOMMUNEBIBLIOTEKER

Ambitiøst bibliotek søger 
dynamisk børnebibliotekar 
med interesse for early literacy
Har du lyst til at sætte din faglighed i spil på et bibliotek i 
udvikling, hvor du især skal arbejde med formidling til de 
mindste børn?  Kan du gøre en forskel i arbejdet med at 
fremme sprogudviklingen for de mindste via målrettede 
indsatser til forældre og daginstitutioner?
Se stillingsopslaget på taarnby.dk
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Mindeord Mindeord 
Kirsten Hansen Ostler, Ringkøbing-Skjern bibliote-

kerne, døde pludselig og uden forudgående sygdom 

den 18. februar 2019. Hun blev kun 52 år gammel. 

Inden Kirsten uddannede sig til bibliotekar, havde 

hun en kontoruddannelse. Men efter endt læretid 

besluttede hun sig for at forfølge drømmen om 

at blive bibliotekar. Efter et par år med vikariater 

blandt andet på Esbjerg Bibliotek blev Kirsten 

ansat på Egvad Bibliotek som uddannelsesbibliote-

kar på Vestjysk gymnasium Tarm og bibliotekar på 

Egvad Bibliotek. Kirsten kastede sig med karakte-

ristisk flid og vedholdenhed over opgaverne. 

Hun havde et alsidigt job med mange forskellige 

opgaver på biblioteket. Der var udlånsarbejdet, 

bogbusarbejdet og arbejdet med deltagelse i ”Bib-

lioteksvagten”.  Kirsten var en kompetent og dygtig 

bibliotekar med stor viden inden for informations-

søgning og undervisning. Hun var selvstændig og 

ihærdig i sit arbejde. Egenskaber som i høj grad 

kom hende til gode som enebibliotekar på gymna-

siet.

   Hun arbejdede med stor entusiasme for at gøre 

gymnasiebiblioteket til en uomgængelig del af un-

dervisningsmiljøet. Et arbejde der bar frugt. 

Kirsten var et meget venligt og serviceminded 

menneske. Hun var glad og interesseret i sine 

omgivelser og i at dele sine oplevelser med sine 

kolleger. Ved kommunesammenlægningen i 2007 

fik Kirsten endnu et bibliotek og arbejdssted at 

forholde sig til. Et skifte hun tog med stoisk ro og 

stor interesse.

   Tarm blev stedet, hvor Kirsten og hendes mand 

slog sig ned og skabte deres liv sammen.  Kirsten 

var et familiemenneske, og Roy og familien betød 

alt for hende. Ferierne blev som oftest brugt på at 

rejse. Da Kirsten uventet gik bort, var hun og hen-

des mand netop kommet hjem fra en rejse til Wien. 

Vi vil savne en god og dygtig kollega. Vore tanker 

går til Roy og Kirstens familie, som nu skal leve 

videre med savnet af Kirsten.

Æret være Kirsten Hansen Ostlers minde.

Personalet på Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne

Kirsten M. Dreier /TR-BF

Susanna Christensen. Børnebibliotekar ved

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Tiden gik i stå onsdag 27. februar 2019, hvor vi fik besked 

om at Susanna Christensen, Aabenraa, var omkommet i en 

meningsløs trafikulykke. Vejret var smukt og Susanna ville 

nyde sin fridag, men den endte brat, og ingen ord slår til. 

  Biblioteket har mistet en meget afholdt og dygtig kollega, 

der gennem otte år har sat sit tydelige præg på Dansk Cen-

tralbibliotek for Sydslesvig og især på børnebiblioteket. 

  Susanna var et musisk og kreativt menneske og havde 

evnen til både at udvikle ideerne og til at udføre dem med 

sans for detaljen. Bibliotekets store årstidsfester har Su-

sanna styret med sikker hånd ligesom ABC-caféer, Bagsæ-

dehistorier og Magiske Mandage var børnebibliotekstilbud 

bygget op omkring sang, litteratur og fortællinger. Susanna 

brændte for fortællingernes magiske evner i spil sammen 

med børn, som Susanna betragtede som det bedste publi-

kum. 

  På alle måder var Susanna en børnebibliotekar ud over det 

sædvanlige. Hun favnede både det bibliotekariske, faglige 

overblik og den tætte kontakt med brugerne i hverdagen, og 

hun holdt meget af sine faste ture med bogbussen.

  Som kollega kunne man altid regne med Susanna. Hun var 

velforberedt og engageret og altid med en positiv tilgang 

til opgaverne. Ofte havde hun en ekstra lille buket med 

hjemme fra haven, som blev sat på kollegaens bord.

   ’Hjemme’ var Susannas helle, og hun var mor med stort 

M for sine 4 børn. Vores tanker og dybeste medfølelse går 

til Karsten, børnene og svigerbørn, og til Susannas øvrige 

familie.

   Vi ville så gerne kunne sige hende endnu en tak – tak på 

vegne af alle kolleger, tak på vegne af biblioteket, der fik så 

meget glæde af hendes ideer og lyst til at være med, også i 

biblioteksbestyrelsen i en årrække, ligesom hun også var 

engageret i bladudvalget for Bibliotekarforbundets fagma-

gasin Perspektiv. Og tak på vegne af brugerne, og de mange 

børn, hun begejstrede og åbnede magiske universer for.

   Nu må vi være fælles om at bære hendes smil og livsglæ-

de med i vor videre færd. 

Æret være hendes minde.

Jens M. Henriksen og Anni Søndergaard, 

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig  
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER 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

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

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

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

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.

Gå-hjem-møde: Kunstig 
intelligens i praksis 
Der er stor hype om, hvad 
kunstig intelligens kan gøre, 
og hvad det kan komme til 
at betyde for vores arbejds-
liv og vores dagligdag. Men 
hvordan fungerer kunstig 
intelligens egentlig? Og 
hvilke dataetiske problem-
stillinger melder sig, når vi 
taler om kunstig intelligens?
25. april 2019 i København

Morgenmøde: Hvad er Big 
Data, og hvordan får du 
succes med Big Data?
Hvad er Big Data egentlig? 
Hør hvad der skal til, for at 
organisationen eller virk-
somheden skaber værdi 
med de mange data og 
samtidig opnår effekt med 
teknologiinvesteringerne. 
30. april 2019 i København

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

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

Temadag: DEFF projek-
ter - Når udvikling møder 
bibliotekernes praksis - om 
at udnytte den gensidige 
synergi, som opstår
Statsgruppen inviterer til 
temadag med oplæg om 
Co-creation, Open Science-
kompetencer og Systematic 
Reviews. Alle BF-medlemmer 
er velkomne.
21. maj 2019 i Aarhus
11. juni 2019 i København

Webinar: Storytelling
I Storytelling bruger vi histori-
ens og eventyrets virkemidler 
til at levere et budskab, der 
kan huskes i lang tid. Få de 
vigtigste redskaber til at 
forstå og selv bruge Story-
telling, så du skaber minde-
værdige budskaber. 
17. juni 2019 via din computer, 
tablet eller smartphone

Webinar:
Facebookannoncering
Det er ret enkelt at komme 
i gang med at annoncere på 
Facebook. På webinaret gen-
nemgår vi de vigtigste funk-
tioner, som du skal bruge for 
at komme i gang med ’rigtig’ 
Facebook annoncering og ikke 
bare bruger ’boost’-knappen.  
28. august 2019 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Webinar: Skab variation
og læringseffekt i din
undervisning
Hvordan kan du veksle 
mellem forskellige un-
dervisningsmetoder og 
opbygge din undervisning, 
så træning og fastholdelse 
af det lærte er i centrum?  
12. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Motivation på formel - 
lederens syvtrinsskala
Mange arbejdspladser har 
fokus på målsætninger, 
resultater og performance. 
Men den store forskel 
kommer af at tale om 
daglige indsatser, vedva-
rende motivation og fokus 
på en arbejdsdag i trivsel. 
Vi giver dig opskriften på 
at skabe mere motiverede 
medarbejdere. 
17. september 2019
i København
18. september 2019
i Aarhus
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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.

SENIORERJOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

Webinar: 4 ting du skal have 
på plads, før du søger job!  
Der er særligt 4 ting, som 
mange bibliotekarer skal have 
på plads, før der for alvor sker 
noget i deres jobsøgning. 
Lær på en simpel og effektiv 
måde, hvordan du gør, og få 
en række andre tips og tricks, 
som virkelig kan sætte gang i 
din jobsøgning.  
24. april 2019 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Workshop: 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.  
2. og 9. maj 2019 i København
3. og 10. september 2019
i København
6. og 13. november 2019
i København

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning! 
Find startdatoerne for
kurset i BF's kalender!

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

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

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

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

TR-tirsdag: Mødefacilitering
3. september 2019
i København

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

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

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

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 GDPR. 
23. maj 2019 i København

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

Ledelse af medarbejdere og 
faglig udvikling (Diplom-
uddannelse i ledelse)
Få styrket dine kvalifikationer 
til at kunne udvikle og lede 
professionelle relationer, der 
understøtter kompetencer, 
kvalitet og resultater. Otte 
undervisningsdage, en me-
todeworkshop, vejledning og 
eksamen (10 ETCS).     
3. oktober 2019 til 28. februar 
2020 (plus eksamen)
i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.     
23. oktober til 14. november 
2019 i København

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

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

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.
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Navn: Marie Ulletved Holmgaard               
Stilling: Bibliotekar på Arbejdermuseet
fra 1. januar 2019          
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2005          
Tidligere: Records Management Specialist hos 
Ørsted fra 2014-2019. Før det kommunikati-
onsmedarbejder i Madkulturen og udviklings-
konsulent på Centralbiblioteket i Gentofte.     
Alder: 40 år 

Du kommer fra et job i den private virksom-
hed Ørsted, hvor du arbejdede med doku-
menthåndtering. Hvad fik dig til at søge 
jobbet som bibliotekar på Arbejdermuseet?           
- Jeg kiggede på opslaget af flere omgange 
og tøvede af flere grunde. Dels frygtede jeg, 
at det ville blive for småt. I Ørsted er der over 
2.000 mennesker, gang i den og et højt tempo, 
så jeg var i tvivl om en lille arbejdsplads kunne 
dække mit sociale behov. 
   Noget andet var, at jobbeskrivelsen lagde 
vægt på det bibliotekariske, eksempelvis at 
samlingen skulle demokratiseres og formidles, 
og det var længe siden, at jeg havde arbej-
det på et bibliotek. Men efter en snak med 
en god ven, der arbejder på et museum, og 
som mente, at jobbet var lige mig, læste jeg 
opslaget med nye øjne. Og denne gang skrev 
ansøgningen sig selv. Det job er lige mig, og 
jeg kan det, de havde brug for.

Hvad er det, du kan bidrage med på
Arbejdermuseet?       
- Jeg har et nyt take på den digitale formidling. 
Udfordringen er, at vi er et lukket bibliotek, 

og vi skal formidle en samling, der ikke er så 
formidlingsvenlig, hvor brugerne ikke bare kan 
komme og græsse, så samlingen skal gøres 
salgsbar og lækker digitalt. 
   Desuden har vi rigtig meget arkivmateriale, 
for eksempel hele LO’s arkiv og masser af 
brune papkasser med papirer, der ikke sælger 
sig selv på en skærm. Noget af det, man kan 
gøre, er at berige materialernes poster med 
flere metadata, så det bliver mere søgbart og 
tilgængeligt digitalt.
   Vi skal også lade os inspirere af kommercielle 
sites som Netflix, som er mere indbydende og 
brugervenlige end eksempelvis bibliotekariske 
værktøjer som bibliotek.dk og Netpunkt. 
      
Hvad bliver nogle af dine konkrete opgaver?         
- Jeg er først og fremmest bibliotekar og skal 
tage imod henvendelser primært fra forskere 
og studerende, men også for eksempel fra 
private slægtsforskere. Og så bidrager biblio-
teket til museets udstillinger med materialer 
og viden. Vi har for eksempel en kommende 
udstilling om politisk aktivisme, hvor især arki-
vet bidrager med en stor del af vidensarbejdet. 
Den digitale formidling kræver, at jeg sætter 
mig ind i hele samlingen, og jeg har jo ikke 
læst arbejderhistorie, så jeg skal til at bygge et 
bagkatalog op af viden.      

Hvorfor tror du, at du fik jobbet?          
- Til 2. samtale blev jeg spurgt, hvorfor de 
skulle ansætte mig. Og mit svar var, at jeg 
kunne levere den digitale formidling og give 
biblioteket et digitalt univers, og så at jeg 

er sjov at drikke kaffe med. Vi 
sidder en håndfuld mennesker 
på kontorerne i Taastrup, hvor 
Arbejdermuseets arkiv ligger, så 
det betyder meget, at vi kan have 
det sjovt og hygge os.    

Hvad kan du bruge fra
dine tidligere job?            
- Efter 14 år som cand.scient.bibl. 
har jeg plukket forskelligt hist 
og her. Overblik og struktur fra 
Ørsted, hvor min primære funk-
tion som records management 
specialist var at skabe struktur 
i andres dokumentation. Den 
indsigt i at skabe brugervenlighed 
i store sammenhænge og viden 
om, hvad brugerne forventer i 
et tilgængeligt system kan jeg 
bruge. 

Har du et godt råd til andre,
der overvejer et sektorskifte?            
- Spring ud i det, der er ikke noget 
at være bange for. Cand.scient.
bibl.’er er så gode til overblik, 
struktur og formidling, og det 
kan bruges allevegne. Måske er 
der noget konkret, du ikke kan 
nu, men det kan du om et par 
måneder. Jeg har efterhånden 
så mange byggeklodser, jeg kan 
bygge ovenpå.

Jeg skal give biblioteket et digitalt univers
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Det nye hovedbibliotek i Calgary er blevet en populær destination for indbyggere fra alle 
befokningsgrupper, der mødes for at læse, studere og socialisere. I tæt samarbejde med 
arkitekterne Snøhetta/Dialog og biblioteket har vi leveret vores Slimline reoler, der lever op 
til de høje krav til både udseende, funktionalitet og miljøhensyn. Biblioteket er imponerende 
i sin arkitektur og indretning, og er et af verdens mest dynamiske og inspirerende biblioteker 
i verden.

NYT IKONISK BIBLIOTEK!

Mød os på  
Danmarks  Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 

Stand nr.  
11 + 13.

”I stedet for at skære
ned og fyre folk på
bibliotekerne, burde man 
ansætte langt flere.
Uden dem ophører den 
menneskelige kontakt,
og det er farligt for et
land at miste kontakten 
mellem mennesker.”
Sofia Jama, forfatter

Læs interview med forfatter Sofie Jama side 32
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Skal bibliotekerne 
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musiktjeneste?
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Store videnskabelige 
forlag er gatekeepere 
for Open Access

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

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

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

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