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Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

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

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, LinkedIn,
digital jobsøgning, Office-værktøjer
og meget mere.

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

TEMA

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

Nu tilbyder vi biobaseret bogplast. Forlæng bøgernes levetid  
og bidrag samtidig til et bedre miljø. 

Læs mere om vores nye bogplast på bci.dk/bogpleje. 

FLERE GRØNNE BIBLIOTEKER!

NYH
ED

“Problemet er, at vi som 
forbrugere ikke stiller 
krav til producenterne
og politikerne om bære-
dygtige data. Vi burde 
kræve, at politikerne
stiller krav til tech-gigan-
terne om eksempelvis at 
bruge vedvarende energi 
i datacentrene”
Lea Schick, research & innovation specialist
på Alexandra Instituttet.

Læs artikel side 12
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04 Aktuelt interview:  
 Tænketank om nyt navn   

06 Formandens leder

08  Nyhedsoverblik fra nettet  

11  Fagbevægelse og grønne organisationer går 
 sammen i ny klimaalliance                                                                                    

24 Synspunkt: Er det ikke på tide, at vi tager os selv alvorligt?

26 Når digital formidling lykkes

30 Sass Larsen i modvind efter biblioteksudtalelse  

32 Debat: Biblioteker er hverken snævre eller elitære 

34 Der er ikke brug for en ny bibliotekslov
 
36 Synspunkt: Er Bibliotekarforbundet rummeligt nok?

38 Sprogambassadørerne – frivillige som vej 
 til viden om sprogudvikling  
 Artikel fra Del Din viden

40 Job og karriere

47 Nye stillinger
                  
48 Arrangementer på vej                                                                                                                                    
 
50 Nyt job: Et job med film og fornyelse
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TEMA:

DEN SVÆRE SAMTALE ER 
SVÆR – OG HELT NØDVENDIG

42

20DIN MOTIVATION GIVER DIG JOBBET

Vi undgår helst de svære samtaler på 
arbejdspladserne. Men der er brug for dem, 
mener erhvervspsykolog Lene Flensborg.

Vores digitale vaner belaster klimaet.

Hvilke forventninger har arbejdsgiverne til deres 
kommende medarbejdere? Det spørgsmål drøftede 
studerende og arbejdsgivere til Meet and Greet.

DINE DATA ER GEMT I (RØG) SKYEN

12
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Hvorfor har HB igangsat en navneproces? 
- BF’s medlemstal er faldende, og vi er derfor af-
hængige af at kunne rekruttere bredere. Tidligere 
var det naturligt for studerende ved Danmarks 
Biblioteksskole at vælge BF som fagforening, 
men efter omstrukturering på uddannelsesområ-
det er vi ikke længere det naturlige valg. Særligt 
ikke, når de klassiske bibliotekarer bliver færre, og 
Danmarks Biblioteksskole nu efter fusionen med 
Københavns Universitet ikke er en selvstændig 
uddannelsesinstitution længere. 
  De studerende ser ikke nødvendigvis sig selv 
som bibliotekarer, selv om de uddanner sig til at 
arbejde med information, data, viden eller kultur. 
Derfor bør vi ændre vores navn til noget, som de 
kan spejle sig i, og som kan rumme de mange for-
skellige stillinger, fremtidens informationsspecia-
lister og kulturformidlere kommer til at bestride i 
både det offentlige og det privat. Det er efter min 
mening vejen til effektiv rekruttering og dermed 
en stærkere fagforening.
  Dertil kommer, at en række nye faggrupper 
ansættes i bibliotekerne, og de faggrupper vil 
vi også gerne byde velkommen, da deres med-
lemskaber styrker os både fagligt og i antal på 
arbejdspladserne. De skal også føle sig repræsen-
terede af forbundets navn.    

Hvorfor har HB nedsat en navnetænketank? 
- Tænketankens formål er at bidrage med nuancerede overve-
jelser om et eventuelt nyt navn. Der skal tages højde for faglig 
identitet, uddannelser, arbejdsområder med mere. Derfor er 
deltagerne en bredt sammensat gruppe, som dækker stats-
ansatte, privatansatte, folkebibliotekarerne, studerende og 
naturligvis hovedbestyrelsen. Der er tillige taget højde for 
deltagernes geografiske spredning, således at hele Danmark 
kan føle sig repræsenteret.
  Tænketanken skal løbende orientere hovedbestyrelsen om 
sine overvejelser, da det i sidste ende er hovedbestyrelsen, som 
bærer ansvaret for processen og vedtager det navn, der even-
tuelt skal til afstemning blandt medlemmerne.
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BF skal måske have nyt navn, og bestyrelsen har
derfor nedsat en navnetænketank, der skal drøfte faglig 
identitet, plusser og minusser ved et nyt navn og give 
hovedbestyrelsen et godt beslutningsgrundlag i forhold 
til et navneskifte. Hovedbestyrelsens Martin Schmidt-
Nielsen er medlem af den nye tænketank.

Tænketank
om nyt navn 
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Navnetænketank
BF’s hovedbestyrelse nedsatte i april en navnetænketank. 
Medlemmerne er udvalgt af hovedbestyrelsen for at sikre en 
bred repræsentation. Navnetænketanken skal give input til 
beslutningsprocessen i hovedbestyrelsen og også sikre en
synlighed debat ude blandt medlemmerne. Et eventuelt nyt 
navn skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 
efter indstilling fra bestyrelsen.

Tænketanken består af:

•   Lis Nielsen, formand for Statsgruppen
•   Anders Nørgaard Didriksen, formand for Privatgruppen
•   Rikke Blaabjerg, HB-medlem og studerende ved KU
•   Jesper Tobias Albrechtsen, tillidsrepræsentant Kolding 

Bibliotekerne 
•   Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant, 

Frederiksberg Bibliotekerne
•   Torben Kastbjerg, studerende SDU
•   Sarah Elizabeth Hvidberg, HB-medlem
•   Martin Schmidt-Nielsen, HB-medlem

Deltag selv i navneprocessen Hvis du har spørgsmål, 
kommentarer eller lignende til navnetænketanken, kan de sendes til bf@bf.dk. Skriv 
»Navnetænketank« i emnefeltet. I perioden fra juni til august åbner BF op for en åben 
debat om et nyt navn i en facebookgruppe, hvor medlemmerne opfordres til at komme 
med deres input og ideer. Følg derfor med i BF’s nyhedsbreve.

Hvorfor ønsker du at deltage i navnetænketanken?
- Jeg har naturligvis gjort mig tanker om, hvad jeg øn-
sker, at det nye navn skal signalere, og jeg er spændt 
på at høre de øvrige deltageres overvejelser og deltage 
i tænketankens debatter. Målet er jo at give hoved-
bestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag, 
så forbundets medlemmer oplever en åben proces, 
hvor alle aspekter bliver belyst, så vi kan præsenteres 
for et godt navn at stemme om ved en ekstraordinær 
generalforsamling i begyndelsen af 2020. 

Hvilke forventninger har du til arbejdet i
navnetænketanken?
- BF’s sekretariat styrer processen, og mit indtryk 
af medarbejderne på baggrund af fire måneder i 
hovedbestyrelsen er, at de er meget dygtige. Derfor 
forventer jeg en veltilrettelagt proces med refleksion, 
inspiration og debat. 

Hvad mener du er vigtigst at huske, når BF ser på
et muligt navneskifte?
- Jeg vil hele tiden have i baghovedet, at det blot er 
navnet, vi overvejer at ændre. BF’s faglighed, værdier 
og solide service til medlemmerne forbliver de samme, 
men et nyt navn vil betyde, at vi kan tiltrække flere og 
nye medlemmer.

I 2018 tog BF på 
generalfor-
samlingen hul 
på drøftelserne 
omkring et 
nyt navn til 
forbundet, da 
BF’s generalfor-
samling blev 
suspenderet for 
at give plads til, 
at medlemmerne 
kunne drøfte BF’s 
fremtid, BF’ernes 
faglige identitet 
og fremtidige 
arbejdsmarked. 
Arkivfoto: Simon 
Klein-Knudsen. 
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I hverdagen er der nok af opgaver. Arbejdskalen-
deren er fuld af møder, vagter og projekter, der 
kræver vores fulde opmærksomhed og ofte kører 
i baghovedet, når vi er på vej hjem fra arbejde.   
Derfor er vores egen faglighed og kompetenceud-
vikling et område, der ofte bliver forsømt.
   Vi glemmer at stille os selv spørgsmål som: Hvad 
gør mig nysgerrig rent fagligt? Hvad kan give mig 
nye udfordringer? Hvad skaber min arbejdsglæde? 
Og hvad skal de kommende måneder byde på af 
faglig udvikling? 
   Men vi skylder os selv at huske at tage os tid til 
at få besvaret de spørgsmål og prioritere at tage et 
par timer eller dage ud af kalenderen til at sikre, at 
vi får et fagligt boost og møder fagfæller fra andre 
dele af faget. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at 
tage et kig bagerst i dette nummer af Perspektiv 
og se, hvilke arrangementer der er på vej. Her får 
du overblik over de mange muligheder, du har for at 
rykke dig fagligt via dit medlemskab af BF. Du kan 
også med fordel holde øje med nye arrangementer 
på bf.dk/kalender, hvor du også kan tilmelde dig.
   BF udbyder både webinarer og onlinekurser, der 
gør, at du kan få værktøjer på plads om eksempel-
vis annoncering på Facebook, redskaber til story-
telling eller fif til undervisningsforløb. De er lette 

Jette Fugl  /  jf@bf.dk

at tilgå, fordi du blot skal have adgang til en computer, 
tablet eller smartphone. 
   BF har også morgenmøder, hvor du på vej på arbejde 
kan komme forbi og få nye input. Og endelig udbyder 
BF både endagskurser og miniuddannelser, der kan give 
dig et løft på et område, som du enten allerede arbej-
der med eller give dig ny viden, som du kan bruge til at 
søge nye karrieremuligheder. Især BF’s miniuddannelser 
Records Management og Digital Manager har åbnet døre 
for flere medlemmer og gjort et karriereskifte fra biblio-
tekssektoren til det private erhvervsliv muligt.
   Det nytter altså at dyrke sin faglighed – og det giver 
inspiration at møde andre BF’ere og udvide sit netværk. 
Fremtidens jobmarked vil for de fleste af os betyde flere 
og hyppigere jobskifte, og her er det afgørende, at man 
husker at sikre sin egen kompetenceudvikling, og at 
man hele tiden er opmærksom på at kunne sætte ord på 
sine egne kompetencer. 
   For at ruste BF’erne til et arbejdsmarked i forandring 
har BF i efteråret 2018 lanceret en kompetencemodel, 
der giver dig viden om, hvilke ord du kan bruge for at be-
skrive dine egne kompetencer. Mange af os har nemlig 
allerede et solidt sæt af kompetencer, men det kan for 
nogle halte med at kunne sætte ord på det, vi kan, og 
ikke mindst tænke vores kompetencer ind i nye sam-
menhænge. Modellen giver dig også viden om, hvilke 
kompetencer du har brug for at tilegne dig, hvis du går 
med ønsker om at skifte arbejde eller skifte arbejds-
opgaver, og så byder den på inspirerende interviews 
med BF’ere om, hvilke kompetencer de bruger i deres 
arbejdsliv. Find kompetencemodellen via bf.dk under 
menuen karriere.
   Herfra lyder en opfordring til, at du bruger lidt eks-
tra tid på at tænke på din egen faglighed. Det handler 
om at sikre dig de spændende arbejdsopgaver, et godt 
arbejdsliv og en fornuftig lønudvikling. Det er værd at 
investere i. 
 
Jette Fugl
Stedfortrædende formand 
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Kompetenceudvikling 
skaber nye muligheder



Syddansk Universitet udbyder forskningsbase-
ret efter- og videreuddannelse målrettet an-
satte i bibliotekssektoren.
 
Lige fra litteraturfaglig opkvalificering til nye-
ste viden om udvikling af kulturtilbud.

Bliv inspireret og læs mere om vores forløb:

• I litteraturens spejl
• Data Science and Big Data
• Informationssystemer og -søgning
• Design af kulturtilbud
• Folkebibliotekets samfundsmæssige 
berettigelse

Få arbejdsglæde
gennem nyeste viden til at løse 
bibliotekernes opgaver

www.sdu.dk/efteruddannelse

bibl_perspektiv.indd   1 14-05-2019   12:13:00
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

29. april 2019     

Ny arbejdsmiljøaftale mangler vigtigt element

En ny politisk aftale, der skal forbedre arbejdsmiljøet, indeholder 
positive elementer i form af fokus på klarere regler for psykisk 
arbejdsmiljø. Men arbejdsmiljørepræsentanters beskyttelse mod 
afsked ikke nævnt, og det er problematisk, mener BF.

En politisk aftale, der skal forbedre arbejdsmiljøet er netop indgået. 
Aftalen kommer på baggrund af, at beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen i 2017 erklærede, at arbejdsmiljøindsatsen havde slået 
fejl. Et ekspertudvalg blev nedsat, og det er deres anbefalinger, der 
følges op på med den nye aftale.
   Den nye aftale viser gode takter, mener Lone Rosendal, der er 
specialkonsulent og arbejdsmiljørepræsentant hos BF. 
   - Det er positivt, at der er særligt fokus på at sikre uddannelse og 
kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø for ledere og medar-
bejderrepræsentanter, siger hun, men fremhæver et manglende 
element i aftalen:
   - Vi undrer og ærgrer os over, at aftalen ikke indeholder et eneste 
ord omkring arbejdsmiljørepræsentanters beskyttelse mod afsked, 
siger hun og henviser til, at BF og Akademikerne tilbage i 2017 så et 
behov for at få afklaret retsstillingen for en arbejdsmiljørepræsen-
tants beskyttelse, da hun blev afskediget fra Carlsberg.
   - Højesteret nåede jo desværre frem til at arbejdsmiljøloven ikke 
gav vores medlem en særlig beskyttelse, og BF og Akademikerne 
havde derfor en forventning om, at regeringen ville være med til at 
»lukke« det hul i lovgivningen, siger Lone Rosendal.
 

Bibliotekarforbundet

24. april 2019

Velkommen til BF's nye hjemmeside

BF er den 25. april gået i luften med en ny hjemmeside. 
Derfor ser bf.dk anderledes ud end vanligt. 
   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.

Bibliotekarforbundet

23. april 2019  

Akademikerne lancerer ny strategi for privatområdet

BF’s hovedorganisation Akademikerne lancerer ny privatstrategi. 
Prognoser peger på, at hver 5. privatbeskæftigede i 2030 vil være 
akademikere. Derfor mener BF, at et større fokus på privatområdet 
er en positiv og nødvendig udvikling.

Det private akademikerarbejdsmarked er i vækst, og prognoser peger 
på, at hver 5. privatbeskæftigede i 2030 vil være akademiker. I dag 
er der knap 300.000 akademikere på det private arbejdsmarked i 
Danmark, og blandt de privatbeskæftigede akademikere er cirka 1 ud 
10 ansat på en akademikeroverenskomst.
   - For at skabe det dygtigste Danmark, er det essentielt, at alle 
ansatte har de bedste muligheder for at præstere i arbejdslivet. Det er 
til gavn for både virksomhedernes produktivitet, Danmarks vækst og 
den enkeltes livskvalitet. Med den nye strategi er det vores ambition 
at få skabt væsentligt flere muligheder og bedre vilkår på det private 
arbejdsmarked, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.
   Den nye private strategi for Akademikerne tager afsæt i fire temaer, 
der vil blive særligt prioriteret frem mod 2021. Gode rammer for socialt 
og organisatorisk arbejdsmiljø, varetagelse af atypisk ansatte og 
selvbeskæftigedes vilkår, seniorers muligheder og fokus på det hele 
arbejdsliv og investering i læring livet igennem.

Bibliotekarforbundet



Nyheder fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Får du Perspektivs
nyhedsbreve i
indbakken hver uge?
Ellers tilmeld dig på
www.bf.dk/nyhedsbreve

26. april 2019

11,7 millioner til digitalisering af kulturarv

Det Kgl. Bibliotek får blandt andet 2,2 millioner kroner til digitalise-
ring af ældre dele af samlingen af arkitekturtegninger og 1600-tals 
bøger og Rigsarkivet får penge til digitalisering af Det Kongelige 
Teaters Arkiv i en særbevilling fra Kulturministeriet.

Kulturministeren har afsat 11,7 millioner kroner til digitalisering af kul-
turarven med særligt fokus på projekter med betydning i et europæisk 
perspektiv i forlængelse af det europæiske kulturår i 2018.
   »Kulturarven skal være digital, så den bliver tilgængelig for flest mu-
lige (…). Med fordelingen satser vi særligt på samlinger, som på grund 
af deres kvalitet og deres vigtighed også har betydning i et samlet 
europæisk perspektiv, siger kulturminister Mette Bock om særbevillin-
gen, der skal give et løft til digitaliseringen af kulturarven.

Mønsted

13. maj 2019

Kunstfaggruppen risikerer nedlæggelse

Der var ikke nok, der ønskede at træde ind i bestyrelsen, da Kunst-
faggruppen afholdt generalforsamling den 13. marts 2019. Derfor 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober. Hvis 
det ikke inden er lykkedes at opstille nok kandidater til bestyrelsen, vil 
faggruppen blive nedlagt.
  - Vi i den midlertidige bestyrelse håber meget, at der er nogen, der vil 
stille op til bestyrelsen, så vi kan bevare vores ellers så velfungerende 
og inspirerende faglige netværk, siger Lone Eriksen, der er bibliotekar 
ved Odense Bibliotekerne. 
  Pensionistmedlemmer og studentermedlemmer er velkomne til at 
opstille.

Læs mere om kunstfaggruppen på bf.dk 

Bibliotekarforbundet

9. maj 2019

Klar til Folketingsvalg

Folketingsvalget nærmer sig, og BF har en række områder, som 
forbundet mener, en kommende regering bør prioritere.

Kultur 
Debatten om vores kulturinstitutioner og bibliotekerne er vigtig. For vi 
skal fortsat prioritere kulturen højt i Danmark. Et faktum om bibliote-
kerne er, at de – ligesom mange andre kulturinstitutioner - har været 
og er meget hårdt ramt af besparelser. Det er en helt forkert politisk 
prioritering og dybt problematisk, for bibliotekerne er folkelige institu-
tioner, der skal give alle borgere lige adgang til kultur og litteratur og 
sikre oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Forskning og uddannelse
Skal vi styrke vidensniveauet i Danmark, skal vi også sikre, at vi har 
nogle stærke fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Derfor 
mener BF også, at fremtidens organisering af fag-, forsknings- og 
uddannelsesbiblioteker i højere grad skal på dagsordenen blandt andet 
med et stærkt fokus på vigtigheden af adgang til bibliotekarer på ud-
dannelserne. 

Digital etik og privacy
Viden er magt! Og derfor mener BF, at viden skal forvaltes med stor 
ansvarlighed. Som samfund skal vi forholde os aktivt til dataetiske 
perspektiver og dilemmaer, hvad enten det er i privat eller offentligt 
regi. Dataetik og retten til privatliv er nedskrevet i menneskerettighe-
derne, og med den europæiske persondataforordning har vi for alvor 
fået øjnene op for brugen af vores data. 

Arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er afgørende for den enkelte medarbejders trivsel 
og for, at man som medarbejder kan løfte sine opgaver på arbejdsplad-
sen bedst muligt. Derfor skal standarden for det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø være høj i Danmark. 

Klima
Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser. Det me-
ner vi hos BF, og derfor er vi gået med i en ny, bred alliance med nogle 
af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisa-
tioner. Sammen med dem efterlyser vi markant, politisk handling nu.

Bibliotekarforbundet
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N y hedsover bl ik

9. maj 2019

Stor opbakning til kommende Formidlerfaggruppe 

Hovedbestyrelsesmedlem Sarah Elizabeth Hvidberg efterlyste i Perspektiv 
i april BF'ere, der ville støtte op om etableringen af en faggruppe om for-
midling for voksne. Siden er tilkendegivelserne strømmet ind. Så faggrup-
pen skal nok blive etableret, lyder det.

Det kræver nemlig 25 BF'ere, der er enige i, at etableringen er en god ide, før 
hovedbestyrelsen kan godkende oprettelsen af faggruppen. 
   - Jeg har ramt et behov, der var derude, og derfor har jeg fået mange mails 
fra kolleger rundt om i landet, der bakker op om etableringen af den fag-
gruppe. Vi har brug for en gruppe, hvor vi kan tale området op og dygtiggøre 
os. Meget litteraturformidling foregår på en intuitiv måde, men der findes 
metoder til at gøre den mere professionel og ensartet, så man også kan række 
ud over sin egen læsning og blive bedre til at formidle det, man ikke selv læser, 
siger Sarah Elizabeth Hvidberg.
   - Vi skal nu samle en række gode kræfter, der kan sætte ord på faggruppens 
formål og hvordan vi vil arbejde, så hovedbestyrelsen har den viden, når den 
godkender faggruppen. Og herefter skal vi afholde en stiftende generalfor-
samling, hvor vi vælger en bestyrelse.

Lerche

2. maj 2019

BF drøfter fremtidens forskningsbiblioteker
i Kulturministeriet

Kulturminister Mette Bock inviterede BF til at drøfte fremtidens forsk-
ningsbiblioteker den 10. maj i Kulturministeriet. I forbindelse med invitati-
onen takker hun samtidig BF for de input, forbundet har sendt i forbindelse 
med arbejdsgruppen om fremtidens forskningsbiblioteker.

I foråret 2018 nedsatte kulturministeren og uddannelses- og forskningsmi-
nisteren en arbejdsgruppe, der havde til opgave at komme med sit bud på 
fremtidens organisering af forskningsbibliotekerne.
  BF så tidligt et behov for at give arbejdsgruppen så meget relevant viden 
som muligt. Blandt andet fordi de mindre fag- og forskningsbiblioteker 
ikke var repræsenteret i arbejdsgruppen. BF nedsatte en baggrundsgruppe 
bestående af medlemmer fra de berørte fag- og forskningsbiblioteker samt 
professionsskoler, der har leveret input til ministeriet og arbejdsgruppen.  
Seneste input blev sendt til de berørte ministerier i februar 2019, hvor BF i 
forbindelse med arbejdsgruppens anbefalinger udtrykte to bekymringspunk-
ter over for ministrene. Nemlig, at det var vigtigt med en hurtig afklaring for 
de fag- forsknings- og uddannelsesbiblioteker, der efter offentliggørelsen af 
anbefalingerne endnu ikke havde klarhed over, hvordan deres situation ville 
blive fremadrettet. Samt at man i omlægningen af DEFF-projektmidlerne, 
som anbefalingerne lagde op til, sikrer kompetenceudvikling på tværs af alle 
arbejdspladser og fagområder.

Bibliotekarforbundet

13. maj 2019

Københavns Kommune indgår aftale med
Forfatternes Forvaltningsselskab 

I flere år har Forfatternes Forvaltningsselskab forsøgt at indgå 
aftaler med landets biblioteker om betaling for oplæsning på 
bibliotekerne, da det er selskabets vurdering, at de er omfattet af 
ophavsretten. Nu har Københavns Kommune indgået en aftale.

- Vi har været i konstruktive forhandlinger med Forfatternes 
Forvaltningsselskab, for vi kunne kun give dem ret i, at der sker en 
krænkelse af forfatternes ophavsret, når vi på biblioteket fremfø-
rer deres medlemmers værker til et oplæsningsarrangement. Der 
var der brug for en kompensation og en aftale, så vi kan fortsætte 
med at formidle litteraturen og fremme læsning, siger han.
   - På bibliotekerne læser vi jo op af andres værker til mange af 
vores arrangementer, og nu har vi indgået en aftale, hvor vi giver 
20.000 kroner om året for at kunne have arrangementer, hvor 
oplæsningen netop er hovedpointen med arrangementet. Samtidig 
betaler vi yderligere 5.000 kroner årligt for at kunne læse op andre 
steder end i biblioteksrummet, eksempelvis plejehjem eller børne-
haver, siger chefkonsulent Mikkel Christoffersen fra Københavns 
Kommunes biblioteker.

Lerche

9. maj 2019

Nyt advisory board skal give flere faglige vinkler
på bibliotekernes Sprogspor 

46 kommuner er tilmeldt bibliotekernes Sprogspor, der blandt 
andet står for sprogstartsposer og såkaldt sprogfitness til børn 
i 0 til 7 års alderen. Nu har Sprogsporet fået et advisory board 
med eksperter med flere faglige vinkler på børn og sprog.

- Vi har samlet eksperter med hver deres specialer inden for børn, 
sprog og læsning. Og de forskellige faglige vinkler er rigtig gi-
vende. På biblioteket har vi jo kendskab til litteratur og formidling, 
men omkring sproglig udvikling har bibliotekets medarbejdere ikke 
de samme kompetencer som visse andre fag, ligesom vi heller ikke 
har det samme kendskab til, hvilke forventninger der er til børn, 
når de starter i skole, og hvordan vi klæder børnene på til at leve 
op til disse forventninger. Ved at have samlet et advisory board 
får vi den nyeste viden om udviklingstendenser, så vi kan udvikle 
tilbud, der går i den rigtige retning, siger børnekulturformidler og 
programleder for Sprogsporet Rikke Østergaard Hansen.

I det nye advisory board sidder blandt andre:
Torkil Østerbye, lektor, Ph.d., ekspert i børns sprogtilegnelse, 
VIA, Campus Aarhus N, Henriette Romme Lund, faglig konsulent, 
Nationalt Videncenter for læsning og Ulla Flye Andersen, direktør  
/  tale-sprogkonsulent, Sprog & Leg

Læs mere på www.sprogsporet.dk
Lerche
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Dele af fagbevægelsen er gået sammen med en række miljø-
organisationer i klimaalliancen Broen til fremtiden. Sammen stiller 
organisationerne en række hovedkrav blandt andet om et CO2-
neutralt Danmark og bindende delmål på klimaområdet. BF er 
med i alliancens styregruppe.

limaudfordringen skal være en del af dagsordenen 
på arbejdspladserne såvel som hos politikerne, og  
BF skal også være med til at skubbe på den grønne 
omstilling. Derfor er vi gået med i klimaalliancen 
Broen til Fremtiden, som er en stærk alliance, der 
samler aktører fra både fagbevægelse og miljø- og 

udviklingsorganisationer, siger Daniel Ackey, der er hovedbesty-
relsesmedlem i Bibliotekarforbundet og medlem af alliancens 
styregruppe.
   Blandt de aktive fagforeninger i Broen til fremtiden er Inge-
niørforeningen IDA. Og formand Thomas Damkjær Petersen er 
stærkt optaget af den grønne dagsorden.
   »Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danmark udleder alt 
for meget CO2 i kraft af vores høje levestandard og forbrug. 
Men vores velstand giver os også mulighed for at gå forrest og 
bidrage til at gøre Danmark CO2-neutralt hurtigt – uden at vi 
forringer vilkårene for borgerne, sagde han i forbindelse med 
lanceringen af klimaalliancen den 3. maj 2019.
   Alliancen skal presse på for handling alle vegne – også på
arbejdspladserne - men retter dog det allerstørste ansvar i
retning af politikerne med blandt andet tre fælles hovedkrav:

•   Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være 
bindende delmål hvert femte år.

•   Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere 
kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler.

•   Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. 
Den fossile energi skal blive, hvor den er.

VOKSENDE BEVIDSTHED

Den nyopståede alliance appellerer til alle forbund, fagfor-
eninger og ngo’er om at slutte sig til. Det er ambitionen, at 

K

TEKST ANETTE LERCHE

BF i klimaalliance

medlemmerne løbende 
skal komme med konkrete 
opfordringer og forslag til at 
imødegå klimaudfordringen 
over for relevante beslut-
ningstagere for at skubbe på 
for handling i stat, regioner, 
kommuner og på hver enkelt 
arbejdsplads rundt om i 
landet. 
   »Det er fantastisk opløften-
de, at sværvægtere i fagbe-
vægelsen går sammen og to-
ner rent flag, når det gælder 
vigtigheden af akut politisk 
handling for et grønnere Dan-
mark. Vi tror på, at det her 
initiativ vil skubbe yderligere 
til den voksende bevidsthed i 
alle hjørner af landet om, at vi 
hver især kan gøre en forskel 
for at sikre gode, sunde leve-
vilkår for fremtidige gene-
rationer, men at det største 
ansvar helt grundlæggende 
er politisk,« siger Mads Flarup 
Christensen, generalsekretær 
i Greenpeace Norden. 

Se mere på hjemmesiden: 
Broentilfremtiden.dk

• Bibliotekarforbundet
• Dansk Magisterforening
•  Dansk 

Socialrådgiverforening
• DJØF
• FOA
•  Forbundet af Arkitekter 

og Designere
• GL
• Ingeniørforeningen, IDA
• JA
• Lægeforeningen
• Prosa
•  Danmarks 

Naturfredningsforening
• Det Økologiske Råd
•  Forskernes 

Klimanetværk
• Greenpeace Danmark
•  Mellemfolkeligt 

Samvirke
• NOAH 

Broen til fremtiden 
består ved
lanceringen
den 3. maj 2019 af: 

11Maj 2019 · Perspektiv ·
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Dine data er
gemt i (røg) skyen

TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH 

Umiddelbart tænker man, at digitalisering er 
godt for miljøet – data i skyen er bedre end 
papir i ringbind. Og it-teknologi kan bestemt 
gavne miljøet, men rent og pænt er vores 
stigende forbrug af data ikke – faktisk ud-
leder det lige så meget CO2 som verdens 
samlede flytrafik. 

mails om dagen i et år svarer i CO2 udledning til at køre en tur til 
Bruxelles fra København. Faktisk er it-sektorens årlige, globale ener-
giforbrug større end hele Rusland eller Japans samlede energiforbrug 
allerede tilbage i 2012, kun overgået af energiforbruget i Kina og USA, 

ifølge Greenpeaces rapport Clicking Clean fra 2017. 
   Men bemærkelsesværdigt nok er klimabelastningen ved at scrolle på Facebook, 
tjekke Instagram, se YouTube, søge på nettet, streame Netflix, sende mails, 
modtage nyhedsbreve, opdatere apps eller lave back up af billeder, en nærmest 
ikke-eksisterende debat, hverken politisk eller hos forbrugerne. 

20
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   - Vi er simpelthen ikke bevidste om det, siger 
Lea Schick, research & innovation specialist 
på Alexandra Instituttet, en almennyttig it-
virksomhed, der med statsfinansierede midler 
hjælper erhvervsliv, kommuner og stat med 
intelligent og bæredygtig it-udvikling. 
   - Og ét er, når vi går på nettet med et be-
stemt formål, noget andet er, at alt på nettet 
hele tiden kommunikerer med hinanden. Så 
når vi griber telefonen eller tænder compu-
teren, så venter vi ikke på indhold. De nyeste 
opslag på Facebook, Instagram eller Twitter 
venter på os, fordi der konstant sker en syn-
kronisering, opdatering og back up. Men rigtig 
meget af den data min computer og telefon 
automatisk henter, ser jeg aldrig, så der er 
brugt datakraft til ingen verdens nytte, siger 
Lea Schick.
   Søger man efter artikler om forurening og 
dataforbrug, dukker der ikke meget op. En 
artikel fra Jyllands Posten i november 2018 om 
datacentre som klimaskurke er stort set den 
eneste af nyere dato. Her står, at én søgning 
på Google bruger samme mængde energi som 
en tændt 60 watts elpære i 17 sekunder, hvil-
ket udleder 0,2 gram CO2. Hvert sekund laves 
der globalt 40.000 søgninger, altså 8 tons 
CO2 i sekundet. En oplysning, der fæstnede 
sig hos undertegnede, men hvorfor har vi som 
samfund ikke blik for det enorme energifor-
brug, digitaliseringen fører med sig? Mens CO2 
belastningen ved kødproduktion, flyrejser og 
tekstilindustrien er øverst på klimadagsorde-
nen. 
   For tallene taler deres tydelige sprog. Globalt 
bruger datacentre tre procent af al elektricitet 
i verden og udleder to procent af verdens sam-
lede CO2, hvilket svarer til samme mængde 
CO2 som den globale flytrafik udleder (tal fra 
den britiske avis The Independent, 2016). Og 
i Greenpeaces rapport kaldes datacentre for 
»den digitale tids fabrikker«.  
   En del af forklaringen er de ord, vi bruger 
om internettet og it-udviklingen, mener Lea 
Schick. 
   - Den måde, vi taler om det på, er afgørende 
for, hvordan vi opfatter det. Vi siger at: »vores 
data er i skyen«, og taler om »cloud compu-
ting«. Metaforer, der sender tankerne hen på 
noget godt og rent – blå himmel og bløde, 
hvide skyer. Vi ser ikke rygende skorstene 
for os. Men i realiteten består »dataskyen« 
af massevis af tykke kabler, der kravler hen 

over havbunden, eller er gravet ned i jorden og kæmpemæs-
sige datacentre med servere, der bruger enorme mængder 
strøm og udleder så meget varme, at der skal bruges endnu 
mere energi på at nedkøle dem. Så hvide skyer har intet med 
datainfrastruktur at gøre. Det er hardcore industri og udledning 
af massive mænger af CO2, siger Lea Schick. 
   Men metaforer gør det ikke alene. Der er store kommercielle 
interesser i, at vi vedbliver med at associere vores dataforbrug 
med noget godt, og at data er en usynlig infrastruktur. 
   - Men problemet er, at når vi ikke er bevidste om det, stiller vi 
som forbrugere ikke krav til producenterne og politikerne om 
bæredygtige data. Vi burde kræve, at politikerne stiller krav til 
tech-giganterne om eksempelvis at bruge vedvarende energi i 
datacentrene, siger Lea Schick.
   - Fordi ansvaret ikke skal være hos os som forbrugere. Det er 
det alt for stort til, siger hun. Lea Schick er på ingen måde ude 
på at begrænse vores dataforbrug eller digitaliseringen. 
   - Det er en samfundsudvikling, der giver stor frihed og glæde, 
og det er en gave, at vi kan dele information og viden globalt. 
Men vi kan og skal gøre det smartere globalt og nationalt, siger 
hun. Og det starter med et politisk ansvar. For eksempel mener 
hun, at vi kan vi spørge os selv, om vi skal have 5G netværk i 
Danmark? 
    - Vi får måske lidt bedre kvalitet, når vi ser HBO og Netflix, 
men der vil også ske en eksponentiel vækst af data, fordi de 
kører hurtigere gennem kablerne, og det kræver et større 
energiforbrug. 

”Hvide skyer 
har intet med 
datainfrastruktur 
at gøre. Det er 
hardcore industri 
og udledning af 
massive mænger 
af CO2.”
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Datacenter på Island, som får 
energi fra Svartsengi kraftværk, 
der bruger geotermisk energi. 
Foto: Hanna Andrésdóttir / EPA 
/ Ritzau Scanpix, februar 2018

Switch

Apple

Facebook

Google

Microsoft

IBM

Samsung 

Kilde: Greenpeaces Clicking Clean rapport, 2017

Grøn energi

100 %
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11 %
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0 %
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7 %

14 %
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29 %

19 %
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0 %
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15 %

15 %

31 %

27 % 

29 %
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0 %

5 %

9 %

10 %

10 %

15 %

31 %

Hvor får tech-giganterne deres energi fra?  
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TDC´s 
datacenter i 
Valby. Tre store 
nedkølede 
serverrum 
med servere, 
der servicerer 
store dele af 
den offentlige 
sektor. Foto: 
Dennis 
Lehmann/
Ritzau/
Scanpix

   5G netværk skal også bruges til Internet of Things, der igen 
vil betyde langt mere datatransport, fordi ting omkring os skal 
sende data til hinanden. 
   - Og det er på mange måder smart – også for miljøet – at en 
el- eller vandmåler selv sender data, fordi man for eksempel i 
tide kan opdage læk, eller sensorer i vejen kan sende data om 
temperaturer, så man undgår oversaltning, der også skader 
miljøet. Vi skal bare tage diskussionen om de valg, vi træffer, 
for de har konsekvenser, siger hun.   

NORDISK TECH-PARADIS

Heldigvis er det god branding at være klimabevidst – også som 
tech-virksomhed – og der er ovenikøbet ofte en økonomisk 
gevinst i at bruge vedvarende energi. 
   Derfor er Danmark sammen med de andre nordiske lande 
ideelle tech-værter med kombinationen af kulde (så der skal 
bruges mindst mulig energi på at køle serverne ned) og grøn 
(stabil) energi. Facebook, Apple og Google vil ifølge en arti-
kel fra dr.dk den 20. november 2018 opføre seks datacentre i 
henholdsvis Viborg, Odense, Fredericia og Aabenraa, der sam-
menlagt vil lægge beslag på mindst 15 procent af Danmarks 
samlede elforbrug.  
   På den positive side arbejder flere store tech-virksomheder, 
ifølge Greenpeaces rapport Clicking Clean fra 2017, for adgang 
til mere vedvarende energi. Og ifølge Lea Schick forskes der i at 
lave datapakker mindre, så de kræver mindre energi at dele og 
gemme, men teknologiforbedringerne opvejer langt fra vores 
stigende forbrug af data, siger hun.
   Greenpeace har beregnet, hvor stor en del af tech-virksomhe-
dernes energi, der er bæredygtig. Her fører Apple med 83 pro-
cent, Facebook og Google lander på henholdsvis 67 procent og 
56 procent. HBO får 22 procent af deres energi fra vedvarende 
energikilder og Netflix er nede på 17 procent, mens Twitter kun 
får 10 procent. Og her er et sted, hvor det virkelig kunne batte, 

Man kan være bevidst 
om sit forbrug af data 
på samme måde, 
som vi træffer andre 
bæredygtige valg i 
hverdagen, mener 
Lea Schick. - Afmeld 
for eksempel de 
nyhedsbreve, du aldrig 
åbner, hav ikke flere 
sider åbne på en gang 
og lav kun back-up ét 
sted, siger hun. 

à
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Video-streaming 
YouTube 56 %
Vimeo 47 %
Vevo 27 %
HBO 22 %
Netflix 17 %
Musik 
iTunes 83 %  
Spotify 56 % 
SoundCloud 17 %
Søgemaskiner
Yahoo 74 %  
Google 56 % 
Bing 32 % 
Nate 2 % 
Beskeder 
iMessage 83 %
WhatsApp 67 %
Skype 32 %
Sociale Medier 
Instagram 67 %
Pinterest 17 %
LinkedIn 10 %
Twitter 10 %
Blogs
Tumblr 72 % 
Blogger.com 56 %
WordPress 13 %

Så meget af energi-
forbruget kommer 
fra grøn energi

Kilde: Greenpeace rapport 
Clicking Clean, 2017

”Vi burde
kræve,

at politikerne
stiller krav til

tech-giganterne om 
eksempelvis at bruge 

vedvarende energi
i datacentrene.”
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at forbrugerne krævede mere »bæredygtige serier«. 
For streamingtjenester som Netflix og HBO stod 
for 63 procent af den globale internettrafik i 2017, 
og deres mål er at nå 80 procent i 2020. Alene Net-
flix tæller mere end en tredjedel af al internettrafik 
i Nordamerika. Greenpeace forsøger at lægge pres 
på Netflix til at gå i en mere bæredygtig retning 
med en underskriftsindsamling. 

BÆREDYGTIG ØKOAPP

Lea Schick har som den første undervist i faget 
»bæredygtig fremtid« på IT-Universitetet. Hun 
mener, at det burde være obligatorisk for fremti-
dens it-udviklere at lære om miljøeffekterne af den 
teknologi, de er med til at udvikle. Det er bare ikke 
et område, der forskes i, siger hun.
   - Det bør for eksempel være et krav at tænke 
bæredygtighed ind i alle digitale designs. Det kan 
være apps, der er designet til at opdatere om nat-
ten, hvor det belaster datacentrene mindst. Apps, 
der ikke laver back-up af alt eller som Google, der 
tilbyder en baggrund med mindre lys og så videre, 
siger Lea Schick. 
   Men det skal kunne betale sig for virksomhederne 
at være klimaetiske, understreger Lea Schick. 
Facebook fravalgte for eksempel at sende deres 
overskudsvarme til et fjernvarmeanlæg, fordi det 
ikke var rentabelt på grund af skatter og afgifter i 
Danmark. Lea Schick så gerne et dataetisk råd, der 
kom med anbefalinger til politikerne om, hvordan 
udfordringerne med data og klima kan løses.  

Artikler: 
Datacentre er fremtidens klimaskurk. Jyllands Posten 13. november 2018.

Do I emit CO2 when I surf the internet? www.energuide.be 14. januar 2019.

Små sensorer sluger batterier og et fantastisk fossil-fund. www. ing.dk 5. april 2019.

Global warming: Data centres to consume three times as much energy in next decade, experts warn. www.independent.co.uk 23. januar 2016.

Sætter sig på 15 procent af Danmarks el-forbrug: Apple, Facebook og Google bygger seks datacentre. www.dr.dk 20. november 2018.

Rapport: 
Clicking Clean, who is winning the race to build a green internet? Greenpeace rapport 2017.

Læs mere 

”Det er en gave, 
at vi kan dele 

information og 
viden globalt. 

Men vi kan og 
skal gøre det 

smartere globalt 
og nationalt. 

Og det starter 
med et politisk 

ansvar.”

à



Vi er glade for, at I ved at anvende
Cradle to Cradle-certifi ceret tryk er med til at bidrage

til vores mål om samlet at skåne miljøet for:

750 tons miljøskadelige slagger om året.

MILJØDIPLOM 

Verdens skrappeste miljøcertifi cering, Cradle to Cradle, 
sikrer, at der ikke er brugt nogen former for skadelige

kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø.

Knud Erik Larsen
CEO - KLS Pureprint   

Kasper Larsen
CCO - KLS Pureprint   

sikrer, at der ikke er brugt nogen former for skadelige
kemikalier eller tungmetaller i produktionsprocessen og 
at produktet ikke er skadeligt for mennesker eller miljø.

Jeres bidrag til den samlede 
besparelse udgør for

3,9

Bibliotekarforbundet

TONS

2018

Læs Perspektiv
med grøn samvittighed.

Dit fagmagasin
trykkes med så lille
en miljøbelastning

som muligt.
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Begejstringen gik begge veje, da Studerende på 
INF og arbejdsgivere mødtes til arrangementet 
Meet and Greet, hvor studievejlederne havde 
inviteret til en uformel snak over et glas vin om 
forventninger, kompetencer og kommende job.

Hvorfor er I her i dag? 
- Vi vil gerne ansætte de bedste dimittender fra INF. Og vi er 
interesserede i at finde nogle, som vil skrive deres opgaver 
i samarbejde med os. Vi har for eksempel tidligere været 
med til at definere opgaver i et fag om innovation på første 
semester, hvor vi var casen. De studerende skulle finde på 
nye ideer til markedsføring af vores elektroniske ressourcer. 
Det var meget givende og spændende. 

Hvilke kompetencer søger I hos de nyuddannede?  
- Vi er et stort bibliotek, hvor der er mulighed for både at 
nørde og blive specialist, men vi har også brug for gene-
ralister, der for eksempel har et nyt syn på formidling og 
innovation. Jeg er imponeret over den måde, de studerende 
arbejder med innovation på og meget hurtigt kan føre 
projektet ud i livet. Der er ikke langt fra idé til handling for de 
nyuddannede.     

Din motivation 
giver dig jobbet

Roskilde Bibliotekerne 
Allan Thomsen Volhøj, bibliotekar 
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Hvad er dit råd til nyuddannede informationsspecialister? 
- Du skal se din uddannelse som en adgangsbillet til at søge job, 
men ikke som det, der giver dig jobbet. Det er din motivation. Så 
det er en blanding af dine menneskelige egenskaber og dine erfa-
ringer, du skal sælge dig selv på. 
  Det handler ikke så meget om, hvilken uddannelse du har. Min 
stilling har for eksempel ændret sig meget undervejs, så jeg ser 
det som en fordel, at uddannelsen på INF er så alsidig. Du kan også 
arbejde med dine interessefelter ved siden af, når du er blevet an-
sat og opnå noget erfaring, så du kommer derhen, hvor du gerne 
vil. Grib de chancer der er. 
  Der er også virksomheder, der aldrig har hørt om vores uddannel-
se. Så det er vigtigt, at I selv kan se, hvad I kan gøre for virksom-
hederne. 

Er der blik for de kompetencer i Nykredit? 
- Finanssektoren er generelt ved at få øjnene op for, hvor vigtigt 
samspillet mellem teknologi og mennesker er. Det er det, jeg har 
solgt min uddannelse på. Informationsspecialisten er ham eller 
hende, der kan se en sammenhæng mellem kunderne og forbruge-
rens behov og produktet, som virksomheden tilbyder. Hvis ikke de 
to ting spiller sammen, så lykkes virksomheden ikke. Det gælder 
både offentlige og private organisationer og virksomheder.  Lige 
nu søger vi i Nykredit for eksempel én, der er god til at designe 
brugeroplevelser (user experience), excel og dataprofiler. 
  Vi er allerede otte informationsspecialister ansat i Nykredit i 
afdelingen design og brugeroplevelser under digital marketing, og 

der er en bevidst-
hed om, at cand.
scient.bibl.’er tilby-
der brugervinklen, 
hvor for eksempel 
IT-Universitetet 
ikke prioriterer det 
så højt.  
 

Nykredit Bank 
Frederik Langebeck,
Online Media and Communication
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Hvad er det, du som cand.scient.bibl. bidrager 
med i en virksomhed som Velux, der producerer 
vinduer? 
- Jeg bruger hovedsageligt den informations-
videnskabelige del af min uddannelse. Jeg 
katalogiserer, indekserer alt deres visuelle 
materiale og formidler, hvordan det kan bruges. 
Jeg har stor indflydelse på mit job, og har været 
rundt i virksomheden for at se, hvad der er brug 
for. Til salgsafdelingen har jeg for eksempel 
sat søgninger op på sociale medier, så jeg kan 
finde eksempler på kunder, der skriver om vores 
produkter. Det er ikke kompetencer, de havde i 
virksomheden før.

Hvad håber du at få ud af at deltage i Meet and Greet?  
- Det er vigtig at have en kontakt til de studerende, både for at 
formidle hvad vi forventer af dem som arbejdsplads, men også 
for at få viden om de nye kompetencer som er i spil på uddan-
nelsen. 

Hvad søger I hos de nyuddannede?   
- Udover den faglighed man får på INF, så er det et kvalitets-
mindset. Dokument- og datahåndtering er virkelig vigtigt i me-
dicinalbranchen. Det er rygraden. Så man skal være omhyggelig 
med sine opgaver, være analytisk og kunne sætte sig ind i nye 
opgaver og nyt stof samt være god til at formidle svært stof til 
brugerne. Vi understøtter hele virksomheden, og vi skal kunne 
oversætte og forklare de krav, der er til den dokumentation og 
den proces, vi står for, så alle medarbejdere forstår det. 

Har du et godt råd til de studerende og nyuddannede?   
- Søg ikke kun stillinger, hvor der står informationsspecialist i 
opslaget, men læs hvad det er for kompetencer, der efterspør-
ges i forskellige stillinger. Jeg blev ansat som record manager, 
men min jobtitel er nu quality professional. Den stilling havde 
jeg ikke søgt som nyuddannet, men i stillingsopslaget kunne 
jeg genkende mine kompetencer. 

Velux  
Søren Bruhn Rasmusen,
VISUALS, Digital Asset Manager  

Novo Nordisk 
Sonia Støvring,
Records Management, Records Manager
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Hvorfor er du med i dag? 
- Det er vigtigt, at de studerende har os på 
radaren, at de ved, hvad vi laver og omvendt. 
Vi har også hvert år studerende, der laver 
opgaver i samarbejde med os.  

Hvilke nyuddannede og studerende søger I?  
- Det skal være nogle, der er stærke på klas-
sifikation, indeksering og informationssøg-
ning, men det handler også meget om, hvem 
folk er. Vi har ansat nyuddannede, der ellers 
mest havde beskæftiget sig med kultur, fordi 
de havde de rette personlige egenskaber.  

Hvad er dine gode råd til nyuddannede
og studerende?  
- Vær opsøgende. Søg praktik, få et studie-
job, skriv opgave om rigtige cases. Når du 
sætter det, som du lærer på skolebænken, 
sammen med virkeligheden, bliver det sjovt 
og udfordrende. 
   Vær modig, når du søger. Vi har for nylig 
slået en stilling op, hvor vi bevidst ikke kræ-
vede 20 års erfaring, men jeg var overrasket 
over, hvor få der søgte den. Det kan godt 
være, du ikke opfylder alle arbejdsgiverens 
ønsker, men søg hvis du synes, det lyder 
spændende og kan opfylde tre af dem. Din 
motivation er en kæmpe del af det, så den 
kan opveje det, du mangler. Og hvis du ikke 
fik jobbet, så ring op for at få et par gode råd 
til næste gang eller brug BF og få sparring til 
at skrive en bedre ansøgning. 

Hvordan kan man skille sig ud?   
- Forhold dig til det, du skal lave i jobbet, 
også selv om du ikke har så meget erfaring. 
Måske har du været håndboldtræner eller 
siddet i kassen i Netto, og så skriv hvordan 
kan du bruge dine kompetencer i det her job. 
Hvis du kan reflektere over det, du har lært, 
og hvordan du kan bruge det på nye måde, så 
tænker jeg »Yes«, for så kan du lave mange 
andre refleksioner. Og vær ikke for teoretisk, 
slå på noget andet end alle de opgaver, du 
har skrevet.   

 

Novo Nordisk 
Rikke Andreasen,
Leder af GLIA
(Global Information & Analysis)
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Kære kolleger på 
bibliotekerne. Er det 
ikke på tide, at vi
viser omverdenen 
og i særdeleshed 
kommunal-
politikerne,
hvad vi kan? 

ER DET
IKKE PÅ TIDE,
AT VI TAGER
OS SELV
ALVORLIGT?

· Perspektiv · Maj 2019
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SARAH ELIZABETH HVIDBERG, BIBLIOTEKAR 

”For hvorfor er 
det, at vi, der 
lever og ånder 
for lånere og 
litteratur, ikke 
er dem, der 
står på scenen 
og formidler 
læseglæde?”

år løb Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspoliti-
ske Topmøde af stablen i Esbjerg den 11. og 12. april. 
Et stort event i biblioteksverdenen, hvor biblioteks-
ledere med flere mødes med kommunalpolitikere. En 
oplagt mulighed for at fremvise resultater af initiati-
ver og projekter i bibliotekslandskabet. 

Men i stedet for at gribe den chance for videndeling 
og selvpromovering, var programmet igen næsten 
fyldt ud af chefredaktører og mediepersonligheder. 

Ikke et ord om for eksempel Fang Fortællingen, fællesspis-
ninger eller Faglitterær-festival – alt det, der skaber engage-
ment i byer rundt omkring og fremmer læselyst, dannelse og 
integration.

Hvad kan jeg gøre ved det, tænker du måske? 

Svaret er, at vi kan starte i det nære på vores egne biblioteker. 
Her kan vi begynde med at insistere på at skabe indhold selv. I 
stedet for at hyre dyre anmeldere til at fortælle om Årets bø-
ger, så gør vi det selv. Vi gør det jo allerede nogle steder ofte 
under titlen Bogcafé og oftest gratis – også for brugerne, 
mens vi sælger billetter til de store arrangementer med de 
dyre oplægsholdere. Men hvorfor egentlig denne skelnen? Er 
vores eget skabte indhold mindre værd? Hvorfor ikke sælge 
billetter og slå vores viden stort op ved at behandle det som 
et »rigtigt« arrangement?

Vi kan også låne af hinanden. Er der for eksempel en sci-fi-
entusiast ansat på ét bibliotek, som kan lide at formidle, kan 
vedkommende rejse rundt med sit oplæg på andre biblioteker. 
Og i stedet for at betale hinanden, kan vi bytte medarbejdere 
for en dag. Det ene bibliotek får et oplæg om arbejderlittera-
tur i bytte for et oplæg om engelske bestsellere og så videre. 
På den måde kan arbejde genanvendes, motivationen styrkes 
og det sprænger ingen budgetter.

For hvorfor er det, at vi, der lever og ånder for lånere og litte-
ratur, ikke er dem, der står på scenen og formidler læseglæde? 
Det starter måske – som i dette debatindlæg  – med, at vi ta-
ger vores faglighed alvorligt og erkender, at det vi kan, nemlig 
at guide læsere til bøgerne, er vigtigt og særligt.

Vi kan starte lokalt, men vi skal også arbejde for en ændret 
dagsorden på højere niveau. For eksempel på bibliotekernes 
stand på Bogforum. Her burde vi sætte alle sejl til og insistere 
på at fremvise noget af alt det, vi kan og skifte Adrian Hug-
hes ud med poesibanko eller guidet fælleslæsning. Eller hvad 

I
med, at en bibliotekar interviewer en spændende forfatter og 
lader samtalen kredse om personens læsevaner og –oplevelser 
i stedet for biografi? Vi skal inspirere fra scenen og showcase 
vores evne til at åbne litteratur for potentielle læsere.

Vi skal også hylde den gode formidling internt, og derfor er det 
et meget vigtigt skridt, at vi har fået Blixenprisen for formid-
ling.

Vigtigst af alt, hvis vi virkelig skal blive synlige og sikre biblio-
tekerne en rolle fremover som mere og andet end forsamlings-
huse, skal vi næste år se et program for det Bibliotekspolitiske 
Topmøde, hvor bibliotekschefer, projektledere og bibliotekarer 
er inviterede op på scenen for at fortælle om noget af alt det, 
der arbejdes med i hele landet.

I stedet for at høre Flemming Møldrup filosofere over littera-
turformidling, skal vores kommunalpolitikere og biblioteksle-
dere møde en engageret, sej litteraturformidler fra et bibliotek.

Lad os indtage scenerne – store som små – lokalt og nationalt. 
Det er faktisk bare at komme i gang.  
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Vi bruger de klassiske bibliotekariske 
kompetencer, og det kræver en klar 
søgestrategi og materialekendskab 
at finde de rette titler til karrusellerne 
på hjemmesiden, siger Gitte Hansen.

På Randers Bibliotek har medarbejderne nytænkt
den digitale formidling og gjort hjemmesiden til et
udstillingsvindue for bibliotekets samling – og det virker.

Randers oplever biblioteket en fremgang i de 
digitale og de fysiske udlån efter, at personalet 
er begyndt at arbejde med digital formidling. 

        - Tidligere var vores digitale formidling hoved-
sageligt blogindlæg og hjemmesideartikler. Men 
til et møde i vores webgruppe udfordrede vores 
webudvikler mig og mine kolleger og foreslog, at 
vi nytænkte vores formidling, siger Gitte Hansen, 
der er bibliotekar i Randers.

   Webudvikler Arni Runar Loftsson mente nemlig 
ikke, at biblioteket udnyttede de muligheder, der var for at 
øge udlånet via digital formidling.
   - Mange mennesker har travlt, og kommer derfor ikke på 
biblioteket og bliver inspireret til at låne nye, gode bøger. 
Men hjemme i sofaen om aftenen kan de få lyst til at låne 
en god bog, og så er bibliotekets hjemmeside det natur-
lige sted at undersøge mulighederne. Og hvis de så bliver 
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Når digital 
formidling 
lykkes
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I Randers glæder bibliotekschef Mette Haarup 
sig over de gode udlånstal. Hun er i gang med 
at kortlægge medarbejdernes kompetencer, 
beskrive hvilke opgaver, der er på fremtidens 
bibliotek og planlægge en organisations-
ændring i en proces, hvor medarbejderne 
inddrages. 

- Og det digitale spor kommer bestemt til at 
fylde meget, siger hun. 

- Vi skal have et digitalt mindset, og det er en 
kulturændring, vi er i gang med, som blandt 
andet består af en række aha-oplevelser, 
hvor man som medarbejder kan se, at det 
digitale giver mening i forhold til de klassiske 
biblioteksopgaver. Eksempelvis den digitale 
formidling, hvor medarbejderne skal have en 
forståelse for, hvordan og hvorfor vi formidler 
digitalt. 

Der er både brug for digitale eksperter, der 
kan finde de rette løsninger og forandrings-
agenter, der kan vise, hvordan man kan 
arbejde digitalt. 

Tanken er, at medarbejderne indtænker et 
digitalt benspænd i alt, hvad de gør. 

- På den måde bruger vi ressourcerne mest 
fornuftigt, fordi de to områder – altså det 
fysiske og det digitale - smelter sammen. 
For Mette Haarup handler et øget fokus på det 
digitale område også om at gøre medarbej-
derne trygge. 

- Eksempelvis skal man jo have kendskab til 
e-ressourcerne og være »tryg« ved dem, før 
man kan formidle dem. Og det er klart, at helt 
generelt er der selvfølgelig nogle blandt med-
arbejderne, der bekymrer sig over at skulle 
arbejde på nye måder. Derfor er vi meget op-
mærksomme på inddragelse og arbejdsmiljøet 
i denne proces, siger Mette Haarup. 

Hun regner med, at den nye organisation
er på plads i sommeren 2019. 

Kulturændring

”Som bibliotekarer 
er vi nu ikke kun
formidlere i det
fysiske rum, men 
også digitale
formidlere.”
Gitte Hansen
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præsenteret for en bog, de gerne vil læse, så 
reserverer de den og kommer ned på bibliote-
ket for at hente den. Det potentiale vil vi gerne 
udnytte. Derfor lod vi os inspirere af, hvordan 
blandt andet Netflix anbefaler film til sine 
brugere, boghandlernes hjemmesider og så 
videre, siger Arni Runar Loftsson.

INSPIRATIONSKARRUSELLER

Løsningen blev inspirationskarruseller på 
hjemmesiden med anbefalinger til det popu-
lære, det aktuelle, det smalle og så videre. 
   - Det krævede lige en omstilling for mig. Jeg 
havde jo stor glæde ved at skrive formidlings-
artikler, hvor jeg kom i dybden med et emne.   
Men en artikel eller et blogindlæg kan tage 
lang tid at skrive og måske får den kun 100 
visninger på en måned. Ved at arbejde med 
digitale udstillinger på hjemmesiden er vi mere 
kuraterende i vores digitale indholdsformidling 
og kan nå ud til et større publikum. Vi bruger 
de klassiske bibliotekariske kompetencer, og 
det kræver også en klar søgestrategi og mate-
rialekendskab at finde de rette titler til karru-
sellerne, siger Gitte Hansen, der understreger, 

at hun og kollegerne stadig skriver hjemmesideartikler og 
deler/genbruger artikler i BPI (Biblioteksproduceret indhold). 
   - Vi skriver ikke så mange artikler som før, men prioriterer nu i 
højere grad karruselarbejdet.

INSPIRERENDE INDHOLD I TOPPEN

Digital formidling stiller krav til teknikken, og Arni Runar 
Loftsson, der både er uddannet programmør og bibliotekar, 
har udtænkt en løsning, der understøtter den bibliotekariske 
formidling. Løsningen vil senere blive tilgængelig for øvrige 
biblioteker i DDB-CMS’en.   
   En anden udfordring i forhold til den digitale formidling er, at 
80 procent af brugerne aldrig når længere end til den øverste 
del af bibliotekets hjemmeside, som de bruger, når de log-
ger ind og fornyr deres udlån. Derfor skal der arbejdes med 
inspirerende indhold – helt i toppen på forsiden. I stedet for 
som tidligere eksempelvis at have en oversigt over kommende 
arrangementer på biblioteket i toppen. Den digitale formidling 
kræver desuden stor opmærksomhed.
   - Vi lægger titlerne på manuelt i vores topkarrusel og holder 
øje med, hvad der virker. For en titel kan nemt få rigtig mange 
reserveringer på en uge, hvis den rammer plet – og så gælder 
det om at skifte den ud, så folk ikke skal vente alt for længe på 
at få en bog, siger Gitte Hansen. Og omvendt skiftes de titler, 
der ikke får så mange klik, hurtigt ud med andre.

à

For Arni Runar 
Loftsson har 
det længe 
været en 
vision, at 
bibliotekerne 
skulle blive 
bedre til 
den digitale 
formidling. 
Han har 
hentet 
inspiration 
fra både 
Netflix og 
boghandlere.
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DET POPULÆRE OG DET SMALLE

At sammensætte de rette inspirationskarruseller giver gode 
faglige diskussioner hos bibliotekarerne. For skal det være det 
populære, der formidles, eller skal man også have bredden og 
det smalle med?
   - Vi kan se, at inspirationskarrusellerne også kan virke på 
ældre titler, men der skal være blikfang i form af en god forside, 
ellers kan brugerne fravælge dem. Vi vil også gerne vise, at 
biblioteket har fingeren på pulsen og viser primært aktuelt 
indhold. Og så skal vi holde inspirationskarrusellerne ved lige. 
For mens du husker en udstilling i det fysiske rum og fjerner 
forårstemaet, når det ikke længere er aktuelt, så kan du let 
glemme det på hjemmesiden, siger Gitte Hansen.
   En anden forskel på at arbejde mere målrettet med den 
digitale formidling i forhold til arbejdet i det fysiske bibliotek 
er, at personalet får feedback i form af tal. Det er tydeligt, hvad 
der virker, og hvad der ikke gør, når man eksempelvis kan se, 
hvor mange reserveringer en bestemt titel giver, og hvordan 
brugerne klikker sig rundt på hjemmesiden.
   - Men du får ikke den personlige feedback, som du gør i det 
fysiske udlån. Og du formidler ikke længere kun én til én, men 
til mange. Det er en ny måde at formidle for os. Inspirations-
karrusellerne har stort potentiale, og det er super spændende 
arbejde. Som bibliotekarer er vi nu ikke kun formidlere i det 
fysiske rum, men også digitale formidlere, siger Gitte Hansen.

BEDRE SØGERESULTATER

Sideløbende med inspirationskarrusellerne og den 
digitale formidling har Randers Bibliotek arbejdet med 
at forbedre brugernes søgeresultater ved at analysere 
5.000 søgninger. Projektet, hvor de arbejder med Smart 
Search, kaldes Vi ved, hvad I vil ha.
   - Kort sagt har vi tidligere givet vores brugere dårlige 
søgeresultater. Hvis en bruger eksempelvis søgte på 
pesten – er det så sygdommen eller titlen på Hanne 
Vibeke Holst bog Som pesten, de er ude efter? Nu kan 
vi manuelt gå ind og sikre os, at de mest populære 
materialer ligger øverst i søgeresultatet på de meste 
populære søgninger.
   Eksempelvis vil brugerne også typisk være ude efter 
Turen går til Rusland, når de skriver Rusland, og ikke 
Ruslands historie, konstaterer Arni Runar Loftsson.
   Resultatet af projektet er tydeligt.
   - Vi kan se, at vi har forbedret vores søgninger med 26 
procent målt ud fra, hvor ofte brugerne går videre til en 
post, når de har søgt, siger Arni Runar Loftsson. 
   - På den måde hjælper vi brugerne med at finde mere 
og søge mindre. Dét, de har brug for, skal stå øverst i 
søgeresultatet, og det er især vigtigt, når vi vil hjælpe 
den målgruppe, der ikke er så gode til at søge, siger Arni 
Runar Loftsson. 

Ereolen - ebøger

Ereolen - lydbøger

Filmstriben

Andet

(fx online aviser, magasiner og e-fagbøger).

I alt

Fysiske udlån

Digitale udlån

I alt 

- I alt en stigning på 19 % som er rigtig flot og for første gang har vi brudt 100.000 udlånsbarrieren. Det betyder også, 
at vi rent faktisk havde en stigning i udlån sidste år efter mange år med fald, siger Arni Runar Loftsson.

2017
21.165

41.289

11.598

11.284

85.336

2017
513.193

85.336

598.529

2018
26.576

51.071

14.984

12.972

105.603

2018
512.983

105.603

618.586

Stigning i  %
20,36 %

19,15 %

22,60 %

13,01 %

19,19 %

-0,04 %

19,19 %

3,24 %

Statistik fra Randers: Vækst i de digitale udlån i 2018
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I radioprogrammet Slotsholmen på P1 den 18. april siger 
Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen om 
kulturtilbud som Det Kongelige Teater, biblioteker og ballet: 
»Desto færre (besøgende, red) og desto snævrere det er, 
desto flere penge bruger man på det, lader det til.«
Modsvar er siden kommet fra alle kanter.

Flere syn på bibliotekerne i Socialdemokratiet:

Tweet fra Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen den 19. april:
Bibliotekerne har 38 mio. besøg om året og er et vigtigt fundament for borger-
nes adgang til information, litteratur, debat og kulturoplevelser. 

Henrik Sass Larsen har 
beskrevet bibliotekerne som 
snævre og elitære. Her ses 
han 1. maj på værtshuset 
Hugos i Køge, hvor han talte 
i anledning af arbejdernes 
internationale kampdag. 
Foto Ritzau Scanpix
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Niels E. Bjerrum skrev i Altinget den 25. april, at han undrer sig 
over, at Socialdemokratiet tegner en interessekonflikt op mel-
lem bredde og elite og provins og hovedstad på kulturområdet. 
Om angrebet på bibliotekerne skriver han:
  »Hvis vi tager folkebibliotekerne først, så er de efter min 
mening noget af det mest socialdemokratiske, man overhove-
det kan komme i nærheden af. Anker Jørgensen kaldte dem slet 
og ret for »arbejderklassens universitet«. En fri og lige adgang 
til viden, dygtiggørelse og kultur er netop en af grundstenene 
i den sociale mobilitet og samfundsmæssige lighed i Danmark.«
  Også Politikens chefredaktør Christian Jensen kritiserede i Po-
litiken den 21. april Sass Larsen for angrebet på bibliotekerne.
  »Det er absolut fornuftigt at tage den samlede fordeling af 
kulturstøtte op til revision. Men det er trist, at Sass Larsen gør 
Socialdemokratiets kulturpolitik til en fanesvingende klasse-
kamp mod de klassiske kunstarter. Helt galt går det, når han 
udvider sit opgør til også at omfatte bibliotekerne, som han 
gjorde det forleden i P1-programmet ’Slotsholmen’. Her går 
Sass til kamp mod sit partis egen historie. Visionære social-
demokratiske tænkere og politikere som Hartvig Frisch gjorde 
netop bibliotekerne til bærende bjælker i den moderne vel-
færdsstats demokratisering af kultur og litteratur. I vores skat-
tesystem omfordeler velfærdsstaten formuer. På bibliotekerne 
omfordeles kulturel kapital.«
  Endelig skrev tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bon-
nichsen, på Fyens.dk den 24. april:
  »Biblioteker skal der værnes om, da en kulturkamp ofte har så 
stærke kræfter, at man risikerer at rokke ved oplysningstidens 
grundprincipper. Biblioteker rummer netop alle synspunkter - 
også dem, man ikke kan lide at høre. Det er her man både kan 
blive bekræftet og få modspil. Prøver man at ændre dette, 
saver man i demokratiets gren.«

Artiklen er bragt på bf.dk den 26. april.

enrik Sass Larsen, Socialdemokratiets gruppefor-
mand, vil gerne kunne forstå en ballet. Og han ville 
ønske at flere læste bøger. Det siger han blandt 
andet i radioprogrammet Slotsholmen på P1 den 
18. april. Men grundlæggende mener den socialde-
mokratiske gruppeformand, at eliten har for stor 

kontrol over kulturen:
   »Hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle kroner til, 
så er det Det Kongelige Teater, det er symfoniorkestre rundt 
omkring, det er biblioteker, hvor der snart ikke kommer nogen 
mere, det er ballet, det er klassisk musik og alt muligt andet. 
Desto færre og desto snævrere det er, desto flere penge bruger 
man på det, lader det til. Det er jo ikke fordi, at man i storstilet 
grad støtter kulturen sådan mere bredt folkeligt. Det får folk, 
synes jeg, selv lov til at betale for«.
   Hans kritik af bibliotekerne har fået mange til tasterne med 
et modsvar: Bibliotekerne er ikke elitære og har et stigende 
besøgstal.
   På Henrik Sass Larsens egen facebookside har flere kommen-
teret på hans udtalelse:
   En kvinde skriver: »Hej Henrik Sass. Jeg har været socialde-
mokrat i 50 år, siden jeg var DSU'er. Dine udtalelser om, at vi 
ikke skal bruge penge på biblioteket er jeg dybt uenig i. Som 
opvokset på Vesterbro var biblioteket i Lyrskovsgade, Enghave-
plads, min redning, der gjorde, jeg kunne få kulturelle oplevelser 
i bøger, jeg kunne læse der, og senere uddanne mig til først 
journalist og senere talepædagog.«.
  En anden kvinde skriver:
  »I får kun min stemme, hvis du indser, at folkebibliotekerne er 
meget vigtige for almindelige mennesker, der ikke har et stort 
bibliotek i deres eget hjem.«

BIBLIOTEKET ER ARBEJDERKLASSENS UNIVERSITET

Det er ikke kun på Henrik Sass Larsens egen facebook-side, at 
der lyder protester. Folketingskandidat for Socialdemokratiet 

H

Sass Larsen i
modvind efter
biblioteksudtalelse

Se BF’s
stedfortrædende 

formand Jette 
Fugls debatindlæg 

om bibliotekerne
på side 32.
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Alt for ofte bliver bibliotekerne glemt, når politikere taler kultur-
politik. Men da Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass 
Larsen for nylig satte fokus på, hvordan den jævne dansker 
betaler for kulturelitens forbrug i et interview i radioprogrammet 
Slotsholmen, blev bibliotekerne husket, skriver Jette Fugl i
debatindlæg i Politiken.

Biblioteker er hverken 
snævre eller elitære

”Hvis du kigger på, hvad man bruger de kulturelle 
kroner til, så er det Det Kongelige Teater, det er 
symfoniorkestre rundt omkring, det er bibliote-
ker, hvor der snart ikke kommer nogen mere, det 
er ballet, det er klassisk musik og alt muligt an-
det. Desto færre og desto snævrere det er, desto 
flere penge bruger man på det, lader det til.”
   Sådan sagde Henrik Sass Larsen i radiopro-
grammet Slotsholmen på P1. Desværre byggede 
socialdemokratiets gruppeformand udtalelse om 
bibliotekerne på fordomme og ikke på fakta.
   For de biblioteker, hvor der ifølge Henrik Sass 
Larsen snart ikke kommer nogen, havde i 2017 
38,3 millioner besøgende, og besøgstallet er 
ifølge Danmarks Statistik steget hvert år siden 
2010. Og at folkebibliotekerne skulle være snævre 
tilbud, er også langt fra sandheden. Folkebiblio-
tekerne er i mange kommuner et af de eneste 
kulturtilbud, der er for alle borgere – ikke for de 
få. Går man på biblioteket, møder man avislæ-
seren fordybet ved avishylden. Studerende, der 
bruger biblioteket som studieplads, børnefamilier 
i leg, unge, der bare hænger ud og mange flere. 
Bibliotekerne formidler alt fra jumbobøger til 
smalle digtsamlinger, faglitteratur, foredrag, lek-
tiecaféer og læseklubber. De er hverken snævre 
eller elitære.
   Debatten om vores kulturinstitutioner og 
bibliotekerne er vigtig. Så tak for at tage den op 
så tæt på folketingsvalget. Men lad debatten
bygge på fakta. Et faktum om bibliotekerne er, 

TEKST JETTE FUGL, STEDFORTRÆDENDE FORMAND.

at de – ligesom mange andre kulturinstitutioner - har været 
og er meget hårdt ramt af besparelser. Det har medført at 
udgifterne til bibliotekspersonalet er faldet. Og det er proble-
matisk, som Politikens redaktør Christian Jensen også peger 
på i Politiken den 21. april 2019. Bibliotekerne er nemlig skabt 
som folkelige institutioner for at give alle borgere lige adgang 
til kultur og litteratur og sikre oplysning, uddannelse og kulturel 
aktivitet. Et stadig relevant, vigtigt og aktuelt formål i en tid, 
hvor misinformation i høj grad kalder på en veloplyst og kilde-
kritisk befolkning. Bibliotekerne er et af de få steder, hvor vi 
som borgere kan møde et menneske, der er ansat for at hjælpe 
borgeren på borgerens præmisser – uanset hvem borgeren er.
   Henrik Sass Larsen kan – hvis han besøger et bibliotek
- møde mange, der kan fortælle netop den historie.

Debatindlægget er bragt i Politiken den 1. maj 2019
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- lød det fra kulturminister Mette Bock og formand 
for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin 
til Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske 
Topmøde den 12. april. Men kom selv med en vision 
for bibliotekerne, lød opfordringen fra ministeren. 

Der er ikke brug for 
en ny bibliotekslov
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO CHRISTER HOLTE/DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

- Vi ved, at 40 til 45 procent af borgerne aldrig kommer på 
biblioteket. Men en kulturinstitution, der rammer op til 60 
procent af befolkningen er heller ikke så ringe endda, sagde 
formand for KL’s Kultur, Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin 
om det servicetjek, han og kulturminister Mette Bock gennem-
førte i efteråret 2018 med besøg i fire kommuner, hvor de talte 
med brugere og ikke-brugere om deres ønsker til fremtidens 
folkebiblioteker. 
   - Nu skal vi i kommunerne have en politisk diskussion om, 
hvad vi vil med vores biblioteker, og hvordan vi kan tilrettelæg-
ge det, så vi tiltrækker nye brugere, sagde han. 
Mette Bock var enig. 
   - Der er opbakning til biblioteket, men pas på med for meget 
selvbetjening. Biblioteket er en trædesten til faglig vejledning, 
og biblioteket skal skabe et bedre samarbejde ud til daginstitu-
tioner og skoler, sagde hun som konklusion på møderne.
  Med på topmødet havde Mette Bock 5,6 millioner kroner øre-
mærket til at styrke læselysten. 
   - Ønsket er at styrke læselysten på alle mulige måder. Pen-
gene skal ikke nødvendigvis smøres tyndt ud i alle kommuner, 
men målet er at finde veje, der sikrer, at børn får læselyst. Børn 
er lige så forskellige som voksne, så der er ikke kun én opskrift 
på, hvordan vi gør, sagde Mette Bock, der understregede, at 
hun gerne ser, at alle byder ind med ideer i Facebookgruppen 
Ordet er frit Biblioteket er dit, hvor biblioteksmedarbejdere, bru-
gere, forfattere med flere har diskuteret fremtidens biblioteker 
i efteråret 2018. 
   - Hvis børn ikke læser, er det ikke kun litteraturen, de går glip 
af. Så er deres liv hæmmet i det hele taget, sagde Mette Bock. 
Hun ønskede sig et ambitiøst biblioteksvæsen, så samtidig 
med de 5,6 millioner kroner til en styrkelse af læselysten hos 
børn, foreslog Mette Bock, at man i kommunerne laver en fæl-
les vision for bibliotekerne 2030. 
   - Hvis man har strategiske mål, sætter man automatisk akti-
viteter i gang for at nå dem, mente ministeren. 
   Og et af de steder, kommunerne kan tage fælles fat er netop 
læsestrategier. Her afslørede en rundspørge blandt topmøde-
deltagerne, at 79 procent ikke mente, at deres kommune havde 
en læsestrategi, der inddrog biblioteket. 

DE VARME HÆNDER

En af de konklusioner, de to politikere er nået frem til efter ser-
vicetjekket af biblioteket, er, at biblioteket skal være et fysisk 
sted. 
   - Jeg tror meget på det fysiske møde i en digital tid. Og det 
er ikke kun bibliotekernes ansvar, at der sker noget på bibliote-
kerne. Borgerne og foreningerne skal også tage initiativer og 
påvirke, hvad der sker på bibliotekerne. Det skal bibliotekerne 
så også bare være klar til at gribe, sagde Mette Bock. 
   Undervejs i debatten kom politikerne ind på de store forskelle, 
der er på de kommunale bibliotekstilbud, og kulturminister 

Mette Bock konstaterede, at der er fordele og ulemper ved det 
kommunale selvstyre. 
   - Men generelt har flere kommuner fået øjnene op for, at kultur 
har stor betydning for borgerne og for byernes evne til at kunne 
tiltrække nye borgere, sagde hun.
   Leon Sebbelin var også stor tilhænger af, at bibliotekerne får 
lov til at eksperimentere med tiltag som debat, gamerevents og 
fællesspisninger. 
   - Vi skal eksperimentere lokalt, for kommunerne er meget 
forskellige. Og bliver det for skørt, så vil borgerne jo selv sige 
fra lokalt. Men vi skal ikke sætte bibliotekerne på formel eller 
lave firkantede grænser, så længe biblioteket også har fokus på 
kerneopgaven.
   Leon Sebbelin ser det som en god ting, at borgerne i mange 
kommuner selv kan lukke sig ind på biblioteket med deres syge-
sikringskort. 
   - Men vi skal passe på, at det ikke kun bliver selvbetjening. 
Hvis vi vil have fordybelse, og hvis vi skal opfylde bibliotekslo-
ven, så skal der også være adgang til bibliotekarer – de varme 
hænder – der kan hjælpe og vejlede, sagde han.

ER DET SAMARBEJDENDE BIBLIOTEKSVÆSEN UNDER 

PRES?

Med statens udtræden af DBC og en kommende revurdering af 
organiseringen af Danskernes Digitale Bibliotek er frygten blandt 
mange bibliotekschefer, at det samarbejdende danske biblio-
teksvæsen forringes. At man i dag kan låne på tværs af bibliote-
kerne, er særegent for Danmark og ikke noget, der skal tages for 
givet, lød meldingen fra bibliotekscheferne til Mette Bock. Og 
det var hun enig i. 
   - At staten trækker sig fra DBC betyder jo ikke, at pengene ikke 
fortsat vil være der. Det er bare kommunerne, der er ejere. Det er 
stadig en skal-opgave for staten.
   Leon Sebbelin manede også eventuelle bekymringer i jorden. 
   - Kommunerne havde ikke noget ønske om, at staten trådte ud 
af DBC, men når det er sagt, så er vi i fuld gang med at kigge på, 
hvordan opgaven skal løses. 

INGEN NY LOV

Mette Bock har under hele forløbet med servicetjekket af biblio-
tekerne understreget, at hun ikke umiddelbart så noget behov 
for at ændre biblioteksloven, men at hun var villig til at lytte. 
Den holdning har hun stadig. 
   - Hvis kommunerne beder om det, så vil regeringen være villig 
til at se på det. Men man skal ikke lave om for bare at lave om. 
Og det er ikke et kommunalt ønske, at der skal laves noget om.
   - Vi ser ikke nogen brændende platform eller behov for at 
ændre lovgivningen. Nu har vi været ude at tage snakken, og vi 
synes stadig, at den nuværende bibliotekslov med dens formål 
og ramme er en lov, vi sagtens kan udvikle vores biblioteksvæ-
sen inden for, sagde Leon Sebbelin. 
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Hvad ligger der i et navn? »Det, vi kalder en rose, ville dufte lige sødt, 
hvilket navn det end havde«. Måske blot en sukkersød frase fra et af 
Shakespeares mest berømte teaterstykker, men for mig også en
passende ramme for hele diskussion om Bibliotekarforbundets navn. 

Er Bibliotekarforbundet 
rummeligt nok?

Vi må ikke forskanse os bag en titel, der ikke er længere er 
hverken rummelig eller fremtidssigtende nok. Vi kan ikke læn-
gere spejle os i en fælles »bibliotekar«-identitet, da vores roller 
og kompetencer breder sig udover det traditionelle bibliotek. 
Hvis vi gerne vil åbne døren for andre faggrupper og uddan-
nelser, og invitere dem indenfor på lige fod med os nuværende 
medlemmer, bliver vi nødt til at se på navnet »Bibliotekarfor-
bundet« og spørge os selv, om det rummer os alle, både her og 
nu, men i den grad også i fremtiden. 

Jeg har gentagne gange hørt bibliotekarer sige, at de frygter at 
miste deres identitet som bibliotekar, hvis Bibliotekarforbundet 
skifter navn. Lad os slå én ting fast: identiteten som bibliote-
karen skal ikke hænges op på et fagforeningsnavn. Jeg er ikke 
ude på at fjerne ordet bibliotekar eller bibliotek, når jeg taler for 
et navneskifte. Og desuden bør den identifikation ikke styres 
af fagforeningen, men af hvor man er ansat. 

TEKST ANDERS DIDRIKSEN, PRIVATANSAT OG FORMAND FOR BF’S PRIVATGRUPPE

En anden anke mod et navneskifte har været, at begrebet 
»bibliotekar« er et virkelig godt brand. Det samme er infor-
mationsspecialist, records manager, knowledge manager, 
data asset manager og så videre. Et bibliotek kan også 
kaldes informationscenter, kulturhus, videnscenter og så 
videre. Vi er en branche, der fornyer os og ser muligheder i 
det nye, spændende og anderledes. Det ønsker jeg, at vores 
fagforenings navn afspejler.

Vi skal stadig kunne forene os i en stærk fagforening med 
en stærk faglig stemme, men bibliotekar er bare for statisk. 
Det udelukker mere, end det inviterer, og vi har brug for de 
nye faggrupper i vores fællesskab. Der skal pondus bag en 
stærk faglig stemme. Der vil i fremtiden blive uddannet 
færre bibliotekarer, og en del af disse søger mod det private 
arbejdsmarked eller ansættes i stillinger, hvor begreber som 
»bibliotek« eller »bibliotekar« ikke ligger lige for, men hvor 
deres kompetencer passer ind. Vil de føle sig hjemme i et 
»Bibliotekarforbund«? Er vi virkelig klar til at miste fremti-
dige medlemsgenerationer, fordi vi stædigt vil holde fast i, 
at »bibliotekar« skal stå enligt i vores navn? 

Det er snart syv år siden, jeg sidst havde titlen bibliotekar. 
De arbejdsopgaver, jeg har haft i de syv år, der siden er gået, 
har dog klart været såkaldte klassiske bibliotekaropgaver. 
Jeg har været ansat i både den kommunale, statslige og 
private sektor, og jeg har aldrig mistet min identitet som 
bibliotekar, og jeg kommer aldrig til det. Men jeg ser det 
som både en stærk nødvendighed og et spørgsmål om, 
hvorvidt vi ønsker, at vores forbund skal overleve og være 
en stærk faglig stemme, at vi nu tager snakken om vores 
navn, så det ikke så meget afspejler én enkelt titel, men 
viser det brede felt, vi arbejder inden for.
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Bøger fra Baghaven
– Nordsjælland læser lokale forfattere    

Af Louise Rex Iversen
3. april 

I februar 2018 startede der i otte nordsjællandske kommun-
er otte læsekredse – én i hver kommune. Læsekredsene gik 
under navnet Bøger fra Baghaven, og de skulle igennem 
det næste år udelukkende læse lokale forfattere fra de 
deltagende kommuner. Lokale forfattere defineres som 
en, der enten bor eller er født og opvokset i kommunen. Én 
forfatter fra hver deltagerkommune var på læselisten.

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

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

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

Records Management gennemgår i disse år en hurtig faglig og teknologisk udvikling og anses 
i stigende grad for at være en vigtig kompetence i forbindelse med IT, informationssikkerhed, 
GDPR, compliance, data management, kvalitetssikring m.m. 
BF tilbyder dig et professionelt netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver og 
kompetencer, styret af en professionel facilitator og hele vejen igennem understøttet af BF. 
I netværket er der fokus på udvikling og sparring i en fortrolig ramme.

Records Management Netværket er for dig, der arbejder professionelt med records-/document 
management i den private eller offentlige sektor. 

Records Management Netværket faciliteres af Tine Weirsøe fra Scandinavian Information Audit.
Netværket mødes i København i alt 6 gange fra den 3. september 2019 til den 22. april 2020.  
Introduktionsprisen for at deltage er 2.995 kr.

Læs mere på bf.dk/RecordsManagementNetvaerket 
og ansøg senest den 14. august 2019 for at blive medlem.

RecoRDS MANAGeMeNT 
Netværket
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Sprogambassadører
- frivillige som vej til viden 
om sprogudvikling

Dette er virkeligheden i Fredensborg Bibliotekernes netop afslut-
tede projekt Sprogambassadører. Her har vi uddannet en række 
frivillige borgere i viden om småbørns tidlige sprogudvikling og 
givet dem en række værktøjer til, hvordan man kan træne sprog 
med sit lille barn. Herved kan disse frivillige Sprogambassadører 
nu være med til at sprede denne viden i lokalsamfundet.

PROJEKTETS GRUNDIDE

Fredensborg Bibliotekerne har i 2017 og 2018 med støtte fra 
Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet med Projekt Sprogambas-
sadørerne. Grundideen i projektet har været at rekruttere en 
række frivillige og uddanne dem til Sprogambassadører. For-
målet med uddannelsen var, at de efter endt undervisnings-
forløb skulle være i stand til at videreformidle viden omkring 
småbørns tidlige sprogudvikling samt være i besiddelse af 
ideer til, hvordan forældre og andre med relation til småbørn 

kan understøtte processen. Grundtanken ved Sprogambas-
sadørernes virke er, at deres viden skal sprede sig som ringe i 
vandet i lokalområdet igennem naturlig videreformidling.
   Ideen tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes strate-
giske satsning på systematisk at arbejde med sprogudvikling 
i kommunens daginstitutioner. Imidlertid er der en række 
familier, specielt fra lavindkomstfamilier, der ikke sender deres 
børn i institution, før de når børnehavealderen. Det har været 
projektets ide at nå disse familier med viden til forældrene om, 
hvorfor det er vigtigt, at de træner sprog med deres børn fra de 
er helt små.

SAMARBEJDSPARTNER

Det blev valgt, at projektet skulle foregå i Nivå, da byen har et 
stort almennyttigt boligområde, hvor en stor del af de familier, 
projektet gerne vil nå, bor. Det var også i dette boligområde, vi 
fandt vores væsentligste samarbejdspartner i projektet. Her 
holder det boligsociale projekt Nivå NU til, og de har en stor 
kontakt til og viden om beboerne i området. Derfor var det 
naturligt, at de blev en ligeværdig samarbejdspartner i hele 
projektet.

DE FRIVILLIGE

Fra starten af projektet var vi enige om, at de frivillige skulle 
afspejle beboersammensætningen i området. Nivå har en andel 
af beboere med anden etnisk baggrund på ca. 20 %, og vi ved 
fra daginstitutionerne i området, at en del af disse familier er 
den målgruppe, projektet arbejder med at nå. Det har senere i 
projektet vist sig at være en klog beslutning, da evalueringen 
fortalte os, at vores Sprogambassadører med anden etnisk 

Af Louise Rex Iversen / 2. maj

En Sprogambassadør snakker 
om småbørns sprogudvikling 
med sin nabo, med forældre i 
sundhedsplejens sundhedscafeer, 
med forældre i bibliotekets nye 
sprogmiljø, og med småbørn i den 
lokale børnehave.
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baggrund har mulighed for at nå en del af målgruppen, som 
andre Sprogambassadører ikke kan.

AT KLÆDE SPROGAMBASSADØRERNE PÅ

For at virke troværdige var det vigtigt, at Sprogambassadø-
rerne blev klædt på med en viden om småbørns sprogudvikling. 
Vi indkøbte derfor konsulentfirmaet Sprogklar til at stå for 
undervisning af Sprogambassadørerne. Undervisningen blev 
gennem hele forløbet tilpasset de frivillige, der deltog. Det var 
nødvendigt, da de frivillige havde mange forskellige baggrunde 
og var på mange forskellige niveauer i forhold til, hvor meget 
teori og hvor meget praksis det var fornuftigt at have med i 
undervisningen.

DE FRIVILLIGE UDE I VIRKELIGHEDEN

Efter endt uddannelse blev de frivillige sendt ud i virkeligheden, 
hvor de nu skulle sprede deres nye viden blandt småbørnsfor-
ældre. Vi var meget spændte på, hvordan projektet herfra ville 
udvikle sig. Dels skulle de frivillige arbejde under nogle meget 
løsere rammer, end vi er vant til, når vi arbejder med frivillige, 
idet de selv aktivt skulle opsøge situationer, hvor de kunne 
sprede deres viden. Dels var en stor del af de frivillige en helt 
anden gruppe, end de frivillige vi normalt arbejder sammen 

med. Dertil kom, at vi stort set ingen kontakt havde med 
langt de fleste Sprogambassadører efter endt uddannelse. 
Derfor blev vi meget glade, da vi i evalueringen kunne kon-
statere, at netop denne gruppe var lykkedes rigtig godt med 
at få spredt deres viden på den måde, som vi havde forestil-
let os det.

SPROGMILJØET

Biblioteksrummet har også spillet en rolle i projektet, idet 
vores nye Sprogmiljø i børnebiblioteket er et udspring heraf. 
Tanken var, at indrette et område med særligt fokus på de 
0-3 årige, der i mindre grad havde fokus på skriftsprog, men 
i højere grad på sproglyde, kropssprog og samtale. Sprogmil-
jøet skulle ligeledes rumme mulighed for sprogstimulerende 
aktiviteter tilgængelige for alle uanset sprog og kulturel 
baggrund.

HVIS DU VIL VIDE MERE

På Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside kan du læse 
slutrapporten fra projektet. Den kan ligeledes findes i pro-
jektbanken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Begge 
steder findes også de guidelines, der er lavet til forældre, der 
gerne vil øve sprog med deres helt små børn.
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Regeringen og Dansk Folkeparti har med finansloven for
2019 ønsket at belønne seniorer, der tager en ekstra tørn
på arbejdsmarkedet med skattefri præmie og højere
bundfradrag for arbejdsindtægt ved siden af folkepensionen. 

Skattefri præmie
Det seneste tiltag for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet er vedta-
get endeligt den 28. marts 2019. Det er en skattefri seniorpræmie på 30.000 
kroner. 
   For at få seniorpræmien skal du arbejde mindst 30 timer om ugen i gen-
nemsnit i 12 måneder, efter du når folkepensionsalderen. Det svarer til 1.560 
løntimer på et år.

De første seniorer, der får glæde af præmien, skal være født efter 1. januar 
1954 og nå pensionsalderen på 65,5 år i 2019. De vil få det skattefri engangs-
beløb udbetalt året efter i 2020.
  Seniorpræmien reguleres årligt med satsreguleringsprocenten første gang 
1. januar 2020. Seniorpræmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden 
lovgivning og vil blive administreret af Udbetaling Danmark.

Højere grænse for lønindtægt ved siden af folkepensionen
Regeringen har desuden forhøjet grænsen for, hvor meget du kan tjene ved 
siden af folkepensionen, før det får indflydelse på, hvor meget du kan få i 
tillægget til folkepension. Den 31. januar 2019 blev det vedtaget at hæve 
bundfradraget for folkepensionisters lønindtægt fra 60.000 kroner til 100.008 
kroner om året. Beløbet er før skat, og efter at AM-bidraget er fratrukket. Det 
år, du går på folkepension, gælder særlige regler. Bundfradraget tilpasses det 
antal måneder, du er på folkepension. Går du i juli, gælder dit fradrag for seks 
måneder og er på 50.000 kroner. Bundfradraget aftrappes, hvis du arbejder og 
tjener over 329.600 kroner om året. Tiltaget skal tilskynde pensionister til at 
arbejde mere.

Fleksibel udskydelse af folkepensionen
Endelig har det siden 1. juli 2018 været muligt for dig, der når folkepensionsal-
deren og stadig arbejder, at få opsat (udskudt) pension udbetalt hurtigere og 
mere fleksibelt og derved få lidt flere penge mellem hænderne i de første år 
som pensionist. Her kan du eksempelvis vælge at få et engangsbeløb for det 
udsatte grundbeløb udbetalt, når du går på pension plus et højere pensionstil-
læg i 10 år. Eller du kan vælge at undvære engangstillægget og få et højere 
månedligt tillæg i 10 år, eller du kan vælge et mindre månedligt tillæg, som til 
gengæld udbetales livsvarigt.

Helle Fridberg

Belønning til
seniorer i arbejde
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Lad BF tjekke din kontrakt

Er du interesseret i at møde kolleger fra andre sektorer, der også brænder for og arbejder in-
den for læring og undervisning, så hold øje med BF’s kalender, da vi igen til efteråret udbyder 
to faciliterede netværk i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Kontakt Lone
Rosendal på lr@bf.dk eller Niels Bergman på nb@bf.dk for nærmere information. 

Niels Bergmann

Husk, at du altid kan få tjekket en ansættelseskontrakt igennem, inden du skriver under. Ved ansættelse på det private arbejdsmarked 
vil ansættelsen som oftest ikke være omfattet af en overenskomst, og derfor skal dine vilkår være udførligt beskrevet i kontrakten. 
   Hvis du sender kontrakten til BF, tjekker vi den samme dag og giver dig en tilbagemelding – både om det, der står i kontrakten,
og dét, der måske mangler. 
     Husk også, at det forud for en jobsamtale i det private er vigtigt at forberede dig på spørgsmålet  »hvad forventer du at få i løn?«. 
Ring derfor meget gerne til BF og få sparring på, hvad der kan være et ambitiøst men realistisk lønudspil i den konkrete stilling.

Karin V. Madsen

BF-netværk på

tværs om læring 

og undervisning

Fra telefonvagten
Spørgsmål:

Jeg overvejer at gå på pension den 1. februar 2020. Hvad sker der med den ferie, jeg har optjent men endnu ikke har afholdt?

Svar: 

Når du fratræder arbejdsmarkedet, vil din arbejdsgiver skulle beregne feriegodtgørelse på 12,5 procent for både det løbende optjenings-

år og for den ferie, du har optjent tidligere, og som endnu ikke er afholdt.

  Da du fratræder i overgangsperioden op til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, vil arbejdsgiver udbetale ferie-

godtgørelse for den ferie, der er optjent før 1. september 2019 direkte til dig. 

  Feriegodtgørelse for perioden efter 1. september 2019 og frem til din fratræden 1. februar 2020 skal i følge overgangsreglerne indbeta-

les til FerieKonto, som afregner tilgodehavende ferie til den nye Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Fonden vil dog 

først udbetale feriemidlerne 1. oktober 2021, så du må desværre vente noget tid med at få udbetalt feriegodtgørelsen for de sidste fem 

måneder af din ansættelse.
Ulla Thorborg
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Den svære 
samtale er svær 

Der kan være masser af gode grunde til at tage 
de svære samtaler med de mennesker, vi omgi-
ver os med på arbejdspladsen, men ofte lader vi 
være, fordi det netop er svært, og det er en stor 
fejl, mener erhvervspsykolog Lene Flensborg.

problemerne undervejs. Chancen for, at situationen bliver 
bedre, er større, hvis man tager samtalen, end hvis man lader 
være, siger hun og påpeger, at det også er mere fair overfor 
det menneske, det drejer sig om, at man tager det svære 
emne op og indgår i dialog omkring det, end at man ignorerer 
det. For de fleste af os vil jo gerne have at vide, hvis vi går 
rundt og er en kilde til irritation.

HVAD ER DET, DER ER SVÆRT?

Men hvorfor tager vi så ikke bare de svære samtaler? Eller 
sagt med andre ord: Hvad er det, der er så svært ved de 
svære samtaler?
  - Der er flere ting, der gør de samtaler svære, men først og 
fremmest er det frygten for, at man skader den relation, man 
har med den anden. At når man tager et svært emne op, så 
vil tingene udvikle sig negativt, og personen vil blive så vred 

Mennesker mødes og sød musik opstår. Og 
det samme gør konflikter. Også på arbejds-
pladsen. Vi kan synes, at en kollega sjusker 
med opgaverne, blive irriterede over, at en 
medarbejder altid kommer for sent og mene, 
at en tredje taler grimt og kommanderende.
  Ofte kan det virke nemmest at ignorere det 
og håbe på, at det går over af sig selv, men 
det er en fejl, mener erhvervspsykolog Lene 
Flensborg, der har specialiseret sig i blandt an-
det ledelses- og talentudvikling og har skrevet 
bogen Svære samtaler. 
  - Der er selvfølgelig eksempler på, at kon-
flikter går over af sig selv, men oftest bliver 
situationen bare værre og kan ligefrem ende 
eksplosivt, hvis der ikke bliver taget hånd om 

- og helt nødvendig
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eller ked af det, at han eller hun vender én ryg-
gen, og at man så står et endnu dårligere sted 
end det, der var udgangspunktet, siger hun. 
   Bekymringerne om konsekvenserne ved den 
svære samtale varierer også afhængigt af, om 
man er leder eller medarbejder.
    - Ofte vil det, man bekymrer sig om, være 
forskelligt afhængigt af, hvor man er i orga-
nisationen. Som leder, der gerne vil tage en 
svær samtale med en medarbejder, kan han 
eller hun være bange for, at medarbejderen 
sygemelder sig, bliver mindre motiveret, går til 
kollegerne og får stemningen til at vende sig 
mod én, eller at personen ligefrem siger op. Og 
som medarbejder, der gerne vil tage en svær 
samtale med sin chef, kan man være bange 
for, at chefen bliver sur og fremover giver én 
dårlige opgaver, eller at man bliver sagt op. 
Det er ofte de ultimative konsekvenser, folk 
bekymrer sig om, og det er fordi, at der er 
noget vigtigt på spil. 
   - Derudover kan det ansvar, vi hver især føler, 
vi har for hinanden, også holde os tilbage. Som 
K.E. Løgstrup skrev: »Den enkelte har aldrig 
med et andet menneske at gøre, uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd«. Og man 
kan frygte, hvad det, man siger, har af konse-
kvenser for den anden. For sådan er det. Folk 
føler et stort ansvar for hinanden. Man er ikke 
ligeglad. Så mange gange håber man nok på, 
at problemerne går over af sig selv - uden at 
man skal risikere konfrontationen, siger Lene 
Flensborg.

IKKE ALLE SAMTALER SKAL TAGES

Går man med overvejelser om, om man skal 
tage en svær samtale med en kollega, medar-
bejder eller chef eller lade være, lyder er-
hvervspsykologens råd, at det skal man – hvis 
man har et håb om, at det kan blive bedre.
    - Man skal ikke tage en svær samtale, hvis 
man ikke tror på, at det kan blive bedre. Hvis 
personen for eksempel mangler kompeten-
cerne eller igen og igen har vist, at han eller 
hun ikke vil være med, så er det pinefuldt at 
insistere på dialog, fordi der grundlæggende 
ikke er noget at komme efter. I så fald er det 
bedre, at personen for eksempel flyttes til 
andre opgaver eller bliver opsagt. Den svære 

samtale skal kun finde sted, når der er mulighed for forbedring, 
siger hun.
   Det betyder dog heller ikke, at man ligefrem skal dyrke den 
svære samtale, så snart en kollega gør noget, man mener, bør 
gøres anderledes.
   - Man skal som regel først tage en samtale, når der er et 
mønster. Hvis der for eksempel er en kollega, der tre gange ikke 
hilser om morgenen, synes jeg, man skal sige det, og det behø-
ver jo ikke være en lang snak. Det kan også være, at en kollega 
hidser sig så meget op overfor en borger, at man er nødt til at 
tale en snak med det samme, allerede første gang problemet 
viser sig.

DER SKAL LYTTES

Hvordan tager man så den svære samtale på en god måde?
- Først og fremmest skal man forberede sig godt og finde 
ud af, hvad hovedbudskabet er - essensen af problemet. Og 
man skal have et eksempel eller andet, der underbygger, hvad 
problemet er. Der er to typiske faldgruber, når man kommer i 
gang med at tale om et problem. Den ene er, at man får talt 
sig varm og får gjort problemet større end det er og for bredt - 
måske får man nævnt tre-fire problemer, der hænger sammen, 
og det virker alt for voldsomt. Modsat kan der også ske det, 
at man får pakket problemet alt for pænt ind, og får sagt ting 
som: »måske har jeg også stillet for store krav« eller »vores IT-
system har jo heller ikke fungeret så godt«, så personen ender 
med at sidde mystificeret tilbage uden en forståelse for, hvad 
problemet er.
   Derudover skal man, ifølge Lene Flensborg, også gøre sig 
klart, hvad det er, man håber på og gerne vil opnå med sam-
talen, og hvad der er til forhandling. Og så skal man huske at 
være klar til at lukke munden og lytte.
   - Til selve samtalen skal man tidligt i mødet spørge, hvordan 
personen selv oplever situationen. En fejl, ledere typisk begår, 
er, at de ikke er nysgerrige nok. De har deres eget verdensbil-
lede. Men hvis man som leder mener, at en medarbejder har et 
attitudeproblem og fortæller personen, at han eller hun virker 
sur, og at det smitter af på kollegerne, så man gerne vil have, 
at personen smiler mere og så videre, så risikerer man, at med-
arbejderen bliver umotiveret og mentalt tjekker ud, fordi der 
faktisk ikke er tale om en dialog omkring, hvordan man oplever 
tingene. Er lederen derimod nysgerrig, kan det være, han eller 
hun finder ud af, at medarbejderen er enormt presset, eller at 
personen måske har det svært med sine nærmeste kolleger. 
- Hører man efter, dukker der ofte også flere muligheder for 
løsninger op. Man kan for eksempel få åbnet for en dialog om, 
hvordan man får skabt et bedre team, og hvad man hver især 
har brug for, og hvordan man kommer videre, siger Lene Flens-
borg og fortæller, at problemet ikke altid er løst med en enkelt 
samtale.
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- Det kan sagtens være, at man efter samtalen kun 
er nået et skridt på vejen. For eksempel ved at have 
fået en fælles forståelse for, at der er et problem, 
og at man så hen ad vejen finder ud af, hvordan man 
håndterer det, siger Lene Flensborg.

FORSKELLIGE REGLER

Hun pointerer, at når det kommer til at tage den 
svære samtale, er der også forskel på, hvordan 
man griber det an afhængigt af, hvem der tager en 
samtale med hvem. Der er altså ikke helt de samme 
regler for, hvordan man gør, når man som medarbej-
der vil tage en samtale med sin leder, som der er, når 
en leder vil tage en samtale med sin medarbejder.
   - Som leder kan du stille krav. Det kan du ikke på 
samme måde som medarbejder. Det er provokerende 
for en leder, hvis en medarbejder, siger: »jeg vil have, 
at du gør …«. Så dér er det bedre at sige noget i stil 
med: »jeg ved, at du som leder er i din gode ret til at 
bestemme, men jeg tror, at du vil få mere ud af det, 
hvis …«. Der er dog stor forskel på, hvordan en sam-
tale mellem leder og medarbejder kan foregå - mange 
danske chefer praktiserer stor grad af lighed og kan 
givetvis godt rumme, at medarbejderen kommer med 
krav til lederen, mener Lene Flensborg.

MEDARBEJDER TIL MEDARBEJDER

Som medarbejder kan man jo også komme i en situa-
tion, hvor man har et problem med en kollega - om 
det er, at én taler grimt eller lugter af sved. Skal man 
selv tage den svære samtale med personen eller bede 
lederen om at gøre det?
   - Fordi det er svært, og man ikke vil risikere noget, 
er der mange, der beder lederen tage problemet op, 
men jeg synes, det ville være godt, hvis man som kol-
lega vovede lidt mere. Man kan også vende det om: 
Hvis andre har et problem med én, er det rart, at man 
hører det fra kollegaen selv, i stedet for at lederen 
også bliver inddraget, siger hun.
  Tager man den svære samtale, vil det - udover at 
problemet som regel bliver løst - også ofte føre til en 
styrket relation.
    - Hvis man har fået håndteret en konflikt og er 
kommet videre, så ved man, at man nedenunder det, 
der var svært, har nogle fælles værdier. Man ved, 
at man vil det samme og har oplevet en velvilje fra 
hinanden, som gør, at man har større sympati for 
hinanden efterfølgende. Det er en god erfaring at 
have, at man sammen kan tage et svært emne op og 
komme videre.

De samtaler, vi har det sværest 
med at tage, er ifølge Lene 
Flensborg dem, der truer vores 
selvbillede mest.
   - For en højt specialise-
ret medarbejder, der har sin 
faglighed som en stor del af sin 
identitet, kan det gøre meget 
ondt at blive kritiseret på lige 
netop det område, mens det at 
få at vide, at det er problema-
tisk, at personen ikke møder 
til tiden, ikke gør det store. For 
nogle vil det også være slemt 
at få at vide, at de lugter af 
sved, eller at der er problemer 
med deres tøjstil, mens andre 
hellere vil have dét at vide, end 
at høre at de ikke er dygtige. 
Det er personafhængigt, siger 
Lene Flensborg, der i sin bog 
Svære samtaler har inddelt de 
problemer på arbejdspladsen, 
der kan være svære at tale om, 
i fem typer:

1. Attitudeproblemer – for 
eksempel at personen opleves 
som arrogant, uengageret eller 
intrigant.

2. Værdigrundlagsproblemer - 
for eksempel at personen ikke 
er loyal overfor arbejdspladsen 
eller opfører sig upassende.

3. Samarbejdsproblemer
– for eksempel at personen er 
for egoistisk eller langsom.

4. Kvalitetsproblemer
– for eksempel at personen er
sjusket eller laver for mange 
fejl.

5. Kompetenceproblemer –
for eksempel at personen 
fagligt ikke magter de opgaver, 
personen har ansvaret for.

Den svære 
samtale er …
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kompetencer.
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Velkommen til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig - et spændende dansk 
bibliotek og et moderne kulturhus for det danske mindretal. Med hoved-
bibliotek i Flensborg, tre filialer og to bogbusser, udgør vi et attraktivt 
omdrejningspunkt for formidling af dansk og nordisk sprog og kultur. 

Dig... 
Vi søger en kollega med smil og godt humør til Børnegruppen. 
Du skal brænde for arbejdet med bibliotekets alleryngste brugere og have 
stærke formidlingsevner i både børne- og voksenhøjde. 
  Et godt kendskab til børnelitteratur, ligesom gode ideer og initiativer til 
udvikling af nye - også digitale - tilbud vil være i fokus. 
  Vi lægger også vægt på kvalificeret, opsøgende og personlig formidling 
idet opgaverne i udlånet er en vigtig del af jobindholdet, lige som de faste 
bogbusture, der vil komme på sigt.

Vi tilbyder...
Rig mulighed for at medvirke både til udvikling og gennemførelse af 
arrangementer for f.eks. vuggestue- og børnehavebørn, idet vi har tæt 
samarbejde med mange daginstitutioner.
  Du tilknyttes Børnegruppen, men kommer også til at arbejde bredt og 
på tværs i organisationen samt i Arrangementsgruppen, der udvikler og 
arbejder med bibliotekets mange arrangementer. 

Praktisk...
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Med bl.a. to ugentlige udlånsvagter til 
hhv. kl. 18 og 19 samt weekendvagt (fre/lør) hver 4. uge. Fleksordning.
Løn efter overenskomst med Bibliotekarforbundet.
Ansættelse pr. 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: onsdag d. 12. juni 2019. 
Ansøgning sendes pr. mail til Bettina Collin, Løn & Personale:
bkc@dcbib.dk.
Ansættelsessamtaler forventes d. 18. eller evt. 19. juni 2019. 

Spørgsmål? 
Henvend dig til leder af Børnegruppen/souschef Anni Søndergaard,
mail: as@dcbib.dk, tlf. 0049 461 8697185 eller til bibliotekschef 
Jens M. Henriksen, mail: jmh@dcbib.dk, tlf. 0049 461 8697100.

Bibliotekarforbundet søger en barselsvikar i perioden fra
den 1. september 2019 til den 31. marts 2020 for vores 
fagpolitiske konsulent. Du skal have flair for interessevare-
tagelse, rådgivning og faglig udvikling. Stillingen er på
30 timer om ugen. Se mere på bf.dk/om-bf/job-i-bf

Du må meget gerne have erfaring med arbejdet i en faglig 
organisation, men det er ikke noget krav.

Vi er en lille uformel organisation, der prioriterer det gode 
arbejdsmiljø og kollegiale sammenhold højt. Du aflønnes på 
baggrund af din erfaring med udgangspunkt i vores interne 
overenskomst. Du vil i det daglige arbejde referere til BF’s 
kommunikationschef.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved
henvendelse til kommunikationschef/redaktør Anette
Lerche på 20 64 65 03 eller sekretariatschef Torben Jensen 
på 30 29 40 32.

Der er ansøgningsfrist den 10 juni 2019 12.00, og
ansættelsessamtaler afholdes fra den 18. til den 24 juni. 
Ansøgning bedes sendt til chefsekretær Gitte Holm på 
ansogning@bf.dk. 

Bibliotekarforbundet – forbundet for informationsspecia-
lister og kulturformidlere – er en faglig organisation for
bibliotekarer, cand.scient.bibl.’er og cand.mag’er og øvrige 
der arbejder med information, viden, data og kultur.
Forbundet har ca. 4.500 medlemmer. Forbundets medlemmer 
arbejder på folkebiblioteker, forsknings- og fagbiblioteker, i 
den offentlige forvaltning samt i private virksomheder.
Se mere på www.bf.dk.

Børnebibliotekar
med stort B 

Barselsvikariat:

Fagpolitisk
konsulent Søges til Flensborg Bibliotek
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

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

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

Rundvisning i det nye 
Copenhagen Contemporary 
(CC) på Refshaleøen 
Kunstfaggruppen inviterer 
til besøg og rundvisning i 
Copenhagen Contemporary, 
Københavns internationale 
kunstcenter og udstillings-
sted for samtidskunst.
27. juni 2019 i København

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 an-
noncering og ikke bare brug 
’boost’-knappen.
28. august 2019 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Records Management 
Netværket
Records Management 
gennemgår i disse år en 
hurtig faglig og teknolo-
gisk udvikling og anses i 
stigende grad for at være en 
vigtig kompetence. Deltag i 
BF-netværk på tværs med 
fokus på udvikling og spar-
ring i en fortrolig ramme, 
styret af en professionel 
facilitator. 
3. september 2019 til 22. 
april 2020 i København

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

Morgenmøde for ledere: 
Motivation på formel - 
lederens 7 trins skala
Mange arbejdspladser har 
fokus på målsætninger, 
resultater og performance. 
Men den store forskel kom-
mer af at tale om dag-
lige indsatser, vedvarende 
motivation og fokus på en 
arbejdsdag i trivsel. Vi giver 

dig opskriften på at skabe 
mere motiverede medarbej-
dere.
17. september 2019
i København
18. september 2019 i Aarhus

Morgenmøde for ledere: 
Hvordan håndterer vi til-
lidskrisen skabt af opmærk-
somhedsøkonomien?
I dag er den egentlige værdi, 
som alle slås om online, andre 
menneskers opmærksomhed. 
Hør Vincent F. Hendricks om, 
hvordan ledere sammen med 
kolleger og interessenter skal 
håndtere autoritetstabet og 
tillidskrisen skabt af opmærk-
somhedsøkonomien.
1. oktober 2019 i København

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

Webinar: Bliv bedre til
selvledelse - 7 gode råd til
at lede egne projekter
Mange arbejdsfunktioner 
kræver, at vi som medarbej-
dere er gode til at lede vores 
eget arbejde. På webinaret 
får du 7 gode råd til bedre at 
kunne lede dine egne projek-
ter og arbejdsopgaver.  
8. oktober 2019 via din
computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Stress som hverdagskost?
Som leder har du oftest 
rollen som fanebærer for 
arbejdspladsens kultur. 
Men hvordan sørger du for, 
at du ikke selv rammes, 
mens du passer på dine 
medarbejderes helbred?  
12. november 2019
i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORERJOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

Workshop: Revolutionér
din jobsøgning  
Find din egen vej til en suc-
cesfuld jobsøgningsproces, og 
bliv i stand til at føre den ud 
i livet via effektive værktøjer 
og simple strategier. 
3. og 10. september 2019
i København
6. og 13. november 2019
i København

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

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

TR-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

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

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

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

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge 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 gennem-
gået ny praksis og nye trends 
inden for records manage-
ment. Målrettet dig, som 
har deltaget i BF's "Records 
Manager"-miniuddannelse og 
andre, som arbejder professi-
onelt 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 kompeten-
cer, kvalitet og resultater. 
Otte undervisningsdage, en 

metodeworkshop, vejledning 
og eksamen (10 ETCS).  
3. oktober 2019 til 28. februar 
2020 (plus eksamen)
i København 

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

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.     
29. oktober til 26. november 
2019 i København

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

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.
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Navn: Lisette Rungsøe                
Stilling: Digital arkivar i Filmarkivet, Det
Danske Filminstitut fra 4. februar 2019           
Uddannelse: Bibliotekar sektion 2, 1987         
Karriere: DR’s arkiver, billedbureauet Scanpix 
i Det Berlingske Hus og de seneste ni år hos 
musikforlaget Edition Wilhelm Hansen.           
Alder: 56 år 

Hvad tiltrak dig ved stillingen som digital 
arkivar på Det Danske Filminstitut?           
- I de første 20 år af min bibliotekarkarriere 
arbejdede jeg med arkivering, research og salg 
af fotografier og levende billeder, mens jeg de 
sidste ni år arbejdede som personlig assistent 
i et musikforlag. Jeg havde lyst til at vende 
tilbage til at arbejde med billedmediet. Det var 
rent og skært held, at stillingen som digital 
arkivar blev slået op samtidig med, at jeg var 
blevet opsagt i min tidligere stilling. 
 
Hvilke opgaver har du som digital arkivar?         
- Jeg arbejder i Filmarkivet i Glostrup, og mine 
opgaver er delt i to. Den ene vedrører pligt-
aflevering af alle danskproducerede spille-, 
dokumentar- og kortfilm, hvor jeg og min 
kollega tager imod materialet fra produktions-
selskaberne. Vi tjekker, at kvaliteten er i orden 
og forsyner materialet med tekniske meta-
data, så det kan genfindes og genbruges. De 

tekniske data er for eksempel hvilke formater, 
filmene er i, billeder pr. sekund, om der er un-
dertekster, om det er farve eller sort/hvid og 
hvilke slags lydfiler, der findes til filmene. Der 
er en del at holde styr på, fordi der til en film 
hører mange typer af materialer: billedmate-
riale, trailers, lyd- og tekstfiler. 
   Den anden del af mine opgaver er digital 
arkivering af de materialer, som Det Danske 
Filminstitut selv producerer. 
   Vi er to bibliotekarer, som samarbejder om 
dette.
    
Hvilke materialer er det?          
- Instituttet har for nylig modtaget donationer 
fra en række fonde til at digitalisere den dan-
ske stumfilmsarv og gøre den tilgængelig for 
offentligheden. Jeg er med til at arkivere fil-
mene ved at give dem metadata samt få dem 
placeret korrekt i et digitalt lagringssystem. 
Ud over stumfilm digitaliserer og arkiverer vi 
danske filmoptagelser fra Filmarkivets samlin-
ger, der er udvalgt til blandt andet at blive lagt 
på sitet Danmark på film, hvor man kan klikke 
på et Danmarkskort og se film fra alle dele af 
landet, inklusive Island, Grønland og Færøerne.  

Hvad er det bedste ved dit job som
digital arkivar?          
- At jeg kan fordybe mig. Og jeg får set en del 

film, hvilket er en side-gevinst, når 
man nu godt kan lide film. Og der 
bliver virkelig lavet mange velpro-
ducerede og spændende spille- og 
dokumentarfilm i Danmark.   

Hvad kan være udfordrende 
ved jobbet?           
- Ikke udfordrende, men anderle-
des. Nu kan jeg koncentrere mig 
om fagspecifikke arbejdsopgaver, 
hvor jeg i mit tidligere job som 
PA var mere blæksprutteagtig, 
og indeksering og arkivering af 
musik kun var en lille del af jobbet. 
Men jeg nyder den forandring. Nu 
kan jeg måske blive ekspert på et 
område i stedet for at svæve over 
vandene. 

Er der en retning, du gerne vil be-
væge dig i forhold til nye opgaver?            
- Jeg læser korrektur i min fritid, 
måske ville mine lidt sprognørdede 
interesser også kunne anvendes 
her på sigt? 

Se mere på: filmcentralen.dk/
museum/danmark-paa-film

Et job med film og fordybelse 
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www.bci.dk

Nu tilbyder vi biobaseret bogplast. Forlæng bøgernes levetid  
og bidrag samtidig til et bedre miljø. 

Læs mere om vores nye bogplast på bci.dk/bogpleje. 

FLERE GRØNNE BIBLIOTEKER!

NYH
ED

“Problemet er, at vi som 
forbrugere ikke stiller 
krav til producenterne
og politikerne om bære-
dygtige data. Vi burde 
kræve, at politikerne
stiller krav til tech-gigan-
terne om eksempelvis at 
bruge vedvarende energi 
i datacentrene”
Lea Schick, research & innovation specialist
på Alexandra Instituttet.

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

Dit digitale CO2 udslip

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

MAJ                 2019 

05

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

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

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, LinkedIn,
digital jobsøgning, Office-værktøjer
og meget mere.

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

TEMA

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv




