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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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på bf.dk/webinarer
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navn?
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

”Da vi startede på
studiet, fik vi at vide, at
vi skulle ud i stillinger, der
endnu ikke var opfundet.
Jeg prøver at sammensætte min uddannelse,
så jeg er sikret et job.”
Stine Jespersen, 6.-semesterstuderende på INF.
BRYD MØNSTRET MED ORGANISKE FORMER
Runde reoler åbner op for en helt ny verden at udstille og opbevare bøger på. Skab små
læsezoner eller individuelle zoner ved at lave næsten lukkede cirkler, hvor biblioteksbrugerne
kan trække sig tilbage eller skab åbne bølger, der løber igennem biblioteket.
Læs mere om Slimline/Frontline rund træreol og find inspiration på www.bci.dk.
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NY FAGGRUPPE

Tænk hvor mange ligegyldige
bøger man kan slippe for at
læse, hvis man får ordentlig
vejledning
Der mangler en faggruppe for formidlere, mener Sarah
Elizabeth Hvidberg, bibliotekar på Hillerød Bibliotek og
projektleder i det digitale litteraturformidlingsprojekt
Læsekompasset. Derfor har hun taget initiativ til en ny
BF-faggruppe. Nu efterlyser hun andre medlemmer, der
vil støtte ideen.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Hvorfor mener du, at der er brug for en ny
faggruppe i BF?
- Der mangler en faggruppe for bibliotekarer, der
arbejder med formidling til voksne af både skønlitteratur, faglitteratur og film. For de arbejdsopgaver er der ingen af BF’s nuværende faggrupper,
der dækker. Vi har en faggruppe for kunst med
Kunstfaggruppen, én for musik med MUFA, og
vi har en faggruppe for børnebibliotekarer med
BØFA. Men vi mangler en faggruppe for dem, der
formidler til voksne – især omkring litteraturen,
der jo er en kerneopgave på folkebibliotekerne.
Hvad vil etableringen af en faggruppe betyde
for medlemmerne?
- Mange biblioteker ansætter medarbejdere med
andre fagligheder til at formidle litteraturen,
og de får ofte titlen »litteraturformidler«, og så
glemmer man, at litteraturformidling jo også er
det, vi bibliotekarer gør hele tiden. Så vi har brug
for en faggruppe, hvor vi kan tale det område
op og dygtiggøre os. Meget litteraturformidling
foregår på en intuitiv måde, men der findes metoder til at gøre den mere professionel og ensartet,
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så man også kan række ud over sin egen læsning og blive bedre
til at formidle det, man ikke selv læser.
Vi har brug for at ruste os som fag ved at være bevidste om,
hvad bibliotekarer kan. Anmelderne dissekerer og bedømmer.
Det skal vi ikke, vi skal være orienterende og være lånernes
guider. Vi er gode til at matche den rette bog til den rette
læser, fordi vi er lige så gode til at læse læseren som til at læse
bøgerne.

Skal formidling i forhold til litteratur være faggruppens
hovedfokus?
- Nej, jeg taler mest om litteraturen, fordi det er det, jeg
ved mest om. Faggruppens hovedfokus er formidling
til voksne. Derfor håber jeg, at der er bred opbakning til
gruppen, og at folk melder sig på banen og kommer med
forslag. Det er jo en ny faggruppe, så alle medlemmer kan
påvirke den.
Hvilke aktiviteter skal faggruppen stå for?
- Faggruppen skal være et sted, hvor vi kan mødes og dele
viden, lære af hinanden og høre inspirerende oplæg. Og så
mener jeg, at faggruppen skal lægge pres på BF for at få
mere fokus på området, så man naturligt tænker, at alle,
der arbejder i et udlån på et folkebibliotek, er litteraturformidlere. En faggruppe kunne også bane vejen for »byttetanken«, så vi kan blive hinandens eksperter og bruge hinanden meget mere. Jeg er ærgerlig over, at vi altid tilkalder
litteraturfolk udefra til arrangementer og formidling. Vi
burde dyrke vores egne talenter mere. Og det kræver, at vi
har et bedre kendskab til hinanden.

Sådan etableres en ny faggruppe
For at BF’s hovedbestyrelse kan godkende oprettelsen
af en ny faggruppe, er det udgangspunktet, at mindst
25 medlemmer skal have indstillet faggruppen til
at blive oprettet. Send en mail til Sarah Elizabeth
Hvidberg på shvi@hillerod.dk, hvis du støtter forslaget
om en ny faggruppe. At støtte forslaget gør dig ikke
automatisk til medlem af faggruppen.

Stiftende generalforsamling
Den nye faggruppe stiftes på en stiftende generalforsamling. Her vælges en bestyrelse, godkendes
vedtægter med mere. En faggruppe får økonomisk
støtte fra BF og kan derfor lave spændende arrangementer, workshops med mere. Hold øje med BF’s
nyhedsbreve for at følge med i etableringen af den nye
faggruppe.

Fylder litteraturformidlingen for lidt i dag på
bibliotekerne?
- Ja, det synes jeg desværre at man ser mange steder.
Men litteraturformidling er så vigtigt, og det er ikke bare
arrangementer, læsekredse og udstillinger. Det er også én
til én formidling til brugerne. For det er der, formidlingen
starter. Jeg synes, det er et dilemma, at vi skal arbejde
for at gøre borgerne selvhjulpne, og at vores service skal
være hurtig og effektiv. For hvis vi skal fremme danskernes læsning, så skal vi gøre mere end det. Bibliotekerne
skal tilbage på banen og levere inspiration til borgernes
læsning.
Det er et kostbart valg, når man vælger en bog. Man har
så få timer at læse i – tænk hvor mange ligegyldige bøger,
man kan undgå at læse, hvis man får ordentlig vejledning.
Nu nævner du litteraturformidling i det fysiske rum.
Hvad med den digitale formidling?
- Litteraturformidling er også digital. Den foregår i dag
primært på hjemmesiderne, facebook og Instagram, og
dér kunne vi godt lære noget af andre brancher. Vi skal
væk fra at skrive en anmeldelse af en eller anden bog. Det
er et stort arbejde og får måske 50 til 100 klik. Vi kunne
prøve at lave mere delbart indhold for eksempel inspirationslister med udgangspunkt i populære titler, såkaldte
»readalikes«-lister eller udnytte de muligheder, vi får med
Læsekompasset. Her kan man skabe lister på baggrund af
helt nye oplevelsesorienteret metadata. Den nye faggruppe skal bestemt også forholde sig til digital formidling og
lære af de mange spændende projekter i bibliotekerne.
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FORMANDENS LEDER

BF netværk understøtter
en stærk faglig profil
I marts og april har jeg den store fornøjelse at
deltage i flere af BF’s fag- og ansættelsesgruppers
generalforsamlinger. Det er altid en fornøjelse at
mødes med de faglige netværks bestyrelser og
medlemmer og opleve fagligheden og ikke mindst
dedikationen og engagementet.
BF’s netværk står fagligt stærke. De ser, hvor
fagligheden bevæger sig hen, og hvor der er nyt på
vej, som lige skal undersøges. Og de har fingeren
på pulsen i forhold til behovet for nye kompetencer eller blot opgradering af nuværende. Derfor
arrangerer de løbende temadage, gåhjemmøder,
studieture med mere, som du kan tilmelde dig via
BF’s arrangementskalender på bf.dk.
Jeg oplever dog også, at bestyrelserne er lidt
pressede. Det kræver ekstra tid i en travl kalender
at arbejde frivilligt, at være med til at sikre den
faglige udvikling og ikke mindst at give viden og
indspark til fagkollegaer. Og hvis der så ikke er den
store interesse for at deltage i et ellers spændende
og relevant arrangement eller der er modvilje fra
arbejdspladsen til at give netværksmedlemmer
lov til at deltage i »fagforeningsarrangementer« i
arbejdstiden, er det selvfølgelig både skuffende og
for mig at se også uretfærdigt. På arbejdspladser

taler man om sidemandsoplæring og videndeling, og det er
jo netop det, BF’s netværk står for. Derfor vil jeg opfordre
til, at arbejdspladser, ledere og kollegaer bakker op om
netværks- og bestyrelsesarbejde. Det er til gavn for alle.
Personligt mener jeg, at arbejdet i netværksbestyrelserne
også skal give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at
udvikle sig fagligt - eksempelvis ved at deltage i konferencer for at få input til yderligere styrkelse af netværkets
faglige profil. Det er noget, man også helt naturligt kan
tilføje sit CV, for bestyrelserne må også gerne tænke på
egen kompetenceudvikling i forbindelse med deres frivillige indsats i netværksarbejdet.
BF har i strategien, som vi vedtog på BF’s generalforsamling i 2018, under temaet »Stærk faglig stemme« skrevet
at:
Vi vil løfte fag- og ansættelsesgruppernes politiske dagsordener. Fag- og ansættelsesgrupperne er en hjørnesten i BF.
Herfra skal vokse politiske idéer og initiativer. Derfor vil BF
i tæt samspil med bestyrelserne i fag- og ansættelsesgrupperne identificere de politiske dagsordener, der skal løftes og
bredes ud til øvrige medlemsgrupper og eksterne interessenter.
Det arbejde skal BF sammen med netværksbestyrelserne
igangsætte og udvikle, og det vil være et af de punkter, vi
skal drøfte, når BF den 12. juni 2019 samler bestyrelserne
til seminar.
Det giver så god mening, at BF understøtter det faglige
engagement, der allerede findes!
Tak for den store indsats.
Jette Fugl
Stedfortrædende formand

Jette Fugl / jf@bf.dk
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Hvem danner dig i fremtiden?
Kom til en høring med deltagerdialog om
FOLKEBIBLIOTEKERNES FREMTID
8. maj 2019 kl. 10-15.00 på Vartov
• H
 vordan sikrer vi folkeoplysningen et formidlings- og fordybelsesrum i en digital tid, som
i vid udstrækning er domineret af internationale mediegiganter?
• Hvorledes bevares demokratisk indflydelse over formidling af ny viden og litteratur,
væsentlige tanker og kunstneriske oplevelser?
• Hvilken rolle bør folkebibliotekerne have i fremtiden – og hvordan sikrer vi os, at den
kompetente og vidende bibliotekars rolle som formidler og ”søgefunktion” videreudvikles
til gavn for den almene dannelse og for borgernes deltagelse i samfundslivet?

Som indledning til debatten
Gudrun Pedersen, chefredaktør, Dagbladet Ringkøbing-Skjern,
Ahmad Mahmoud, maskinmester og debattør
Troels Mylenberg, Studievært TV2 svarer på følgende problemformuleringer:
Program
10.00: UDSIGT fra Gudrun Pedersen, Ahmad Mahmoud og Troels Mylenberg.
12.00: Samtalefrokost.
13.00: INDSIGT fra Bibliotekarforbundet, Grundtvigsk Forum, Forfatterforeningen
og Danmarks Biblioteksforening.
14:30: PERSPEKTIV fra Joachim Malling, om ”lex.dk” og adgang til viden i det 21. århundrede.
14.55: Tak for i dag.
Sted: Vartov, Farvergade 27, København K
Tid: Klokken 10-15
Pris: 150 kroner. Billetter købes via grundtvig.dk
(https://grundtvig.dk/produkt/
folkebibliotekernes-fremtid-hoering-og-debat/)

Bag høringen står: Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekarforbundet, Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening.

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

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

22. marts

Kvalitet på uddannelserne koster
Massive besparelser på uddannelse har alvorlige konsekvenser for kvaliteten af uddannelserne. Derfor har Fagbevægelsens Hovedorganisation
igangsat en kampagne imod nedskæringer på uddannelsesområdet, og
BF støtter op.
Når regeringen vælger at skære markant i midlerne til uddannelse, er det
en dårlig forretning for Danmark. Det mener man hos Fagbevægelsens
Hovedorganisation, der netop har lanceret en kampagne imod nedskæringer på uddannelsesområdet. Hos BF er man helt på linje:
- Det er centralt, at vi har stærke og kvalitetsbevidste uddannelser, og
besparelserne rammer både studerende og medarbejdere. Det giver sig
selv, at man ikke kan blive ved med at opretholde det samme høje faglige
niveau, når sparekniven svinges igen og igen, siger stedfortrædende
formand for BF Jette Fugl.
25. marts

Fyringer nedsætter kvaliteten

Uddannelsesbibliotekarer
på Danmarks Læringsfestival
Bibliotekarer på uddannelsesinstitutioner kan bidrage med særlige kompetencer i forhold til blandt andet informationssøgning,
kildekritik, digital dannelse og studieteknik.
Danmarks Læringsfestival blev afholdt den 13. -14. marts 2019 i
Bella Center og dannede rammen om, at en bred skare af folk fra
uddannelsessektoren kunne dele erfaringer og nyeste viden om
læring og teknologi i undervisningen. GAEB (Gymnasie-, Akademiog Erhvervsskolernes Biblioteksforening) deltog med en stand på
festivalen og uddelte i den forbindelse nyt informationsmateriale
fra BF om værdien af at have uddannelsesbibliotekarer ansat på
ungdoms- og voksenuddannelserne.

Også BF’s medlemmer er hårdt ramt, idet der ses mange afskedigelser på
baggrund af besparelserne på uddannelsesinstitutioner:
- De funktioner, vores medlemmer varetager på uddannelserne, såsom
at hjælpe de unge med at søge troværdige informationer og viden, være
kritiske og navigere i en digitaliseret verden, er centrale kompetencer, de
studerende skal have, når de skal rustes til arbejdsmarkedet og fremtiden,
siger Jette Fugl.
Kampagnen er lanceret for at give danskerne et billede af, hvor store besparelser på uddannelsesområdet, der rent faktisk er tale om. Regeringen
har indtil videre skåret 6 milliarder kroner på uddannelse, siden det såkaldte omprioriteringsbidrag blev indført i 2015. Når året er omme, er der
tale om næsten 9 milliarder kroner, fremgår det af den nedskæringstæller,
der er en del af kampagnen.
Følg med på www.nedskæringer.dk
Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet

18. marts

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

Biblioteker er mest troværdige
En ny Megafonmåling viser, at danskerne opfatter biblioteker som
kilden til den mest troværdige information, når de opsøger viden.
Når danskerne skal finde vej i informationsjunglen, foretrækker de at benytte sig af biblioteker. Det viser en ny Megafonmåling foretaget sammen
med Danmarks Biblioteksforening. Danskerne er blevet spurgt til, hvilke
medier, de opfatter som mest troværdige, når de skal navigere i informationssøgning, og her er svaret klart:
På en skala fra 1 til 10 ligger bibliotekerne på en klar førsteplads med 8,17
efterfulgt af radio og TV (6,28), dagblade i midten med (5,71) - kun lidt højere end Wikipedia. Google ligger omkring midten med 4,98, mens YouTube
(2,78) og Facebook (2,48) ligger lavest.
Bibliotekarforbundet
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Nyheder fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

9. april

Hvordan går det med KVINFO’s bibliotek?
Efter meget debat blev KVINFO’s bibliotek i januar 2018 overflyttet til Det Kgl. Bibliotek, der i tilgift fik
bibliotekets tre millioner støttekroner fra Kulturministeriet. Forskningsbibliotekar Jytte Nielsen valgte at
flytte med samlingen. Perspektiv har spurgt hende, hvad overflytningen har betydet.
- Det Kgl. Bibliotek har overtaget KVINFO’s landsdækkende forpligtigelse, hvilket betyder, at alle borgere over 18 år i hele landet
kan skrive eller ringe til mig med spørgsmål inden for kønsforskning. Og så har jeg jo nu mulighed for at formidle Det Kgl. Biblioteks
mange elektroniske ressourcer på kønsforskningsområdet. Dem havde KVINFO ikke økonomi til at abonnere på. De fysiske bøger,
jeg årligt indkøber, kommer også fortsat hele landet til gode gennem det interurbane udlån, siger Jytte Nielsen.
Under overflytningen gennemgik hun hele KVINFO’s bibliotekssamling og overflyttede alt det, som Det Kgl. Bibliotek ikke havde
i forvejen. Desuden flyttede »Den Grå Samling« med, der omfatter specialer, politiske dokumenter og ældre rapporter inden for
køns- og ligestillingsproblematikker.
- Desværre er det en samling, der ikke vil blive opdateret på Det Kgl. Bibliotek. Det kunne lade sig gøre på KVINFO, fordi vi som
bibliotek havde et meget afgrænset område, hvor vi indsamlede og dokumenterede alt relevant for ligestilling- og kønsforskning,
men på Det Kgl. Bibliotek er vi ét fagområde blandt mange, så det er der ikke ressourcer til, men den eksisterende Grå Samling
bliver flittigt brugt, siger Jytte Nielsen.
Der er altså både vundet og tabt på flytningen af KVINFO’s bibliotek til Det Kgl. Bibliotek, mener Jytte Nielsen.
- Samlingen om kønsforskning og min støttefunktion som informationsspecialist er kommet tættere på forskere og studerende.
Jeg sidder for eksempel på Søndre Campus på Københavns Universitet, og jeg har oprettet en fagside med link til materialer og
ressourcer inden for kønsforskningen.

Første nationale licens til kønsforskning
Desuden har Det Kgl. Bibliotek indkøbt den første nationale licens til databasen Women’s studies International med internationale
kilder på kønsforskningsområdet, som alle kan tilgå gennem deres folkebibliotek eller forskningsbibliotek.
Men bibliotekets samling er kommet længere væk fra de unge under 18 år.
- Vi havde på KVINFO mange 8.-9. klasser, der kom på besøg, for eksempel når de skulle skrive opgave om ligestilling, kvindehistorie eller kønsstereotyper. Dem servicerer jeg ikke mere. Desuden er der gået noget dynamik tabt. KVINFOs bibliotek var et trygt lille
afgrænset sted, hvor alle typer af brugere, studerende, skoleelever, aktivister og ligestillingskonsulenter kom og fik en udstrakt
service. Det betød, at der ofte opstod nye idéer og projekter gennem videndelingen, siger hun.
Mønsted
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UDDANNELSE

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN

af de studerende frygter
arbejdsløshed
56 procent af de studerende på Institut for Informationsstudier (INF)
på Københavns Universitet er i tvivl, om de har
de rette kompetencer til
arbejdsmarkedet, viser
Perspektivs nye undersøgelse.
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På Informationsstudier på Københavns Universitet kan man
vælge mellem to retninger – kulturformidling eller informationsvidenskab. De studerende deler sig da også i to lige store
grupper i Perspektivs undersøgelse. 36,5 procent interesserer
sig mest for kulturområdet og andre 36,5 procent peger på
informationsvidenskab. 25 procent angiver, at de to retninger
er lige spændende. Men som Stine Jespersen, studerende på
sjette semester, siger (læs interviewet side 16), så er det i sammenfletningen af de to felter, at studiet bliver mest interessant. »Jeg skriver bachelorprojekt om informationsdeling, som
kan lyde knastørt, men det er det ikke, når det bliver konkret.
Jeg skal undersøge unges informationsdeling på sociale medier,
hvad de deler, og hvad det betyder for én, når nogle deler information med dig.«
NYUDDANNET OG HVAD SÅ?

En anden tendens i undersøgelsen er, at de studerende er
bekymrede for tiden efter studiet. 72 procent er i tvivl om,
hvorvidt de kan få et job inden for deres interesser. 62 procent tvivler på, om de overhovedet kan få et job, og lidt over
halvdelen, 56 procent, bekymrer sig om, hvorvidt de har de
rette kompetencer til arbejdsmarkedet. En studerende skriver
for eksempel: »Jeg er mest nervøs for, om de kompetencer, jeg
har fået fra universitetet, kan »oversættes« på en god måde til
arbejdslivet.«

6.-semesterstuderende på
INF David Poulsen, Josefine
Emilie Frandsen (th.) og
Stine Jespersen (tv.)

11

UDDANNELSE
”Vi mangler fag i litteraturformidling taget i betragtning, at
uddannelsen trods alt stadig
uddanner bibliotekarer”
(Kommentar i undersøgelsen)

Hvor vil du gerne arbejde?
I det private (virksomheder eller organisationer) 46 %
I det offentlige (museer, biblioteker, arkiver) 60 %
Andet 17 %
Her bliver nævnt:
Politiet
Kriminologi
Galleri/udstillinger/selvstændig
Kulturministeriet
Nationalmuseet, museer
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Noget af det, der kan afhjælpe de studerendes bekymringer, er
en større sammenhæng mellem arbejdsmarkedet og studielivet, mener sjettesemesterstuderende David Poulsen.
»For eksempel hvis der undervejs på studiet var flere samarbejder med virksomheder, så uddannelsen kom tættere på
virkeligheden, og de studerende ville opleve, at det, de kan og
lærer, kan bruges konkret på arbejdsmarked«, siger han. (Læs
interview side 18).
Næsten halvdelen af de studerende, 47 procent, svarer ja til,
at der mangler fag på studiet. Flere nævner, at det netop vil
være godt med mere praksis undervejs, ligesom flere ønsker
konkrete redskaber og værktøjer til for eksempel håndtering af
data, så teorien bliver spædet op med lidt praktik.
MERE VIRKELIGHED I NY STUDIEORDNING

Studievejleder på INF Rasmus Trier Helsted er enig i, at netop
det at prøve kræfter med sine kompetencer på virkelige cases
betyder, at de studerende får en konkret fornemmelse for,
hvad det er, de kan. Derfor indeholder den nye studieordningen
på INF, der trådte i kraft for et år siden, meget mere kontakt
med arbejdsmarkedet allerede på første semester, fortæller
han.

- De studerende løser opgaver i samarbejde med virksomheder, organisationer og kulturinstitutioner på første semester
og igen på fjerde semester. Samarbejdspartnere har for eksempel været Enigma (tidligere Post og Tele Museet), Roskilde
Bibliotekerne, Novo Nordisk og Ørsted, siger han og tilføjer,
at hele uddannelsen med den nye studieordning har taget en
drejning mod mere praksis.
- Bekymringer om, hvorvidt man har de rette kompetencer,
og hvilket job man kan lande efter sit studie, er desuden generel blandt studerende på de humanistiske studier, så det er ikke
specifikt for vores fag, siger han.
TEORI OG PRAKTIK SKAL BALANCERES

Flere studerende nævner, at de gerne så flere konkrete værkstøjsfag, og det er en balance på et akademisk studie, ifølge
Rasmus Trier Helsted.
- Men vi er et af de humanistiske fag sammen med faget
Kommunikation og It, der underviser i flest konkrete værktøjer. Der er for eksempel et helt semester på INF udelukkede
med undervisning i databaser, søgeredskaber og intruduktion
til programmering, hvis man vælger specialisering inden for
Information og IT, og vi har fået lavet et Makerspace, hvor de
studerende kan prøve forskellige teknikker, for eksempel 3D
printer, Mikrobit og Prototyping.
Der er cirka 500 studerende i alt på INF, der hvert år optager
100 nye studerende, og cirka halvdelen af dem, der bliver færdige med en bachelor vælger at tage deres kandidatuddannelse
på INF, den anden halvdel søger overbygninger på andre fag,
ifølge Rasmus Trier Helsted. Til gengæld kommer der hvert år
kandidatstuderende den anden vej til INF fra andre uddannelser
og cirka 15 udenlandske kandidatstuderende.
Bibliotekar DB uddannelsen bliver helt udfaset fra 2021.
- Men muligheden for at komme i praktik er lagt ind i den
nye studieordning, hvor man under sin kandidat kan vælge at
tage et helt semester på udveksling, i praktik eller fag på andre
studier, siger Rasmus Helsted Trier.

Hvilke fag er de mest
spændende?
Kulturfagene 36,5 %
Informationsvidenskabsfagene 36,5 %
De er lige spændende 25 %
Kommentar: »Jeg er faktisk splittet og tænker måske,
at jeg gerne vil prøve begge dele! Det bliver lidt svært at
specialisere sig i begge dele, men det er sådan et bredt
og spændende felt.«
Andet 8 %

”Jeg synes, der mangler
nogle fag, der går mere i
dybden med nogle af de
praktiske aspekter i
uddannelsen. Den er al for
overfladisk, og minder om
alle andre akademiske
uddannelser.”
(Kommentar i undersøgelsen)

Hvilke overvejelser har
du i forhold til at være
nyuddannet?
Om jeg kan få et job inden for mine interesser 72 %
Om jeg overhovedet kan få et job 62 %
Om jeg har de rette kompetencer 56 %
Andet 4 %
De studerendes kommentarer:
• Jeg mener ikke, at jeg er specielt udrustet til at
arbejde selvstændigt og tænke innovativt. Man
bliver ikke opfordret til at udforske nye områder,
men nærmere gøre det 'nemme', og det som alle
andre gør.
• Jeg tror, at mange af os, der uddannes til at være i
kultursektoren, er særligt bekymrede over prekariseringen af de akademiske jobs (projektansættelser, red.).
• Vi skal i højere grad kunne sælge os selv til arbejdsmarkedet, og kunne give arbejdsgivere indsigt i, at vi både kommer med kompetencer inden
for bruger-computer regi og samtidig besidder
vigtig viden i forhold til dokumenthåndtering, databaseforståelse, optimering af videndeling mm.
• Kender arbejdsgiverne vores kompetencer? Kan
alle andre ikke også de ting, vi lærer?
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Fagene har ramt plet
Josefine Emilie Frandsen
6. semester
26 år
Hvorfor søgte du ind på INF?
- Jeg kom ikke ind på antropologi, men havde
søgt antropologi på grund af kulturdelen
som INF også har fokus på, så jeg gav det en
chance. Og er blevet mega glad for det.
Hvad er det, du er glad for ved uddannelsen
på INF?
- Fagene har bare ramt plet. Vi havde for
eksempel et fag med kulturfeltets aktører på
fjerde semester. Der blev jeg virkelig fanget.
Har du overvejet, hvad du gerne vil arbejde
med efter dit studie?
- Jeg kan rigtig godt lide at skrive, så gerne et
sted, hvor kulturen er i fokus med et journalistisk twist. Jeg har et studiejob i Tænketanken
Fremtidens Biblioteker, og der arbejder jeg
med mixet af kultur og kommunikation. Jeg
laver hjemmeside og nyhedsmails, og der er et
politisk fokus i forhold til kultur.
Gør du dig overvejelser om at være
nyuddannet?
- Der var en underviser, der fortalte, at der var
45 procent arbejdsløshed inden for kulturfagene. Tanken om, at der er så hård konkurrence,
stresser mig lidt, men det er også motiverende. Jeg tænker over, hvordan jeg strikker min
uddannelse sammen, og hvilket studiejob jeg
har. Jeg har også taget tilvalgsfag på Litteraturvidenskab for at få et historisk perspektiv
på kulturfagene på INF.

Mange studerende er bekymrede for,
om de har de rette kompetencer?
- Det tror jeg er generelt på alle studier.
Mine veninder, der læser andre fag, har de
samme tanker. »Kan jeg egentlig noget?«.
»Jeg kan finde ud af at læse, men kan jeg
bruge det i praksis, og er det det, arbejdsgiverne gerne vil have?«
Hvorfor?
- Der mangler noget praksis i studiet. Jeg
havde et fag, hvor vi samarbejdede med
biblioteket på det samfundsvidenskabelige
fakultet, og det var fedt at opleve, at en
eventuel kommende arbejdsgiver kunne
bruge det, som vi kom med. Så gerne mere
af det.
Hvad er de vigtigste kompetencer, som
du har fået på studiet?
- Litteratursøgning. Det bruger jeg allerede
i mit studiejob, hvor det er vigtigt at være
kildekritisk. Det var et lidt tungt fag, lidt
kryptisk, og som at lære en manual, men
det er virkelig brugbart, og jeg tror ikke,
man lærer det på andre uddannelser. Viden
om hvordan medierne fungerer, deres påvirkning, og hvordan man kan målrette sin
kommunikation er også meget brugbart.
Hvilken kandidatuddannelse har du søgt?
- Jeg har søgt ind på Moderne Kultur på
Københavns Universitet og Kultur- og
sprogmødestudier og Socialvidenskab på
Roskilde Universitet. Bacheloren på INF er
ret bred, så der er mange muligheder for at
bygge ovenpå.

”Der mangler noget praksis i studiet”
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Hvilke konkrete
emner interesserer
dig mest?
Kulturformidling 35 %
Informationsarkitektur 23 %
Record Management 10 %
Privacy 8 %
Events 4 %
Andet 21 %
Her bliver nævnt:
It
Didaktive virkemidler på web
Algoritmer
Brugeradfærd
Sociale medier
Biblioteksvidenskab
Museologi
Indretning af formidlingsrum
Informationsøgning, analyse, information
og organisering, informationssystemer

Er der fag, som du
mener mangler på
uddannelsen?
Ja 47 %
Nej 14 %
Ved ikke 39 %
Her bliver nævnt:
• Politik og organisationsteori
• Kultursociologisk orienterede fag
• Viden om konkrete systemer
• Computer science/it-kompetencer
• De praktiske aspekter af uddannelsen
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Navn: Stine Jespersen
6. semester
26 år

Hvorfor valgte du at læse på INF?
- Jeg er uddannet multimediedesigner på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og overvejede at
studere Kommunikation og it, men
valgte Informationsstudier, hvor
der var frie pladser og fag, der relaterer sig til de emner. Jeg tænkte,
at jeg kunne skifte over på et senere tidspunkt. Men studiet viste
sig at have mange spændende fag,
og jeg blev fascineret af den teoretiske tilgang, som jeg manglede

Vores stillinger er
ikke opfundet endnu
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fra tidligere. Jeg blev overrasket over, hvor enormt fed
jeg synes kulturdelen er, og det teoretiske bliver gjort
konkret, fordi man kan tage ud på kulturinstitutioner
som museer eller biblioteker og se for eksempel deres
formidlingsstrategi i praksis, og hvad der virker.
Er det kulturfagene, der interesserer dig mest?
- Jeg holdt mig i starten til kulturdelen, fordi der var
flest fag relateret til kommunikation, men jeg er endt
med at synes, at informationsdelen med informationssøgning og informationsdeling er utrolig spændende.
Og faktisk er sammenfletningen af de to områder
det mest interessante. Jeg skal eksempelvis skrive
bachelorprojekt om informationsdeling, hvor jeg vil
undersøge informationsdeling på de sociale medier hos
generation Z (dem i starten af tyverne) udfra spørgsmålet; » er informationsdeling en social ting?«. De deler
for eksempel rigtig meget information i lukkede fora og
grupper, og jeg skal undersøge, hvad de deler, hvad der
er udslagsgivende for, at de deler, og hvad det gør ved
én, når nogle deler informationer med dig.
På uddannelsen er information noget, der ikke er
isoleret til for eksempel biblioteker, men har med os
alle sammen at gøre. Desværre tror jeg, at uddannelsen
i mange år har ligget lidt i skyggen af at have heddet en
bibliotekaruddannelse. Jeg var selv ved at vælge den fra
af den grund. Vi lavede en håndsoprækning første dag
om, hvor mange der var her på grund af biblioteksdelen,
og det var meget få. Men uddannelsen er mere relevant
end nogensinde, og vi kigger jo stadig på biblioteker
som cases på linje med andre kulturinstitutioner.
Hvad er de vigtigste kompetencer, du får?
- Viden om organisationsprocesser – hvordan en organisation hænger sammen, og hvad de forskellige dele i
en organisation eller virksomhed bidrager med. Vi hjalp
for eksempel et bibliotek med at belyse, hvorfor de studerende ikke kendte til hylden med semesterbøger, og
hvordan de kunne øge kendskabsgraden. Forståelsen
for brugerne og for digital kultur og formidling er andre
væsentlige kompetencer.
Er der noget, som du savner på studiet?
- Ja gerne flere obligatoriske værktøjskurser for eksempel i håndtering af data såsom datavisualisering eller
værktøjer til at hive viden ud af data.
Gør du dig overvejelser om at være nyuddannet?
- Da vi startede på studiet, fik vi at vide, at vi skulle
ud i stillinger, der endnu ikke var opfundet. Jeg prøver
at sammensætte min uddannelse, så jeg er sikret et
job, og har blandt andet søgt en kandidatuddannelse
i digital design på ITU (It-Universitetet) udover INF’s
egen kandidatuddannelse.

”Desværre tror jeg, at
uddannelsen i mange år
har ligget lidt i skyggen
af at have heddet en
bibliotekaruddannelse.”

De studerendes bud på de
vigtigste kompetencer de får
med fra uddannelsen
Informationsstrukturering og organisering
Markeds- og dataforståelse
Forståelsen af hvor vigtige kulturtilbud er for mennesker
Kreativ nytænkning
Viden om digital kultur
Databaseforståelse
Viden om brugerundersøgelser
Formidling af kultur, litteratur og oplevelser
Didaktiske virkemidler
Projektledelse
Forståelse for dokumenthåndtering
Forståelse for brugernes behov
Søgekompetencer
Formidlingsevner
Analytiske kompetencer
At skabe gode rammer for brugerne og den gode fortælling
Dataindsamling
Kommunikationsfærdigheder
Samspillet mellem kulturverdenen og de digitale muligheder
Viden om sociale medier
Informationsarkitektur
Kildekritik
Analyse af store mængder af data
Design af brugergrænseflader
Menneske-maskine interaktion
Bibliometri
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Det gælder om at
skille sig ud
Hvorfor søgte du ind på INF?
- Jeg ville gerne læse Kommunikation og it,
men kom ikke ind. Jeg så mange ligheder
mellem Kommunikation og it og Informationsstudier og søgte ind på INF, som er en meget
spændende uddannelse, der også indeholder
de tekniske elementer, såsom hvordan en
database er opbygget.
Hvilke områder interesser dig mest?
- Digital kultur. Hvordan brugerne anvender
sociale medier og kommercielle tjenester. Jeg
skriver bachelorprojekt om, hvordan brugerne interagerer med filmtjenesten Netflix.
Hvordan Netflix bruger såkaldt persuasive
design på deres platform, for eksempel at et
nyt afsnit af en serie starter automatisk eller
skræddersyet reklame, så et billede fra den
samme serie for eksempel viser den kvindelige
hovedrolle til kvindelige seere og den manlige til mændene. Det er også spændende at
undersøge, hvordan brugerne oplever det. I det
ligger også begrebet dataetik. Hvilke data er
det okay at indsamle, hvordan må man bruge
og dele data og i hvilke sammenhænge.
Har du gjort dig tanker om, hvad du vil
arbejde med?
- Jeg vil gerne arbejde med online marketing og
har ved siden af studiet startet min egen virksomhed. Det handler om at hjælpe virksomheder med at komme til at ligge højt på Google
og at arbejde med formidling, så folk klikker
på ens indhold. I bund og grund starter det
selvfølgelig med, at man har et godt produkt,
så jeg vil gerne arbejde med bæredygtige virksomheder, der aktivt arbejder for at begrænse
deres CO2-udslip, sælger økologiske produkter
og så videre.
Jeg har et studiejob i Københavns Kommune,
hvor jeg laver websider, men vil på sigt helst
arbejde i det private, fordi der er friere rammer, og jeg synes, det er spændende at have
forskellige kunder og opgaver.
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Hvad er de vigtigste kompetencer, som
du får på INF?
- Forståelsen for data. Hvordan du kan
bruge data kombineret med kvalitative
tilgange til at forstå dine brugere, men også
evnen til at kunne snakke med brugerne og
formidle og for eksempel at kunne skrive en
god tekst. En væsentlig kompetence er at
kunne finde viden, afdække et område og
være kildekritisk. Vi får ikke kun værktøjerne til det, men også forståelsen og teorien
bag.
Hvilken kandidat vil du gerne læse?
- Jeg har søgt Kommunikation og it på MEF
(Institut for Medier, Erkendelser og Formidling) og Digital innovation management på
IT-Universitetet og kandidaten på Informationsstudier.
Hvorfor ikke bare læse kandidaten på INF?
- Jeg vil gerne arbejde med online-marketing, men det er der ikke en direkte
uddannelse til. På MEF og ITU er der mere
kommunikation og projektledelse end på
INF, som vil være godt at få med.
Mange af de studerende i Perspektivs
undersøgelse er bekymrede for, om de får
de rette kompetencer. Er det noget, du
overvejer?
- En af grundene til, at jeg opsøger nye
kompetencer ved at have egen virksomhed og et studiejob er for at forbedre mine
chancer for et job. Jeg tror ikke, at uddannelsen i sig selv kan gøre det, for der er
mange kandidater, så det gælder om at
skille sig ud fra mængden eksempelvis med
erhvervserfaring. Jeg tror, det ville hjælpe
på de studerendes bekymringer, hvis der
på uddannelsen var flere samarbejder med
virksomheder, så uddannelsen kommer
tættere på virkeligheden.

David Poulsen
6. semester
23 år

Undersøgelsen
I alt har 52 studerende på INF
svaret på Perspektivs uvidenskabelige spørgeskema, der
er sendt ud til BF’s cirka 390
studentermedlemmer og lagt
ud på INF’s studievejlednings
Facebookside. 60 procent af
besvarelserne er fra bachelorstuderende og 40 procent fra
kandidatstuderende.
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Spørgeskemaet er tilpasset de studerende på
Bibliotekskundskab og Videnskommunikation på
Syddansk Universitet. Ni studerende har svaret. Det
har været muligt at vælge flere kategorier i svarene.

”Jeg tænker, at
uddannelsen er meget
bred, og jeg kan være
bekymret for, om jeg
har viden nok til at få
job andre steder end
på folkebiblioteket.”

Hvilke emner
interesserer dig mest?

Hvad er de vigtigste kompetencer,
du kommer med?

Kulturformidling 56 %
Informationsteori og it 33 %
Vidensledelse 22 %
Brugerundersøgelser og
interaktionsdesign 11 %

Her svarer de studerende blandt andet:
Informationshåndtering, strukturering og formidling
Brugerundersøgelser, undervisning/didaktik og kategorisering
Webformidling, formidling generelt, undersøgelsesdesign

Hvor vil du gerne arbejde
efter din uddannelse?
I det private 44 %
I det offentlige 78 %
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Hvilke overvejelser gør du dig
om at være nyuddannet?
Om jeg har de rette kompetencer 67 %
Om jeg overhovedet kan få et job 56 %
Om jeg kan få et job inden for mine interesser 44 %

Statsgruppens generalforsamling vedtog enstemmigt, at studerende
fremadrettet kan være medlemmer af bestyrelsen. Og i den kommende periode skal vi tænke i samarbejde med andre netværksog faggrupper i BF, sagde formand Lis Nielsen, der blev genvalgt.
TEKST SABRINE MØNSTED

S

tatsgruppen holdt generalforsamling den 30.
marts i Akademikertårnet, og dirigenten Steen
Søndergaard Thomsen fra Det kgl. Bibliotek indledte med at understrege, at det er dejligt at være
tilbage i »Bibliotekarernes Hus«.
Formand Lis Nielsen fremlagde beretning for den
sidste periode og fremhævede, at Statsgruppen har haft flere
arrangementer i samarbejde med både Privatgruppen og Data
Science faggruppen.
- Det samarbejde skal fortsætte og udvides med andre netværk og faggrupper. Vi skal tænke i mere samarbejde på tværs
af BF i den kommende periode. Ligesom vi gerne vil mere ud i
landet med vores arrangementer, sagde Lis Nielsen.
I perioden har Statsgruppen også bidraget til BF’s arbejde,
fortalte Lis Nielsen.
Statsgruppen har eksempelvis været inddraget i BF’s arbejde
med den såkaldte Kompetencemodel – et site under BF’s hjemmeside, der giver overblik over BF’ernes kompetencer.
- Det kan være nyttigt at bruge nye begreber for det, man
laver, for eksempel hvis man overvejer at skifte job eller sektor,
sagde Lis Nielsen, der glædede sig over, at der altid er en fra
BF’s hovedbestyrelse med til Statsgruppens møder, fordi det
bringer viden og input begge veje.
BLIK PÅ DET STATSLIGE ARBEJDSMARKED

Generalforsamlingen vedtog et arbejdsprogram for 2019 til
2021, som støtter op om BF’s politiske strategi med tre fokusområder; Stærk faglig stemme, Karriere og arbejdsliv og BF’ere
i en ny tid.
Desuden skal bestyrelsen følge udviklingen på det statslige
arbejdsområde, have fokus på kompetenceudvikling og på løn
og ansættelsespolitik.
Rie Iversen foreslog, at bestyrelsen i den kommende periode

STATSGRUPPEN

Vi skal samarbejde
på tværs af BF

også skal følge den udvikling der sker på uddannelsesområdet,
blandt andet at Institut for Informationsstudier skal sammenlægges med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.
Formand Lis Nielsen og stedfortrædende formand for BF
Jette Fugl var enige i, at udviklingen på uddannelserne er
vigtig, men mente at det allerede lå under fokusområderne.
Der var dog enighed om at skrive det som et særskilt fagligt
spørgsmål, som Statsgruppen skal følge.
- For det handler om kommende medarbejdere og kollegaer.
Og hvordan vi bliver ved med at tiltrække fagligt personale til
vores arbejdspladser, sagde Jette Fugl.
DE STUDERENDE KAN VÆRE MED

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt vedtægtsændringer,
så studerende fremover kan være medlemmer af bestyrelsen i
Statsgruppen på samme vilkår, som de kan det af BF’s hovedbestyrelse. Det samme vedtog Privatgruppen på deres sidste
generalforsamling.

Den nyvalgte bestyrelse består af
Anne Marie Busch-Petersen,
Københavns Professionshøjskole
Charlotte Simmelhack, Erhvervsstyrelsen
Lene Jakobsen, UCN
Lis Nielsen, Det Kgl. Bibliotek
Rune Rosenborg Rasmussen, Danmarks Kunstbibliotek

Da der ikke var flere kandidater betragtes alle
som valgt på generalforsamlingen.

NB Statsgruppen har pt 710 medlemmer, og man kan følge Statsgruppens arbejde og arrangementer gennem LinkedIn og nyhedsbreve.
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Giftige
bonruller på
bibliotekerne
Der er skadelige stoffer i de bonruller,
mange biblioteker bruger. I Allerød har
børnebibliotekar Tine Lee Hansen gjort
noget ved problemet og deler sin viden
i Bibliotekarforbundets netværk for
arbejdsmiljørepræsentanter.
TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN FOTO JAKOB BOSERUP

F

or mange bibliotekarer fylder det psykiske arbejdsmiljø mere end
det fysiske, for der er langt fra den trygge gang på bibliotekets linoleumsgulve til eksempelvis en byggeplads med fare for arbejdsulykker og nedslidning. Rent fysisk er det vel ikke særlig risikobetonet
at vælge en levevej som bibliotekar - eller hvad?
Desværre er der ting i det fysiske arbejdsmiljø på biblioteket, som
mange ikke skænker en tanke, fordi det ikke gør ondt eller springer i øjnene.
Det gælder for eksempel stoffet bisphenol A - også kendt som BPA, der skader
fertiliteten og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det findes blandt
andet i varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som for eksempel bruges til at
udskrive boner og kvitteringer på.
For lidt over tre år siden besluttede Coop at droppe kasseboner med
bisphenol A i alle dagligvarevirksomhedens kæder og butikker. På det tidspunkt blev der skrevet om det problematiske stof i forbrugermagasiner som
Samvirke og Tænk, og det fik bibliotekar Tine Lee Hansen op af kontorstolen
på Allerød Bibliotek.
- Jeg kom til at tænke på alt det papir, vi står med på biblioteket. Reserveringssedler, kvitteringer og så videre. Var der mon også bisphenol A i dem?
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”Jeg
anede
ikke, at
vi dagligt
stod med
hormonforstyrrende
stoffer
mellem
hænderne både os og
brugerne.”
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SORT SNAK

Svaret var ja, så Tine tog sagen op med den daværende arbejdsmiljørepræsentant på biblioteket.
- Vores leverandør af bonruller syntes først,
at vi snakkede sort, men vi fik god sparring hos
Coop, og efter et stykke tid begyndte vi at kunne
bestille bisphenolfrit papir hos vores leverandør,
fortæller Tine Lee Hansen.
Når der er bisphenol i termopapir, er stoffet i en
ikke-bundet form. Det betyder, at det sætter sig
på hænderne og kan trænge direkte ind i huden.
På Allerød Bibliotekerne har der gennem de seneste år været en del gravide blandt bibliotekets
ansatte - heriblandt Tine Lee Hansen selv.
- Og så er det jo ikke kun sig selv, man tænker
på, men også den næste generation. Vi skal jo
passe på hinanden, siger hun.
Omtanken gælder selvfølgelig også lånerne, for
de er jo også i berøring med sedler og kvitteringer
fra biblioteket.
TIPS OG TRICKS

Tine Lee Hansen blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant på sin arbejdsplads for cirka to år
siden, og er kendt for at være typen, der stiller
kritiske spørgsmål.
- Jeg håber, at mine kollegaer føler sig i trygge
hænder, siger hun.
Sagen med bonrullerne i Allerød er et godt
eksempel på, at det lønner sig at stille kritiske
spørgsmål for eksempel til sin leverandør af materialer og kontorudstyr.
Og det lønner sig bestemt også at dele sin viden, når det handler om arbejdsmiljø. Det er netop
det, der er udgangspunktet for Bibliotekarforbundets forholdsvist nystartede netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor Tine Lee Hansen også
har taget sagen med bisphenol i bonrullerne op.
Egentlig var hun til en start lidt skeptisk over for
at deltage i netværket, fordi hun ikke umiddelbart
syntes, at fagforeningen skulle blandes sammen
med arbejdsmiljørepræsentantarbejdet.
- Men nu er jeg virkelig positiv. Som arbejdsmiljørepræsentant står man meget alene, så det er
virkelig godt at dele viden i et netværk. Der er en
god dialog og en masse tips og tricks at hente fra
de andre, fortæller hun om de to første møder i
netværket.
EN ØJENÅBNER

Tine Lee Hansens stærke fokus på bisphenol-problematikken har også givet stof til eftertanke og
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BF netværk
Formålet med Bibliotekarforbundets netværk for arbejdsmiljørepræsentanter er at
videndele og drøfte arbejdsmiljøspørgsmål
og dermed forbedre arbejdsmiljøet lokalt.
Netværket startede i 2018, og har blandt
andet haft emner som forebyggelse af
stress og uroproblemer på folkebibliotekerne på dagsorden.
Specialkonsulent i BF Lone Rosendal er
tovholder på netværket, der mødes to
gange om året. Alle medlemmer af Bibliotekarforbundet, der er arbejdsmiljørepræsentanter, er velkomne til at deltage. Skriv
til Lone Rosendal på lr@bf.dk, hvis du har
spørgsmål.
Tilmeld dig næste netværksmøde i Aarhus
den 26. august eller i København den 28.
august via Bibliotekarforbundets kalender
www.bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/
Arrangementer

inspiration til handling hos andre arbejdsmiljørepræsentanter i
netværket.
For eksempel for Ann Linder Pedersen, bibliotekar i Hedehusene.
- Det første netværksmøde, hvor Tine Lee Hansen fortalte
om bonrullerne, var lidt af en øjenåbner for mig. Jeg anede ikke,
at vi dagligt stod med hormonforstyrrende stoffer mellem
hænderne - både os og brugerne. På det næste møde i vores
lokale arbejdsmiljøgruppe foreslog jeg, at vi skulle udskifte rullerne med det samme. Det blev modtaget positivt af ledelsen,
og vi fik straks bestilt de bisphenolfrie ruller, siger Ann Linder
Pedersen.
Helt så gelinde er det dog ikke gået andre steder.
- Vi har fået tilbudt hvide bomuldshandsker, som kan bruges,
når vi håndterer kvitteringer. Lige nu er vi i dialog med indkøbsafdelingen om at få bisphenolfrie ruller, fortæller Jette Ninette
Olsen, der er bibliotekar ved Vesthimmerlands Biblioteker.
- Jeg forhørte mig hos Kultur- og Fritidsforvaltningens miljørådgiver. Det viste sig, at hun havde påpeget problematikken
allerede for nogle år siden, men havde fået at vide, at der ikke
var noget alternativ, fortæller Vera Kelgart fra Solvang Bibliotek i København.
- Men hvad vi skal gøre lige her og nu på vores egne biblioteker, har vi ikke diskuteret. Og heller ikke hvad vi skal fortælle
brugerne. Skal vi opfordre folk til at vælge kvittering pr. e-mail?
Og hvad med børnene? Vi har faktisk gjort en del ud af at lære
børnene at kigge på deres kvitteringer. Det må være et punkt
til vores personalemøde, siger hun.
Både Ann Linder Pedersen, Jette Ninette Olsen og Vera Kelgart er meget tilfredse med den erfaringsudveksling og inspiration, som det giver at deltage i Bibliotekarforbundets netværk
for arbejdsmiljørepræsentanter.
- Jeg har været meget glad for at deltage de to gange, det
foreløbig har været afviklet. Netop fordi jeg arbejder i et stort
system som Københavns Biblioteker, der har sine egne arbejdsgange, har det været inspirerende at møde kolleger fra andre
kommuner, siger Vera Kelgart.
DEL DIN VIDEN MED ANDRE

Nogle producenter af termopapir har valgt at udskifte
bisphenol A med bispehnol S, der dog også er under mistanke
for at være hormonforstyrrende. Stoffet er aktuelt under stofvurdering i REACH, der er EUs fælles kemikalielovgivning.
Det bedste alternativ, som det ser ud pt, er derfor de
bisphenolfrie bonruller, der er fremstillet med komponenten
pergafast i stedet. Desværre er pergafast heller ikke helt
uskyldsren ifølge et hollandsk studie udgivet i Science of the
Total Environment.
- Det er lidt af en jungle at hitte rundt i, når man ikke er kemiker, medgiver Tine Lee Hansen.
Alligevel føler hun sig med egne ord tryg med en snert af
skepsis ved de bonruller, biblioteket bruger nu.

For bisphenol A er i hvert fald noget skidt, og den vurdering
står arbejdsmiljørepræsentanten fra Allerød bestemt ikke
alene med. Både videnskaben og politikerne føler sig så sikre
på stoffets dårlige egenskaber, at det forbydes på EU-plan
fra januar 2020.
Derved når problemet så at sige »at løse sig selv« på mange
biblioteker, inden man måske får udskiftet bonrullerne. Det
ændrer dog ikke ved det faktum, at mange bibliotekarhænder
har haft kontakt med det skadelige bisphenol A i en årrække.
Men når den næste arbejdsmiljøproblematik rammer dagligdagen, kan man måske være hurtigere på trapperne med at
dele værdifuld viden med kollegaer over hele landet ved hjælp
af Bibliotekarforbundets netværk.
I Allerød er Tine Lee Hansen i hvert fald lidt trist over, at hun
var en af de eneste, der reagerede på bisphenol A-debatten i
forhold til bibliotekernes bonruller dengang for lidt over tre år
siden.
- Jeg er faktisk ked af, at jeg ikke har delt min viden om det
her noget før. Men nu er jeg i hvert fald glad for, at jeg har
taget sagen op i netværket, siger hun.
Specialkonsulent i BF Lone Rosendal er også meget positiv
over gevinsterne ved det nye netværk for arbejdsmiljørepræsentanter i BF, som går på tværs af sektorer og arbejdspladser.
- De er meget engagerede og der er god energi. Det er
værdifuldt at dele viden – også om helt lavpraktiske problemstillinger som, hvordan man laver en APV og følger op på det
eller input til bedre indeklima herunder bon-problematikken.
BF kan også bidrage med viden om, hvordan arbejdsmiljørepræsentanterne kan samarbejde med tillidsrepræsentanterne, siger hun.

Bisphenol A

Bisphenol A (BPA) er et stof, der skader
fertiliteten og er mistænkt for at være
hormonforstyrrende. I 2010 blev stoffet
forbudt i fødevareemballage til børn under
tre år i Danmark, og i 2011 blev bisphenol A
forbudt i sutteflasker i hele EU. Medlemslandene i EU er nu også enige om at forbyde stoffet i termopapir, der blandt andet
bruges til bonruller. Dette forbud træder i
kraft 2. januar 2020.
Kilde: Miljøstyrelsen
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Når vi regner på, hvad teknologien betyder for arbejdstiden, glemmer vi de dynamiske effekter af at indføre
den. Teknologien trækker ikke fra, den lægger på.

TEKST THOMAS DAVIDSEN FOTO UNSPLASH

FARVEL TIL
FRITIDSSAMFUNDET

D

en, der gik i skole i 1970’erne og de tidlige
80’ere, vil måske kunne huske, hvad man
dengang fik fortalt om fremtiden.
Der var omkring 300.000 arbejdsløse i
perioden, og det lå i kortene, at den tiltagende automatisering ledte lige lukt mod
– ikke ledighedssamfundet – men »fritidssamfundet«, hvor arbejdstiden på grund af
den teknologiske udvikling kunne ende på
fire timer om ugen i snit.
Det var vel og mærke før internettet, som blev introduceret i
1990 – det år, hvor kurven over danskernes arbejdstid fladede
ud. Den havde været konstant faldende siden år 1900, hvor den
lå på 60 timer om ugen, og endte nu stabilt på de cirka 37 timer
om ugen, der har været normen siden.
De danske arbejdstagere har dog siden fået tilkæmpet sig
noget længere ferie og barsel i perioden. Men ifølge partner for
NewTech i KPMG og formand for udvalget for Digitalt Erhverv i
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IT branchen Bent Dalager må det konstateres,
at der aldrig er blevet arbejdet så meget, som
der bliver i Danmark i dag. En kendsgerning,
der står i skærende kontrast til idéen om, at ny
teknologi fører til mindre arbejde.
- Der er nu gået 30 år, siden the world wide
web blev introduceret, og vi har slet ikke set,
at der er kommet mindre arbejdstid ud af den
digitale revolution på nogen målbar måde.
Tværtimod. Hvis man indregner, hvordan det
grænseløse arbejde æder sig mere og mere
ind på vores fritid, så bliver der i dag arbejdet
væsentligt mere, end der blev i 1970’erne og
80’erne, siger Bent Dalager.
MARKEDETS LOGIK

- Det vi glemmer, når vi regner på, hvad teknologien betyder for arbejdstiden, er de dynamiske effekter af at indføre den, mener han.
- Realiteten er, at indførelsen af ny teknologi
blot har udvidet markedet.
Dynamikken er simpel. Lad os sige, jeg har en
virksomhed med to medarbejdere, der er sat til
at producere en dims. Så kommer der noget ny
teknologi, der gør, at jeg kan fyre den ene. Det
vil jeg gøre, hvis jeg kan.
Men nu sker der det, at jeg pludselig kan producere min dims så meget billigere, at jeg også
kan sænke prisen på den. Derfor begynder jeg
at sælge flere dimser og må genansætte den
medarbejder, jeg lige har fyret.
Ikke nok med det, for nu stiger min profit så
meget, at jeg kan investere i yderligere produktudvikling, så jeg ikke sælger ét produkt,
men flere, siger Bent Dalager.
Vi tror, at nødvendighed er opfindelsens moder, men det er lige omvendt, pointerer han.
- Opfindelsen er nødvendighedens moder.
Pyt med om behovet er der, hvis først muligheden for forbrug opstår, så følger behovet
efter – præcis som Karl Marx forudså for 150
år siden. Robotterne kommer og tager alt
vores arbejde, forlyder det. Men har man indregnet, at den dag kunstig intelligens overhaler advokaten i kvalitet, så bliver det pludselig
meget billigt at hyre en advokat? Hvorfor
skulle mange flere så ikke vælge at gøre det?,
spørger Bent Dalager.
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FREMTIDSSCENARIERNE

I de fleste menneskers drømme om paradis på jord er en 37
timers arbejdsuge næppe en del af pakken.
I Utopia er vi blevet så på én gang teknisk avancerede og
venligtsindede overfor hinandens ve og vel, at livet på jord er
endeligt befriet for presset på overlevelse. Robotterne klarer
alt det besværlige og sætter mennesket fri til selv at vælge,
hvor lang tid man har lyst til at arbejde og med hvad.
Mon ikke en 20-25 timers uge tilpasset vores individuelle
spidskompetencer i dette idealsamfund ville passe de fleste ret
godt?
- Arbejdstiden er en tung klods at flytte rundt på, men det
er ikke urealistisk, at vi om mange år ender på et noget lavere
niveau, mener professor emeritus på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, Per Kongshøj Madsen.
- Der er dog ikke noget i de nuværende udviklinger i samfundet, som umiddelbart peger på, at vi kan få arbejdsmarkedet til
at hænge sammen med radikalt færre daglige arbejdstimer.
Bare det at komme ind af døren på sit arbejde, sige godmorgen
til kollegerne, finde sine ting frem og komme ind i opgaven
tager jo tid.

”Den dag,
hvor man
kan sige,
’i dag overtog robotterne’,
kommer
aldrig”
Per Kongshøj Madsen

- Hvis man indretter sig med længere men færre arbejdsdage,
kan det også være svært at se, hvordan man skal skabe sammenhæng, når folk kun møder op et par dage om ugen. Men
bare rolig, vi får lang tid til at vænne os til nye scenarier. De
sidste 10 år har mange råbt højt om, at robotterne kommer og
overtager det hele lige om lidt – det er ikke sket endnu.
Den dag, hvor man kan sige, ’i dag overtog robotterne’, kommer aldrig, siger Per Kongshøj Madsen.
MERE I LØN ELLER MERE FRITID

En hestevogn bliver erstattet af en bil, en kost af en støvsuger
- sådan fortsætter det, og hver gang må nogen lægge krop til
forandringerne. Hulledamerne røg af i svinget, typograferne
forsvandt, men nye markeder opstår.
- Produktiviteten i samfundet løftes langsomt på grund af ny
teknologi - og det er produktiviteten, det hele hænger på, hvis
vi skal ned i arbejdstid uden at gå tilsvarende ned i løn, fortæller Per Kongshøj Madsen.
Der er ikke nogen romantiske økonomiske modeller, der kan
bortforklare, at hvis vi arbejder en time mindre, så er det logik,
at der er en times mindre løn at udbetale. Det er en regel, der
gælder i langt de fleste jobs på arbejdsmarkedet. Buschaufføren kan ikke køre 20 procent hurtigere, hvis arbejdstiden bliver
reduceret med en dag om ugen.
Der er dog undtagelser – eksempelvis kan det give mening for
en arbejdsgiver at overveje, om en 30 timers uge uden lønnedgang kan optimere idéerne inden for den kreative reklamebranche.
- Men så længe hovedreglen er, at mindre arbejdstid er lig
mindre løn, vil spørgsmålet være i hvor høj grad vi ønsker at
veksle produktivitetsstigninger med mere i løn eller mere fritid,
siger Per Kongshøj Madsen.
- Med den teknologi, vi vil se fremover, er der ingen tvivl om,
at vi vil kunne producere vores produkter med en minimal menneskelig indsats, vurderer Bent Dalager.
- Jeg er overbevist om, at det blot kommer til at gøre det til en
endnu større udfordring at have noget tilbage, man kan kalde
fritid. Og her tænker jeg på fritid i den forstand, at du ikke er
optaget af enten at arbejde eller af en eller anden form for
forbrug, men at du rent faktisk lader hjernen slappe af.
Indtil videre må vi konstatere, at der ikke er nogen grænser
for teknologiens udvidelse af markedet. Engang troede man,
at én telefon til en mindre provinsby måtte være rigeligt. I dag
er der ikke noget hjem med respekt for sig selv, hvor der ikke er
adskillige telefoner.
Det eneste, der kan vende den udvikling, er, hvis mennesker
reelt efterspørger fritid fremfor flere produkter, siger Bent
Dalager.

Bibliotekarer
har øget
arbejdstiden
Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er den ugentlige arbejdstid i samfundet
steget med godt en halv time – fra 36,9 til 37,5
timer – fra 2016 til 2018.
’Bibliotekarer og beskæftigede med kultur’, hvis
arbejdstid ligger lige under gennemsnittet af befolkningens, arbejder en time mere om ugen i 2018
end i 2016.
Det er små bølgebevægelser i det lange perspektiv, som man ikke kan tage som udtryk for, hvor
arbejdstiden er på vej hen. Men at bibliotekarerne
øger arbejdstiden med en hel time mere
om ugen på blot to år, kan være et resultat af
digitaliseringen og rationaliseringen af biblioteket,
som sætter et øget arbejdspres på de bibliotekarer, der stadig er fysisk tilstede på biblioteket.
Mens det tidligere kernearbejde er blevet lidt
mindre, har udviklingen medført en lang række nye
arbejdsopgaver, som sætter pres på arbejdstiden,
vurderer direktør i tech-branchen, Bent Dalager.
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Det er vigtigt at nuancere debatten om folkebibliotekernes arrangementer. I stedet for at diskutere, om det
er okay, at bibliotekerne eksperimenterer med yoga og
mindfulness, så bør vi spørge, hvorfor de gør det? mener
Mia Høj Mathiasson, der er ph.d.-studerende ved Institut
for Informationsstudier på Københavns Universitet.

T

il Danmarks Biblioteksforenings
bibliotekspolitiske topmøde i
Herning i 2018 diskuterede politikerne, om biblioteker må udlåne
bageudstyr og fiskegrej, eller om
det er konkurrenceforvridende?
En af tilhørerne til debatten var Mia Høj
Mathiasson, der er ved at skrive en ph.d. om
arrangementer på folkebibliotekerne. Hun var
lidt skuffet over tilgangen til diskussionen.
- Man tager fat i enkeltstående eksempler
i stedet for at se på de nationale tendenser.
Diskussionen bliver meget sort/hvid, når den
handler om, hvorvidt det er konkurrenceforvridende, at ét enkelt bibliotek har udlånt
bageudstyr. I stedet burde vi tale om, hvorfor
bibliotekerne gør det. At det eksempelvis
handler om at øge velfærd og sundhed ved at
udlåne en cykel eller at skabe interesse om
madlavning ved at udlåne bageudstyr, siger
hun.

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO: HEIDI LUNDSGAARD, JAKOB LERCHE OG JAKOB BOSERUP

Arrangementer
er en
kerneydelse

Det samme gør sig også gældende omkring visse typer
arrangementer, når man taler om, hvorvidt det er okay, at
biblioteker udbyder yoga eller mindfulness i stedet for at
tale om hvorfor. For at kunne tage den debat er der brug for
at få sat bibliotekernes arrangementer i perspektiv, mener
Mia Høj Mathiason. Derfor er hun i sit ph.d.-projekt dykket
ned i arkiverne fra to danske folkebiblioteker for at følge og
beskrive udviklingen i arrangementer fra 1960’erne til i dag.
For Mia Høj Mathiasson er det interessant at undersøge,
hvilke typer arrangementer man har haft gennem tiderne,
samt hvilke ideer arrangementerne bygger på. Hvad det er,
man har gjort og ikke mindst, hvorfor man har gjort det.
- Allerede i 1960’erne sker der en stor udvikling i arrangementer, og jeg kan se, at man tidligt har reflekteret over,
hvorfor man gør, som man gør, og har diskuteret hvilke
typer arrangementer, man skulle have. Præcis som man
gør i dag. Bibliotekerne tager ikke en del af markedet fra
kommercielle kræfter ved at udbyde barselscaféer eller
yoga. Det er i øvrigt slet ikke den type arrangementer,
bibliotekerne udbyder flest af og derfor bør diskussionen
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ikke udelukkende handle om det aspekt. Det interessante er
at sætte det i perspektiv og tale om, hvorvidt vi eksempelvis
kommer til at se flere typer af sundhedsfremmende arrangementer, og hvad det betyder, at bibliotekerne løfter en opgave,
som de ikke officielt er blevet tildelt, siger hun. I virkeligheden
er det på mange måder en diskussion om, hvad der er folkebibliotekernes kerneopgaver – nu og i fremtiden.
LIGE LINJE FRA EDB TIL DIGITAL DANNELSE

Mange af de arrangementer, som man i dag opfatter som nye
områder for bibliotekerne, viser sig ifølge Mia Høj Mathiassons
historiske gennemgang slet ikke at være så nye.
- Man tror, at det er særegent for bibliotekerne i dag, at
digital dannelse fylder så meget. Men digitaliseringssporet og
it har tidligt fyldt utrolig meget på bibliotekerne – lige fra de
tidligere 1990’ere, hvor man stillede edb og internet til rådighed
og lavede kurser i at bruge edb-udstyr, men også gav mulighed
for bare at spille eller surfe på internettet på biblioteket, siger
hun.
- Der er altså en lige linje fra edb og it på bibliotekerne til
digital dannelse i dag.
Andre arrangementstyper såsom debatarrangementer og
foredrag har også været en del af bibliotekernes tilbud i lang
tid, og de har typisk relateret sig til samlingen. I dag ser vi,
hvordan emnerne for eksempelvis debatarrangementer er
meget forskelligartede og både handler om livets store og små
spørgsmål.
Et andet eksempel er sammenhængen mellem arrangementer og samlingernes udvikling. For eksempel kan man se, at da
musikken kom ind på bibliotekerne som en del af samlingerne,
så kom musikarrangementerne også. Og det samme gælder
for film og computerspil - arrangementerne er altså en service
med stærke rødder i bibliotekernes samlinger.
- I dag taler man ofte om udviklingen ”from collection to connection” - men jeg vil gerne fremhæve vigtigheden af begge
disse størrelser og det, at arrangementerne eksisterer mellem
de to som et bindeled.
TRE KLARE ARRANGEMENTSTENDENSER

Når det gælder arrangementer på bibliotekerne er Danmark
ikke et foregangsland.
- USA og Storbritannien har en førende rolle, hvis man ser
på arrangementer på folkebiblioteket i et historisk perspektiv, hvor man finder eksempler på arrangementer allerede i
slutningen af 1800-tallet. I Danmark kender man eksempler
tilbage fra 1930’erne, men udviklingen tager først for alvor fart
omkring 1960’erne. Det er derfor interessant at se den danske
arrangementshistorie og –udvikling i et større, internationalt
perspektiv. Også for at undersøge på hvilke områder de danske
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folkebiblioteker skiller sig ud. I USA har man
for tiden et stort fokus på sundhedsfremmende arrangementer, hvor folkebibliotekerne
bidrager med alt fra information om sund kost
og motion, madlavningskurser og grønsagsmarkeder til fysiske aktiviteter som yoga og
Tai Chi, siger Mia Høj Mathiasson.
Derimod er det at se biblioteket som et
vigtigt sted for foredrags- og debatarrangementer en mere skandinavisk tendens, hvor
man taler om biblioteket som et mødested for
den demokratiske og oplyste samtale, hvilket
også for nyligt er blevet afspejlet i den norske
bibliotekslov, der beskriver, hvordan biblioteket skal være ramme for netop den åbne og
oplyste offentlige debat.
En klar tendens er dog, at de sundhedsfremmende arrangementer, som man finder
i USA i de senere år, også er blevet en del
af de danske biblioteksarrangementer. Mia
Høj Mathiasson peger på i alt tre tendenser i
bibliotekerne i Danmark.
- Ud over de sundhedsfremmende arrangementer er der digital dannelse og fake news,
hvilket er en naturlig forlængelse af den

Mia Høj
Mathiasson
mener, at
bibliotekerne
fremover vil
blive endnu
vigtigere
mødesteder.

klassiske oplysningsrolle og it’s indtog på bibliotekerne. Den
tredje tendens er flere aktiviteter, der er tæt knyttet til det lokale, som for eksempel fællessang og fællesspisning, siger hun.
Dette er en tendens, man også kan se i USA, hvor begrebet The
community-centered public library har fået en genfødsel.
- I bund og grund er det dét, bibliotekerne har gjort i årevis:
relateret sig mod og til det nære, lokale miljø og de ønsker og
udfordringer, der er dér.
Bibliotekerne griber tidsånden. I Danmark oplever man en
antidigital bølge, hvor folk vil mødes, se hinanden i øjnene og
orientere sig mod bredere fællesskaber. En tendens, som Mia
Høj Mathiasson forestiller sig, vil vokse.
- Jeg tror, at bibliotekerne bliver endnu vigtigere mødesteder
fremover.
ARRANGEMENTER SKAL IKKE MÅLES I BESØGSTAL

Biblioteksstatistikken viser, at der er sket en stigning i antallet
af arrangementer på bibliotekerne.
- Bare fra 2015 til 2017 er der sket en markant stigning.
Det siger noget om vigtigheden af tilbuddet, og det tegner
et billede af, at hvis ikke arrangementer allerede er en kerneydelse eller en kerneservice, så burde de måske være det? Man
kunne forestille sig, at en formalisering af arrangementerne
som en kerneydelse kunne være en del af biblioteksloven,
som det er blevet i Norge, siger Mia Høj Mathiasson. Samtidig

understreger hun dog, at hun nødigt vil tale om en stigning i antallet af arrangementer i et større billede, fordi
der faktisk ikke findes tal på bibliotekernes arrangementer fra før 2009. Derfor er det svært at tegne den lange
linje og se på den store udvikling.
- Desuden har man i de målinger, der er siden 2009, åbnet
for en masse nye kategorier og derfor er det svært at
sammenligne disse tal år for år.
Derfor vil Mia Høj Mathiasson hellere tale om kvalitet
frem for kvantitet, når arrangementerne skal undersøges
og vurderes.
- For eksempel kunne man spørge, om besøgstallet
overhovedet har noget at sige i forhold til værdien af et
arrangement? Er det et succeskriterie, at der kommer
mange? Det afhænger helt af arrangementet. En samtalesalon vil fungere godt med otte deltagere, hvorimod
en koncert eller et foredrag ville forventes at trække flere
til for at være en succes. Men tallet i sig selv er vel ikke
det væsentlige? Derfor er der behov for at kvalificere,
hvordan vi måler eller vurderer arrangementer og finde
en måde, så både format, indhold, rolle og funktion spiller sammen i vurderingen. Det vil gøre vores fremtidige
viden om arrangementerne mere nuanceret og dermed
også nuancere den debat, vi har om dem, siger Mia Høj
Mathiasson.
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SKAL BF HAVE NYT NAVN?

Det er nødvendigt at
se på et navneskifte
BF’s hovedbestyrelse har sat gang i en proces for ændring af forbundets navn. ”Jeg tror på, at 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”, siger
stedfortrædende formand Jette Fugl.

BF's hovedbestyrelse til
generalforsamling i 2018.
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I marts besluttede hovedbestyrelsen at igangsætte en proces, der
skal undersøge, om BF skal have et nyt navn. Hvorfor det?
- BF ’s hovedbestyrelse satte i 2017 gang i et udviklingsprojekt,
der skal styrke BF som følge af forandringer i uddannelserne,
arbejdsmarkedet og medlemsgruppen. Og at overveje om BF
skal have et nyt navn, er en naturlig følge af den proces.
Vi tog allerede hul på drøftelsen på BF’s generalforsamling
i 2018, hvor formand Tine Segel var helt tydelig, da hun fra
talerstolen sagde, at hun mente, at det var nødvendigt at se
på et navneskifte. Og jeg er fuldstændig enig. Personligt er min
arbejdstitel Informationsspecialist og herefter vil jeg så tilføje
Bibliotekar DB. Jeg vil altid kalde mig bibliotekar. Det er min
faglige identitet, og det ændrer forbundets navn ikke på. Det er
heller ikke meningen.
Men hvis forbundet skal kunne blive ved med at organisere
de unge, der uddanner sig i dag inden for vores felter, nemlig
data, information, kultur og viden, og hvis forbundet skal være
attraktivt for de mange, der har andre titler og uddannelser
end mig såsom Knowledge Manager, Digital Manager, Records
Manager, Projektleder, Seniorrådgiver, Seniorkonsulent, Webmaster og så videre, så skal vi finde et navn, der kan afspejle
bredden i de felter, vi arbejder inden for, snarere end som nu én
fagtitel. Derfor har BF brug for et nyt navn.
Hvad er det for forandringer, du ser, der gør et navneskifte nødvendigt?
- Verden omkring os forandrer sig. Hele uddannelsesområdet
har forandret sig. Biblioteksskolen findes ikke længere, og siden
uddannelsen fusionerede med Københavns Universitet, har
den skiftet navn to gange og er nu ved at blive lagt sammen
med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Det er ikke
nødvendigvis, fordi man vil være bibliotekar, at man læser på
informationsvidenskab. Uddannelsen i Bibliotekskundskab og
videnskommunikation på Syddansk Universitet er et andet
eksempel på, at de studerende går i forskellige retninger, og
frem over vil BF også få medlemmer fra andre studier, fordi de
arbejder inden for felterne data, information, kultur og viden.
Men dét, vi generelt hører fra mange studerende, er, at de
ikke føler, at Bibliotekarforbundet er et sted for dem. De studerende orienterer sig mod et meget bredere arbejdsmarked,
og derfor er titlen i forbundets navn en barriere for at melde
sig ind for mange. Men indholdet i fagforeningen - alle de gode
arrangementer, rådgivning om løn og ansættelse og den viden,
vi har om deres fag, den er relevant for de studerende. Når vi
holder en konference for dem under navnet »Digitale humanister«, så er der rift om pladserne. Derfor er jeg også meget
optimistisk omkring, at et navneskifte kan give os et boost
i forhold til at kunne hverve studerende fra flere forskellige
uddannelser. Og det er nødvendigt. For vi står i en situation,
hvor medlemstallet går ned, fordi mange går på pension. Fordi

studierne optager færre, og fordi bibliotekerne, der er vores
traditionelle arbejdsmarked, rekrutterer færre. Omvendt viser
en arbejdsmarkedsanalyse, BF har fået udarbejdet, at man i det
private vil ansætte flere med BF’ernes faglighed end tidligere,
og derfor er det en del af udviklingsprojektet, at vi skal blive
stærkere i vores interessevaretagelse for den medlemsgruppe.
Jeg ser også en tendens til, at der i det offentlige opstår nye
stillinger uden for bibliotekerne. Den udvikling skal et nyt navn
også understøtte.
Er du ikke bekymret for, at de medlemmer, der kalder sig bibliotekarer, kan føle, at forbundet ikke længere er for dem, hvis BF
skifter navn?
- Der er bestemt medlemmer, der har forbehold, men jeg oplever, at vi er gode til at lytte til hinanden i BF, og derfor skal vi i
dialog med medlemmerne. I første omgang nedsætter hovedbestyrelsen en tænketank med medlemmer og repræsentanter
fra hovedbestyrelsen, der har forskellige ansættelsessteder
og arbejdsområder. Her skal vi tale om fordele og ulemper ved
et eventuelt navneskifte, og vi skal blive skarpe på at tale om
vores identitet og faglighed og de felter, vi arbejder inden for.
Så vi fokuserer på det, der samler os og kan være fællesnævneren også i et nyt navn. Vi vil alle fagligheden i BF, og vi
ønsker en stærk fagforening også i fremtiden. Det kræver medlemmer, og det kræver, at vi følger med udviklingen. Det kan et
nyt navn være med til at sikre – men navnet kommer jo ikke til
at ændre ved den måde, de nuværende medlemmer oplever BF.
Vi skal jo ikke smide barnet ud med badevandet, men jeg tror
på, at 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 også klar over, at der ligger en stor opgave i det, og derfor er
det en meget grundig proces, hovedbestyrelsen sætter i gang.

”Vi skal blive skarpe på
at tale om vores identitet
og faglighed og de felter,
vi arbejder inden for. Så vi
fokuserer på det, der samler
os og kan være fællesnævneren også i et nyt navn.”
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LICENSFORHANDLINGER

Efter planen er DEFF
(Danmarks Elektroniske
Fag- og Forskningsbiblioteker) opløst inden
sommerferien. Licensforhandlingerne overgår
til Det Kgl. Bibliotek, og
DEFF’s pulje med 11 millioner udviklingskroner
fordeles mellem Det
Kgl. Bibliotek og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

DEFF
er snart
fortid
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»Omorganisering«
kalder enhedschef for DEFF i Slots- og Kulturstyrelsen, Annette Bach, opløsningen af DEFF, der,
hvis alt går efter planen, ikke længere eksisterer,
når skolernes sommerferie starter.
- Der er ikke tale om besparelser og dermed heller ikke opsigelser. Det handler alene om organisering af DEFF’s opgaver, siger hun.
DEFF, der er en institution under Slots- og
Kulturstyrelsen, har haft to overordnede opgaver:
Licensforhandlinger på vegne af fag- og forskningsbibliotekerne i Danmark, og administration
af en udviklingspulje på 11 millioner kroner til
projekter på bibliotekerne.
STØRRE FORHANDLERMUSKEL

DEFF’s 10 medarbejdere flytter sammen med
licensforhandlingerne til Det Kgl. Bibliotek. Det
giver god mening, ifølge Annette Bach, fordi Det
Kgl. Bibliotek allerede har en gruppe medarbejdere, der forhandler licenser, og den gruppe bliver
styrket og får en bredere kompetenceprofil med
DEFF’s forhandlere.
- Det giver en større forhandlermuskel overfor
de internationale forlag. Danmark er for lille til at
have flere forhandlergrupper til de samme forlag.
Desuden er det en styrke, at licensforhandlingerne kommer tættere på kunderne, der jo skal
bruge licenserne. Det gælder både universiteter,
professionshøjskoler, men også ungdomsuddannelserne, som DEFF har lagt op til skal have sit
eget spor. Det følger Det Kgl. Bibliotek op på, så
de får den betjening, der passer til deres niveau og
ønsker. Det er noget, DEFF har arbejdet henimod
i flere år, siger Anette Bach, der selv fortsætter
som enhedschef for litteratur og biblioteksområdet i Slots- og Kulturstyrelsen.

Formand for DEFF, bibliotekschef på Syddansk Universitsbibliotek, Bertil Dorch, forventer heller ikke ændringer
på licensområdet, når forhandlinger overflytter til Det Kgl.
Bibliotek.
- Det flytter jo blot fra en institution til en anden under Kulturministeriet, siger han.
GERNE MERE INTERN SYNLIGHED OM LICENSER

Til gengæld håber han, at hele øvelsen gør universiteterne
mere opmærksomme på, hvad det er for et mandat, de giver
Det Kgl. Bibliotek i forhold til at forhandle licenser.
- Det er rigtig mange penge universiteterne og andre
vidensorganisationer bruger på licenser – halvanden milliard
sammenlagt over fem år, siger Bertil Dorch.
- En større bevidsthed og debat internt i universitetsmiljøerne blandt rektorer, universitetsdirektører og forskningsbiblioteker om, hvordan midlerne til licenser bruges kunne føre til et
større fælles fodslag mellem de danske universiteter overfor
de store internationale forlag, der hvert år skruer priserne op.
Det kunne være, vi kunne stå sammen, som det er sket i Sverige (her er landets rektorer for eksempel gået sammen og har
med politisk opbakning opsagt licensaftaler med det internationale forlag Elsevier i protest mod de stigende priser, red.).
PENGE TIL FÆLLES UDVIKLING FORSVINDER

Bertil Dorch ser til gengæld en forringelse af den fælles udvikling for fag- og forskningsbibliotekerne ved, at udviklingspuljen på 11 millioner kroner forsvinder med DEFF. Halvdelen
af pengene overflyttes til Det Kgl. Bibliotek og er øremærket
systemudvikling, og den anden halvdel går til Uddannelsesog Forskningsministeriet øremærket data management, open
access, open science og open scholarship.
- Det var penge, som skabte fælles udvikling og retning, fordi DEFF hvert år satte en strategisk ramme for projekterne,
som bibliotekerne søgte penge til. De store biblioteker kører jo
videre med deres egne udviklingsprojekter, men den udvikling,
der skete i fællesskab, forsvinder, siger Bertil Dorch.

I maj 2018 nedsatte Kulturministeriet en arbejdsgruppe, der skulle se på organiseringen af forskningsbibliotekernes opgaver. Arbejdsgruppens rapport kommer med en række anbefalinger om samarbejde
og fælles løsninger for universitetsbibliotekerne, herunder en samling af forhandlingerne om universiteternes adgang til videnskabelige informationsressourcer. Det betyder, at de licensforhandlinger, der i
dag varetages af DEFF, overflyttes til Det Kgl. Bibliotek, og DEFF’s puljemidler opdeles og administreres
fremover af Det Kgl. Bibliotek og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 3. april. Perspektiv bringer
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

Tre spørgsmål til Rikke Blaabjerg,
studenterrepræsentant

Tekst Anette Lerche

Hovedbestyrelsen drøftede BF’s strategi for hvervning af studerende. Hvad er efter din mening de vigtigste pointer fra den debat?
- Ved sidste studiestart gav mange fagforeninger gaver til studerende, der meldte sig ind - eksempelvis en taske eller en bog. Derfor drøftede vi, om det kan være en måde at få de studerendes opmærksomhed. Vores holdning er, at en gave kan gøre en forskel
og betyde flere studentermedlemmer, og derfor skal det afprøves. Vi drøftede også hvilken form, gaven skal tage, hvor vi lagde
vægt på, at den skal have et fagligt islæt.
Hvad var afgørende for dig, da du som studerende meldte dig ind i BF?
- Jeg meldte mig ikke ind ved studiestart, og da jeg meldte mig ind, var det på grund af BF’s faglige fokus. Det er noget særegent,
som BF skal blive ved med at sælge sig selv på. Det er også en styrke, at BF er en lille fagforening, så det er et sted, hvor man kan
se sig selv og ikke drukner i mængden.
Hvad er efter din mening afgørende for, om studerende melder sig ind i en fagforening?
- Studerende er en svær målgruppe for en fagforening. For selvom der jo er mange gode tilbud med arrangementer og kurser, så
er et medlemskab bare ikke en førsteprioritet hos de studerende, fordi de ikke ser et behov for en fagforening, mens de er studerende. Det er svært at overbevise dem om, at det skal koste et beløb hver måned. Men for dem, der melder sig ind, lige som jeg selv
gjorde, så er det fagligheden, der tæller. Og at BF er tæt på studiet og har viden om det felt, jeg gerne vil arbejde inden for.

Navnetænketank
Hovedbestyrelsen nedsatte en tænketank, der skal bestå af medlemmer fra BF’s forskellige medlemsgrupper
samt repræsentanter fra bestyrelsen. Navnetænketanken skal mødes månedligt fra maj til september for at
drøfte mulige dilemmaer omkring BF’s eventuelle navneskifte og få belyst den faglige identitet. Som repræsentanter fra bestyrelsen blev Martin Schmidt-Nielsen og Sarah Elisabeth Hvidberg valgt. Desuden deltager
Rikke Blaabjerg som studerende.

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019

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

Stedfortrædende formand
Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek,
Tlf: 60 66 25 81
Email: jf@bf.dk
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Andreas Damsbo Brix
Sundby Bibliotek
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

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

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

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

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

De tre politiske udvalg orienterede i bestyrelsen fra de første udvalgsmøder. På møderne blev de politiske udvalgs kommissorium
og formål fastlagt, og så tog man hul på de politiske drøftelser
omkring de projekter, sekretariatet har indstillet for at opfylde
BF’s politiske strategi for 2019-2021:
Stærk faglig stemme
Under Stærk faglig stemme drøftede det politiske udvalg tre planlagte projekter, hvor det første skal understøtte fag- og ansættelsesgrupperne i at få løftet deres politiske dagsordener.
Jette Fugl pegede i de efterfølgende drøftelser på, at man i forhold til at understøtte faggrupperne skal huske, at de er selvstændige foreninger. Det var Martin Schmidt-Nielsen enig i.
- Så projektet skal tilbyde dem støtte. Styrker vi faggrupperne, så
styrker vi også BF, sagde han.
Jacob Holm Krogsøe pegede på, at det er vigtigt, at BF synliggør,
hvor vigtigt det er for arbejdspladserne, at medarbejderne har
mulighed for at dyrke deres faglighed, fordi det giver engagerede
medarbejdere og ny viden.
Et andet projekt handler om at undersøge de privatansattes rolle
i forhold til den digitale udvikling, mens et tredje projekt sigter
mod at beskrive de værdier BF’erne tilfører samfundet.
Karriere, kompetencer og arbejdsliv
Under Karriere, kompetencer og arbejdsliv drøftede det politiske
udvalg et projekt om, hvorfor der ikke er større lyst til ledelse
blandt BF’s medlemmer. Et andet skal se på karrieremuligheder for
BF’ere og et tredje på arbejdsmiljøområdet.
I de politiske drøftelser af projektet blev det understreget, at
ledelse skal ses som et bredt begreb. Desuden foreslog Kristoffer
Harboe, at man i projektet om BF’ernes karrieremuligheder fokuserede på privatområdet, da BF’s arbejdsmarkedsundersøgelse
viser, at der på dette område vil være vækst.
BF’ere i en ny tid
Under BF’ere i en ny tid drøftede det politiske udvalg potentialet
i differentieret medlemskab samt hvervning inden for studenterområdet og hvervning og fastholdelse inden for privatområdet.

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

HB-NOTER

Udmøntning af den
politiske strategi

Hvervning
af studerende
og private
Optaget på de uddannelser, BF traditionelt hverver
studerende fra, er faldende. Derfor havde BF’s hovedbestyrelse en temadrøftelse om hvervning af studerende.
Institut for Informationsvidenskab (tidligere IVA, red),
fusionerer med Institut for Medier, Erkendelse og Formidling til september, hvilket betyder en mulighed for at
rekruttere studerende fra nogle af de øvrige studieområder på instituttet. Anbefalingen fra sekretariatet er,
at BF nøje skal udvælge studieretninger, hvor BF har et
fagligt indhold at tilbyde. Det nikkede hovedbestyrelsen
ja til. Lige som bestyrelsen også nikkede ja til, at BF til
næste studiestart bruger gaver i forbindelse med hvervning. Det sker for at kunne konkurrere med de andre
fagforeninger, der bruger lignende metoder.
- Det er en god ide med en gave – gerne en faglig gave
– fordi det sender et klart signal om, at BF har fagligheden i sigte, sagde Rikke Blaabjerg, der er studenterrepræsentant.
Privatområdet
BF har cirka 350 privatansatte medlemmer. En beregning af organisationsprocenten i 2015 viste, at BF cirka
organiserer 50 procent af de privatansatte bibliotekarer
og informationsspecialister, og at de medlemmer, BF
har i det private, er ansat i mange forskellige brancher
og stillingstyper.
BF har netop gennemført en undersøgelse blandt
privatansatte, der ikke er medlemmer af BF, for at få en
større viden om denne gruppe potentielle medlemmer.
I undersøgelsen viste det sig blandt andet, at flere ser
navnet på forbundet som en barriere, mens andre slet
ikke kendte til fagforeningen. Der var dog flere i undersøgelsen, der godt kunne se sig selv i BF, hvis der var
de rette tilbud. Derfor besluttede hovedbestyrelsen, at
man skal arbejde videre med at hverve nye medlemmer
fra privatområdet.

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
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JOB OG KARRIERE

Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

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

Trinforhøjelse på det statslige
område er forsinket
Ved OK 18 blev parterne enige om en trinforhøjelse på basisløntrin 1 på 15.601
kroner (31.3.12-niveau) årligt samt på trin 2 på 20.881 kroner (31.3.12-niveau)
årligt. Forhøjelse er aftalt fra 1. oktober 2018.
Den statslige overensomst er dog endnu ikke underskrevet, hvilket betyder,
at forhøjelsen endnu ikke er blevet udbetalt. Når AC-overensomsten foreligger
– forhåbentlig før sommerferien – vil forhøjelsen blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.
Trinforhøjelse betyder en stigning på trin 1 på 1.651 kroner pr måned i aktuelt
niveau og en stigning på trin 2 på 2.210 kroner pr. måned i aktuelt niveau.
Du kan se de aktuelle løntabeller på www.bf.dk.
Ulla Thorborg

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

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12
hf@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig
T: 38 38 06 32
nb@bf.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@bf.dk

Fra telefonvagten
Spørgsmål:
Jeg har fået tilbudt et spændende job i en privat virksomhed, og jeg har lige
modtaget en kontrakt. Under »Arbejdstid« står der, at jeg er ansat på jobløn, og
at der ikke er nogen højeste ugentlig arbejdstid udover, hvad der følger af lovgivning. Jeg har ikke været ansat på sådanne vilkår før, så hvad indebærer det?
Svar:
Ansættelse på jobløn betyder kort fortalt, at du får den aftalte løn for at levere
det antal timer, der er nødvendigt for at varetage jobbet. Der er dog et »loft« i
arbejdstidsloven, men det ligger højt. Ifølge lovens § 4 må en person maksimalt
have en arbejdstid på gennemsnitligt 48 timer ugentligt beregnet over en fire
måneders periode.
Ved ansættelse på jobløn er det derfor vigtigt at være særlig opmærksom
på, om det er muligt at løse opgaverne indenfor en rimelig arbejdstid. Det kan
jo være svært at vurdere før tiltræden, men du kan eventuelt spørge ind til,
hvordan det fungerer i praksis og prøve at få en fornemmelse af arbejdspladskulturen.
En ansættelse på jobløn bør afspejle sig i lønnen, det vil sige at lønnen skal
være på et niveau, der tager højde for at arbejdstiden kan være over 37 timer.
Karin V. Madsen
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Den nye ferielov

– og overgangsperioden
til loven træder i kraft

Den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, baserer
sig på et princip om samtidighed, det vil sige at ferie optjenes og
kan afvikles næsten samtidigt.

Offentligt ansatte har derudover en 6. ferie uge (særlige feriedage).
Disse dage vil – når den nye ferielov starter – fortsat køre efter
princippet om forskudt ferie.

Den nuværende ferielov baserer sig på et princip om forskudt ferie,
hvor du optjener ferie fra 1. januar til 31. december, og afvikler det
året efter i perioden 1. maj til 31. april. I løbet af et års optjening får
du ret til fem ugers ferie.

Privatansatte har oftest også ret til feriefridage udover ferielovens
5 ugers ferie. Regler for optjening og afvikling af disse dage vil
fremgå af ansættelseskontrakten eller virksomhedens personalepolitik.

Overgangsordningen til ny ferielov består af tre elementer:

1. Mini-optjeningsperiode

2. Optjening til
indefrysning

3. Miniferieafholdelsesperiode

1. januar – 31. august 2019

1. september 2019 til 31. august 2020

1. maj 2020 – 30. september 2020

Her optjenes 16,7 feriedage (2,08
feriedage pr. måned) til afholdelse
fra den 1. maj 2020. (Miniferieafholdelsesperioden).

Al ferie optjent i perioden indefryses.
Det er fem ugers betalt ferie, der svarer til lidt over en månedsløn.

I denne periode afholder du ferie optjent
i mini-optjeningsperioden. Har du været
ansat i hele mini-optjeningsperioden, vil
du have optjent lidt over tre uger (16,7
feriedage).

De indefrosne feriemidler administreres af ATP og forrentes af særlig
fond og udbetales automatisk, når du
når folkepensionsalderen. Ellers kan
udbetaling ske efter ansøgning til fonden, hvis du af andre årsager forlader
arbejdsmarkedet.

Du kan også afholde ferie overført fra
tidligere år.
Offentligt ansatte har derudover den 6.
ferieuge til rådighed, så i alt vil der for
offentligt ansatte være lidt over fire uger
til afvikling i sommeren 2020.
En del privatansatte vil også have feriefridage, der vil kunne afvikles i denne periode. (Tjek reglerne for virksomheden).

Nye begreber
Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, vil der være
nye begreber og principper:
• Samtidighedsferie: Ferie optjenes og afvikles (næsten) samtidigt. Efter hver måneds udgang har du optjent 2,08 feriedag.
Ferie optjent i marts kan for eksempel afvikles i april.
• Ferieår: Det løber fra 1. september – 31. august det
efterfølgende år.
• Ferieafholdesperioden: Den løber fra 1. september
– 31. december det efterfølgende år, i alt 16 måneder.
• Ferie på forskud: Ferie kan aftales afholdt på forskud, det vil
sige før den er optjent. Er der ingen aftale, så har du ikke ret til
ferie på forskud. En ferie på forskud afdrages efterfølgende af
den ferie, du optjener. En aftale med arbejdsgiver kan for eksempel blive relevant for at afholde efterårsferie. Første gang bliver
til efteråret 2020.

• Nye regler for 5. ferieuge: Arbejdsgiver skal automatisk udbetale 5. ferieuge, når ferieafholdelsesperioden slutter 31. december,
og den 5. uge ikke er afholdt. Fire ugers ferie skal altid afholdes,
ellers bortfalder de, med mindre der er tale om feriehindring
(orlov, sygdom med videre).
• Ferietillæg/feriegodtgørelse: Med nuværende regler udbetales
al ferietillæg/særlig feriegodtgørelse i en sum med maj lønnen.
Fra 2020 bliver der tale om op til tre udbetalingsperioder af den
samme sum:
1. F
 ra 2020 udbetales 1 % af lønnen optjent i perioden 1. september til 31. maj med maj-lønnen.
2. F
 erietillæg for den resterende del af ferieåret, det vil sige fra
1. juni til 31. august, udbetales med august lønnen.
3. F
 eriegodtgørelse på 0,95 % for kommunalt ansatte forventes
udbetalt ultimo april, mens udbetalingstidspunktet for feriegodtgørelsen på 0,50 % for statsansatte er i skrivende stund
endnu ikke udmeldt.
Helle Fridberg
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ARBEJDSMARKED

o
Inn vation
må stjæle s
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?
TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜLHBACH

Det kan godt være, at mange tror, at det
halter lidt med innovation på de offentlige
arbejdspladser, men sådan er det ikke. Tal fra
Center for Offentlig Innovation viser, at 80
procent af alle offentlige arbejdspladser har
indført mindst en form for innovation inden
for en toårig periode, og at 74 procent af de
innovationer har ført til en højere kvalitet. Det
kan være helt små tiltag, som for eksempel
den kommunale tandpleje i Ishøj, der i stedet
for at give patienterne besked om, hvornår
de skal møde op til tandlæge, er begyndt at
sende en sms, hvor borgerne selv bliver bedt
om at kontakte tandlægen for at få en tid.
Det har betydet, at antallet af udeblivelser er
faldet fra 11,5 procent til 2,7.
Det kan også være mere omfangsrige innovationer, som da en skole i Løgstør i Vesthimmerland i samarbejde med eleverne og
det private erhvervsliv slap af med uhumske
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skoletoiletter, som børnene ikke ville bruge, og i stedet takket være blandt andet nudging og teknologi - skabte
nogle toiletter, som holdes rene, og som børnene nu benytter. Og tilmed vasker 85 procent af dem hænder bagefter.
Men hvad dækker begrebet innovation i den offentlige
sektor over?
- Innovation i den offentlige sektor er, når man gør noget
nyt, der skaber værdi. Det kan være nye serviceydelser,
produkter, teknologier, processor eller måder at kommunikere eller organisere arbejdet på. Også værdien kan have
mange forskellige former. For eksempel bedre kvalitet,
større effektivitet eller stærkere demokrati, siger Ole Bech
Lykkebo. Han er analysechef i Center for Offentlig Innovation og medforfatter til bogen Innovationsbarometeret: NYT
SAMMEN BEDRE, som er en håndbog, der skal inspirere til
innovative samarbejder i den offentlige sektor.
STJÆL MED STOLTHED

For selvom innovation handler om at skabe noget nyt, skal
man som offentlig arbejdsplads ikke være for fin til at lade
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sig inspirere af det, der allerede er gjort, mener
han.
- Innovation skal være noget nyt for arbejdspladsen, men det behøver ikke være noget
nyt i verden, så innovation er ikke det samme
som, at man skal opfinde noget helt nyt. Det
kan også opstå af at kigge andre over skulderen. Nogle gange skal man så tilpasse det til
ens egen arbejdsplads, andre gange kan man
kopiere det direkte, siger han og opfordrer til,
at man »stjæler med stolthed«, når det gælder
innovation.
FOR INNOVATION ER EN NØDVENDIGHED

- Vi skal ikke alle sammen lave alting om hele
tiden, for rutiner og gode vaner gør os sikre
og effektive. Men selvom der er ting, man gør
godt, kan man altid spørge sig selv, om der er
noget, man kan gøre endnu bedre, siger han,
der mener, at selv hvis svaret på det spørgsmål er nej i dag, kan det sagtens være ja i
morgen. For der kan løbende opstå nye innovationsbehov på grund af et stort forandringspres og en økonomi, der bliver strammere.
DU ER NØDT TIL AT LYTTE TIL ANDRE

Tal fra Center for Offentlig Innovation viser,
at når det kommer til offentlige innovationer,
skabes de i 79 procent af tilfældene i samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen.
Det vil sige andre offentlige arbejdspladser,
private virksomheder, borgere, frivillige
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on

foreninger, vidensinstitutioner eller fonde eller samarbejder
med aktører i udlandet.
- Samarbejde er vildt vigtigt. Innovation handler om at skabe
værdi for andre, og derfor er du nødt til at lytte til andre, og når
du gør det, stiger chancen for succes. Innovation drives ofte af
forskellighed og diversitet - forskellige ressourcer og perspektiver komplementerer hinanden. Derudover er der også problemer, der slet ikke kan løses alene, forklarer Ole Bech Lykkebo.
Han erkender dog, at det ikke altid er lige nemt. For eksempel
opstår der lynhurtigt problemer, når man skal samarbejde med
nogen, der ikke ligner en selv, eller når der er forskellige interesser på spil.
- Det kan være når én offentlig arbejdsplads har glæde af en
innovation på en anden offentlig arbejdsplads. Hvem skal så og
hvem skal høste? E-reolen er resultat af et vellykket innovationssamarbejde, der i dag skaber værdi for borgerne i mange
kommuner, der deles om driftsudgifterne. Men det var kun en
håndfuld kommuner, der brugte tiden og pengene at udvikle
løsningen. Her overkom man så-høste problemet ved at de
første kommuner bare tænkte: »Nu gør vi det«. Selv om byrden
så ikke blev helt lige fordelt.
- Forskelligheden kan også skabe udfordringer. I forbindelse
med for eksempel samskabelse kommer en stor del af værdien
fra frivillige borgere og foreninger, der gerne vil skabe forandringer. Det betyder, at man som offentlig arbejdsplads ikke
kan sige, at tingene skal foregå på en bestemt måde. Derudover kan økonomien også spille en rolle. Får man som kommune støtte til udvikling fra fonde, kan der ske det, at fondene
kan komme til at dirigere indsatsen, hvilket kan udfordre de
demokratiske processer.
- Et andet problem kan ifølge Ole Bech Lykkebo være tidsperspektivet. Han nævner et eksempel med fire kommuner, der

n

Innovatio

”Jeg vil ikke
anbefale, at man
holder mange
møder. Man skal ud
og samarbejde om
den nye løsning.”

gik sammen med et privat firma om at lave en genoptræningsapp, så patienter kunne genoptræne derhjemme. Det endte
som en succeshistorie, men for et privat firma kan processen
være meget lang, fordi der fra det offentliges side kræves for
eksempel klinisk dokumentation. Andre gange kan det være
demokratiske processer i det offentlige, der tager længere tid,
end hvad private virksomheder ellers bruger på deres forretningsprocesser.
HOLD IGEN MED MØDERNE

Det kan lyde trættende og ikke mindst besværligt med den
slags udfordringer, men Ole Bech Lykkebo råder til, at man ikke
giver op på forhånd.
- Der vil altid være snitflader, som man skal overkomme i
fællesskab. Uanset hvad kommer det til at bøvle lidt, men det
er samtidig forskellene, der skaber innovation. Man taler meget
om barriererne, og ikke så meget om den værdi og den oplevelse, som det er at skabe noget større, der ofte kun kommer
af at arbejde sammen med andre, siger han.
Men hvad skal der så til, hvis den værdi skal realiseres?
- Man skal gøre sig klart, at hvis man vil samarbejde, bestemmer man ikke alting selv. Nogle gange har man på sin egen side
af hegnet besluttet sig til præcist, hvad man vil - og nu skal
man så bare lige have nogle samarbejdspartnere til at spille
med. Det kan man godt glemme. Man skal være villig til at miste noget af kontrollen. Når man samarbejder, sidder man ikke
længere alene for bordenden, siger han.
Og til dem, der bliver helt trætte ved tanken om alle de møder, der skal holdes, har Ole Bech Lykkebo et par opmuntrende
ord.
- Jeg vil ikke anbefale, at man holder mange møder. Man skal
ud og samarbejde om den nye løsning. I forbindelse med for
eksempel skoletoiletterne i Løgstør inddrog skolen både en
designvirksomhed og børnene i undersøgelsen af, hvad problemerne var; hvad det var, børnene syntes, gjorde toiletterne
så ulækre, og hvordan et godt toilet ville se ud? Og så gik de i
gang med at løse problemet i praksis.

LAD MEDARBEJDERNE FØRE DERES IDÉER UD I LIVET

Ole Bech Lykkebos råd til chefer og medarbejdere, der gerne
vil være mere innovative?
- Til cheferne vil jeg sige, at de skal huske, at ni ud af ti
innovationer, der lykkes, har medarbejderne i en nøglerolle.
Enten er de kommet med ideen, eller også har de fremmet
processen undervejs. Og til både chefer og medarbejdere:
Husk, at din egen faglighed ikke er den eneste. Andre fagligheder og arbejdspladser kan også være med til forny jeres
opgaveløsning. Og når man inddrager borgernes og brugernes behov og ønsker og andre faglige perspektiver, når man
langt, siger han og opfordrer til, at man holder øje med sine
omgivelser, for ifølge Ole Bech Lykkebo er der masser af
innovation derude, man kan gøre til sin egen - og der er stor
villighed blandt offentlige arbejdspladser til at dele ud af
deres ideer og erfaringer.
- Jeg tror, de fleste ville blive overrasket over, hvor åbne
dørene står, hvis man ringer og spørger. Så man kan få meget ud af at bruge sit netværk og være nysgerrig på det, der
foregår i ens omverden.

Hvis du vil vide mere …
I Center for Offentlig Innovations bog NYT SAMMEN BEDRE er der udover inspiration også guides og
procesredskaber, der kan lette innovationssamarbejdet. Læs mere på www.coi.dk/nytsammenbedre
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Marens stribe af Maren Uthauge

Skrev alle mine yndlingsord i notesbogen. Denne gang ekstra pænt.

Insomnia
Vanilje
Shaman
Ljubljana
Viskose
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Hvad med vi to
tager os en snak
om, at du fik dig
en hobby?!

To engagerede, ambitiøse og
initiativrige formidlere
med digitale kompetencer
søges til Aabenraa Biblioteker
og KulturHuse.
Brænder du for at udvikle og drive lærings- og
kulturaktiviteter for børn, unge eller voksne?
Er du nysgerrig og kan se nye lærings- og
dannelsesbehov, som vi skal opfylde?
Hvis ja – så er det måske dig, vi gerne vil have med på
holdet. Se stillingsopslaget på www.aabenraa.dk

Opfindsom og initiativrig
børnebibliotekar til Skanderborg
Kommunes Biblioteker
35 timer ugentligt pr. 1. juni 2019
Brænder du for at booste børn og unges læselyst?
Får du gode idéer og kan realisere dem?
Motiverer det dig at arbejde tæt sammen med
kollegaer og eksterne samarbejdspartnere?
Hvis ja, er du måske Skanderborg Kommunes
Bibliotekers nye børnebibliotekar.
De kommende år fortsætter Skanderborg
Kommunes Biblioteker arbejdet med at udvikle
initiativer, som understøtter børn og unges lyst
til at læse. Ansøgningsfrist torsdag d. 16. maj kl.
23:59
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte børnebibliotekar, Nanna Haubjerg
på mobil 61718720 eller bibliotekschef, Jens-Ole
Winther på mobil 23841336.
Læs mere om Skanderborg Kommunes Biblioteker
og stillingen som børnebibliotekar på
www.bibliotek.skanderborg.dk
Skanderborg Bibliotek
Parkvej 10B, 8660 Skanderborg
Tlf. 87942960

BF får nyt website
BF går snart i luften med en ny og forbedret hjemmeside, der er mere overskuelig
og brugervenlig. Dog kan der opstå børnesygdomme.
Når du fra slutningen af april klikker dig
ind på www.bf.dk, vil det set anderledes
ud end vanligt. Det skyldes, at BF skifter
den nuværende hjemmeside ud med en
moderne version, der skal gøre det nemmere for brugerne at få overblik og navigere rundt.
Som med ethvert andet system, kan der
dog opstå problemer, og hvis du møder
store forhindringer, er du velkommen til at
kontakte os på bf@bf.dk eller 38882233

Følg Perspektiv
på Instagram
@fagmagasinetperspektiv
#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Venlig hilsen BF
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Morgenmøde for ledere:
Mellemlederen i
orkanens øje
Hvad er Big Data egentlig?
Hør hvad der skal til, for at
organisationen eller virksomheden skaber værdi med
de mange data og samtidig
opnår effekt med teknologiinvesteringerne.
30. april 2019 i København
Bibliotekskonferencen på
SPOT: Musikken i litteraturen - og litteraturen i
musikken
Få idéer og inspiration til arbejdet med at koble musikken
og litteraturen i de forskellige
formidlingsaktiviteter, som
biblioteket byder på.
3. maj 2019 i Aarhus
Årsdag for ledere 2019:
Handlekraft, arbejdsglæde
og forandringsprocesser
Bliv klogere på relationel
ledelse, på dit psykosociale
arbejdsmiljø, og på hvordan
du skaber den handlekraft og
den ledelses-gruppe, der skal
til for at komme i mål.
3. maj 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 virksomheden skaber værdi med
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de mange data og samtidig
opnår effekt med teknologiinvesteringerne.
30. april 2019 i København
Webinar: Ud med punktopstilling og ind med skarpe
og visuelle præsentationer
– formidling med PowerPoint
Hvordan formidler du tydeligt med PowerPoint som
redskab? For dig, der gerne
vil have strammet op på
dine præsentationer.
15. maj 2019 via din computer, tablet eller smartphone
Temadag: DEFF projekter - Når udvikling møder
bibliotekernes praksis - om
at udnytte den gensidige
synergi, som opstår
Statsgruppen inviterer til
temadag med oplæg om
Co-creation, Open Sciencekompetencer og Systematic
Reviews. Alle BF-medlemmer er velkomne.
21. maj 2019 i Aarhus
11. juni 2019 i København
Webinar: Skriv en ansøgning der får dig til samtale!
Din ansøgning skal handle
om fremtiden. Så forøger
du mulighederne markant
for at komme til samtale.
Få praktiske eksempler og
inspirerende ideer, der giver
dig de bedste forudsætninger til at søge opslåede
stillinger.
21. maj 2019 via din computer, tablet eller smartphone

Morgenmøde for ledere:
Nærværende ledelse
Bliv mere bevidst om at få
nogle konkrete metoder og
værktøjer til, hvordan du
praktiserer hverdagsledelse
og benytter de mange kontaktpunkter i løbet af en dag
til at udøve ledelse.
29. maj 2019 i København
Webinar: Storytelling
I Storytelling bruger vi historiens og eventyrets virkemidler
til at levere et budskab, der
kan huskes i lang tid. Få de
vigtigste redskaber til at
forstå og selv bruge Storytelling, så du skaber mindeværdige budskaber.
17. juni 2019 via din computer,
tablet eller smartphone

Morgenmøde for ledere:
Motivation på formel lederens 7-trins-skala
Mange arbejdspladser har
fokus på målsætninger,
resultater og performance.
Men den store forskel
kommer af at tale om
daglige indsatser, vedvarende 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

Webinar: Facebook
annoncering
Det er ret enkelt at komme
i gang med at annoncere på
Facebook. På webinaret gennemgår vi de vigtigste funktioner, som du skal bruge for
at komme i gang med ’rigtig’
Facebook annoncering og ikke
bare brug ’boost’-knappen.
28. august 2019 via din computer, tablet eller smartphone
Webinar: Skab variation
og læringseffekt i din
undervisning
Hvordan kan du veksle
mellem forskellige undervisningsmetoder og opbygge din
undervisning, så træning og
fastholdelse af det lærte er i
centrum?
12. september 2019 via
din computer, tablet eller
smartphone

Som studentermedlem kan du
deltage gratis i
mange af vores
gå-hjem-møder,
webinarer og
værktøjskurser. Følg med i
kalenderen på
bf.dk.

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

I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Workshop i UNIX-shell fortsætterkursus
Bliv introduceret til tankegangen i at datamanipulere
tekst, når BF's faggruppe
for Data Science inviterer
til Hands-on workshop om
datamanipulation med UNIXshell, del 2.
7. maj 2019 i Ballerup
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 informationsspecialister - persondataforordningen 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 beskyttet af ophavsret, og hvilke er
ikke? Hvornår er det en krænkelse at foretage udtræk af
en database?
7. juni 2019 i København

Kursus: Juridisk
informationssøgning
Få en grundig introduktion til
juridisk informationssøgning
med særligt fokus på dansk
lovgivning og domspraksis
samt EU-ret.
24. september 2019
i København
30. september 2019 i Aalborg
Lynkursus: Kom godt i gang
med Excel
Kom godt i gang med at bruge
Excel effektivt. Få en god
introduktion til regneark og
til de mest gængse og brugte
funktioner. Gratis for ledige og
studentermedlemmer.
25. september 2019 i
København
Kursus: Records Manager –
videregående
Bliv opdateret omkring de
sidste nye tiltag inden for ISO
30300-serien og få gennemgået ny praksis og nye trends
inden for records management. Målrettet dig, som
har deltaget i BF's "Records
Manager"-miniuddannelse og
andre, som arbejder professionelt med records/document
management.
2. oktober 2019 i København
Ledelse af medarbejdere og
faglig udvikling (Diplomuddannelse i ledelse)
Få styrket dine kvalifikationer
til at kunne udvikle og lede
professionelle relationer, der
understøtter kompetencer,
kvalitet og resultater. Otte
undervisningsdage, en metodeworkshop, vejledning og
eksamen (10 ECTS).
3. oktober 2019 til 28. februar
2020 (plus eksamen)
i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kursusdage, som gør dig i stand
til at arbejde som Records
Manager i private og offentlige virksomheder.
23. oktober til 14. november
2019 i København

JOB OG KARRIERE

Workshop: Revolutioner
din jobsøgning
Find din egen vej til en succesfuld 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 karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

SENIORER
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.

TR-KURSER

TR-tirsdag: Krænkende
handlinger
7. maj 2019 i København
TR-uddannelse Modul C 2019
27.-29. maj 2019 i Middelfart
TR-Uddannelsesdag: TR og
GDPR – ”hvad er tilladt/ikke
tilladt”
6. juni 2019 i Aarhus
12. juni 2019 i Odense
13. juni 2019 i København
TR-tirsdag: Mødefacilitering
3. september 2019
i København
TR-uddannelse Modul D 2019
28.-29. november 2019
i Middelfart
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NYT JOB

Godt at
være en del
af et team
Navn: Eske Hartmann
Stilling: Bibliotekar i DBC’s musikteam.
Et fleksjob ni timer ugentligt.
Uddannelse: Bibliotek DB i 2011
Tidligere: Blågårdens Bibliotek i jobprøvning
Alder: 38 år

op i databasen, når bibliotekarerne søger på
cd’erne. Jeg tjekker også en række musiksites
og blogs for anmeldelser, engelske musikmagasiner eller et dansk musikblad som Gaffa.
Målet er også at give bibliotekarerne viden om
ny musik, som kan guide dem i deres indkøb.

Hvordan fik du jobbet?
- Jeg blev godkendt til et fleksjob og blev efter
et forløb på et jobcenter uden held tilknyttet
et privat rekrutteringsfirma. Vi blev enige om,
at jeg skulle sende en kort mail til virksomhederne i stedet for lange ansøgninger eller ringe
dem op. I mailen præsenterede jeg mig selv
på otte linjer. Jeg skrev for eksempel: Fuldt
uddannet bibliotekar søger uforpligtende
virksomhedspraktik og vedlagde mit CV. Og
det gav pote. DBC kontaktede mig og tilbød
mig en virksomhedspraktik på otte uger. Og
ansatte mig efterfølgende i et fleksjob på ni
timer om ugen.

Hvad er det bedste ved jobbet?
- Det er super godt at være en del af et team,
og mine kolleger værdsætter mit arbejde, da
det ellers var en opgave, de skulle løse. Selvom
jeg kun er her tre dage om ugen, så er jeg med
til afdelingsmøderne, så jeg ved, hvad der
foregår i virksomheden. Og de dage jeg kommer, når jeg at spise frokost med mine kolleger, så jeg opbygger også en social relation.

Hvilke opgaver har du?
- Min primære opgave er at registrere og
katalogisere musikanmeldelser fra de største
danske dagblade som Politiken, Berlingske,
Information og Weekendavisen. Jeg laver en
post, hvor jeg koger anmeldelsen ned til nogle
linjer med de vigtigste pointer - hvor den er
fra, og hvem der har skrevet den. Den post
hæfter jeg på cd’en, så anmeldelsen dukker
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Spørgsmål til Teamleder, Metadata
DBC, Hanne Lydom Thomsen
Hvilke gevinster er der for arbejdspladsen
ved at have ansatte i fleksjob?
- Medarbejderne hos DBC er generelt meget
optagede af at gøre en forskel gennem deres
arbejde – at vi gør nytte for samfundet. Jeg
tror, den tilgang smitter af på måden, vi er
på over for hinanden. Vi er meget rummelige,
og der er plads til at være forskellige. Som
leder mener jeg, at diversitet er godt for en
arbejdsplads, og samtidig gør det mig glad, at

vi kan tilbyde Eske Hartmann et
arbejde, hvor han kan bruge sin
uddannelse som bibliotekar.
Hvilke udfordringer eller
barrierer kan der være?
- Det kan være svært at vurdere, hvor meget en fleksjobber kan klare, og det kræver
ekstra tid og opmærksomhed
til introduktion og oplæring.
Der er også lidt administration i
forhold til kommunen.
Hvad er dine råd til andre
arbejdsgivere?
- Det er godt at have et praktikforløb inden ansættelsen, så
kan man se, om det fungerer.
Der var et konsulentbureau inde
over formidlingen af praktikperiode og fleksjob, og det var
en stor fordel. Det var dem, der
tog kontakt til DBC, og de var
med hele vejen med vejledning
og kontakt til kommunen, og
har holdt evalueringsmøde med
Eske Hartmann efter ansættelsen.

”Da vi startede på
studiet, fik vi at vide, at
vi skulle ud i stillinger, der
endnu ikke var opfundet.
Jeg prøver at sammensætte min uddannelse,
så jeg er sikret et job.”
Stine Jespersen, 6.-semesterstuderende på INF.
BRYD MØNSTRET MED ORGANISKE FORMER
Runde reoler åbner op for en helt ny verden at udstille og opbevare bøger på. Skab små
læsezoner eller individuelle zoner ved at lave næsten lukkede cirkler, hvor biblioteksbrugerne
kan trække sig tilbage eller skab åbne bølger, der løber igennem biblioteket.
Læs mere om Slimline/Frontline rund træreol og find inspiration på www.bci.dk.

Læs tema om de studerende side 10.
www.bci.dk
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Giftige
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Tema: Hvor ser de studerende sig selv?

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

FORBUNDETS
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Bliv
klogere
hjemmefra

BIBLIOTEK AR

Perspektiv
undersøger:

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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på bf.dk/webinarer
og bf.dk/onlinekurser

Studerendes
syn på
jobmuligheder
Skal
BF
skifte
navn?
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

