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

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

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

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

NOVEMBER    2018 
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PÅ ARBEJDSPLADSEN
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www.bci.dk

Vi har samlet en række biblioteksmøbler og tilbehør, der kan hjælpe jer med at 
sprede hygge i vintermånederne og bidrage til julestemningen.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk/vinter.

SKAB HYGGE OG JULESTEMNING

Deltag i en af  
Bf’s moDulBasereDe 

miniuDDannelser

Kompetenceudvikling gør godt

RecoRds ManageR

miniuddannelse over fem kursusdage, som gør 
dig i stand til at arbejde som records manager i 
private og offentlige virksomheder og bygge  
videre på de kompetencer, du har som bibliotekar,  
informationsspecialist, Document manager,  
esDH-ansvarlig eller lignende.

4. marts til 26. marts 2019

PRojektledeR i PRaksis

miniuddannelse over tre kursusdage med 
individuel opgave, hvor du får styrket din viden 
om de grundlæggende elementer og værktøjer 
i projektledelse,  mulighed for at øve brugen af  
værktøjerne samt for at arbejde med din rolle  
som projektleder i praksis.

7. maj til 4. juni 2019

infoRMations- og it-sikkeRhed

miniuddannelse over fem kursusdage med fokus 
på de centrale begreber inden for it-sikkerhed. 
Hvordan ser trusselsbilledet ud i dag, og hvilke 
teknologier er i anvendelse? Hvad betyder gDPr for 
håndteringen af organisationens data? strategier 
og procedurer for informationssikkerheden.

30. april til 18. juni 2019

digital ManageR

miniuddannelse over seks kursusdage, hvor du 
bliver bedre rustet til at arbejde med digitale pro-
jekter og varetage digitale opgaver og webprojek-
ter. startende med at definere forretningslogikken 
og med fokus på værktøjer og principper for ud-
vikling, design og strukturering.

27. februar til 3. april 2019

medlemspris pr. miniuddannelse: 4.995 kr.
rabatpris for ledige medlemmer og studentermedlemmer.

Prisen inkluderer forplejning, adgang til kursusmaterialer via Bf’s learning 
management system på learn.bf.dk og adgang til at gennemføre de tests, 
som giver dig eksamensbevis (records manager og Digital manager).

læs mere om uddannelserne på bf.dk/arrangementer
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Hvordan får arbejdsgiveren det bedste ud af de unge?
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Hvad var dine bevæggrunde for at stifte Læs for 
livet i 2012?   
- Jeg blev selv anbragt udenfor hjemmet som 
16-årig. Indtil da havde jeg brugt bøger som 
overlevelsesstrategi til »at flygte« hjemmefra og 
drømme mig væk, men på den institution, hvor 
jeg blev anbragt, var der ikke bøger. Der var i det 
hele taget meget lave forventninger til os udsatte 
børn, som jeg hurtigt »levede op til« ved blandt 
andet at droppe ud af gymnasiet. Jeg genfandt 
først bøgerne langt senere i mit liv. 
Så det var en viden om, at der manglede bøger i 
udsatte børn og unges verden og en viden om, at 
mange forlag har bøger i overskud. Jeg har selv 
skrevet børnebøger, så jeg ved, at der er bøger, 
der bliver makuleret. Jeg ville gerne gøre noget, 
men havde ingen penge, og her var en måde.
 
Hvorfor er bøger så vigtige i udsatte børn og 
unges verden?   
- Udsatte børn og unge har meget dårlige odds for 
at få en uddannelse. Ofte er de fra familier, der 
er bogfremmede, de læser ikke aldersvarende, og 
det er sjældent, at de indhenter det senere i livet, 
men vi har et skolesystem og et samfund, der er 
bygget op om tekst. Du kan ikke engang være 
social og sammen med dine venner uden at kunne 
skrive beskeder på messenger. Udover læring og 
læsekompetencerne, så er bøger også positiv 
eskapisme, - altså flugt fra en hård hverdag og 
til et sted, hvor børn og unge kan mindske deres 
ensomhed, fordi de kan spejle sig i andre, der også 

har boet i plejefamilie, oplever angst, har mistet og så videre. 
Litteraturen kan noget særligt for de børn. 

Hvad gjorde du konkret, da idéen havde formet sig?    
- Jeg kontaktede mit netværk af forfattere og forlag og hen-
tede bøgerne på min cykel og i en lille rullekuffert. Det skulle 
være nye bøger eller bøger i god stand. Jeg fik hurtigt min lej-
lighed fyldt med bøger, og ringede til institutioner for anbragte 
børn og unge og besøgte dem. Jeg opdagede hurtigt, at det her 
var en større opgave end bare at komme med en bunke bøger. 
Der var institutioner, der sagde, at de havde fravalgt bøger, for 
når børnene kom fra skole, skulle de skånes for bøger. De havde 
rigeligt med nederlag med bøger i skolen. Så det blev også et 
mål for mig at ændre opfattelsen af bøger og give medarbej-
derne viden om, hvad læselyst, gode læseoplevelser og littera-
tur kan gøre for de unge. 

Hvor er organisationen Læs for Livet i dag?   
- I dag er vi et lille sekretariat og cirka 40 frivillige (der tæller 
lærere, bibliotekarer, lingvistikkere osv.). I 2016 fik vi seks mil-
lioner kroner fra Egmontfonden fordelt over fire år, og vi søger 
løbende fonde til nye projekter. Vi indsamler bøger fra private, 
forlag, forfattere og biblioteker og donerer 25 nye biblioteker 
om året, og der er så stor efterspørgsel, at vi har ansøgnings-
skemaer, fordi vi må sige nej til nogle. Vores mål er, at alle 
institutioner for udsatte børn og unge får et bibliotek, som vi 
så ”kun” skal pleje og genopfylde. 

Hvordan udvælger I bøger til bibliotekerne?   
- Samlingen bliver skræddersyet til de børn, der er på insti-
tutionen, til deres aldersgruppe, deres læsekompetencer og 
deres ønsker. Vi taler med børnene og de unge, der jo er lige så 
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Rachel Röst får Døssing-
prisen for at give udsatte 
børn gode læseoplevelser
At forsvinde ind i bøgernes verden blev en måde at overleve på for Rachel 
Röst, der voksede op i en dysfunktionel familie. Derfor har hun stiftet non-
profit-organisationen Læs for Livet, der donerer biblioteker til institutioner for 
udsatte børn og unge.
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Dommernes begrundelse: 
»Rachel Röst har nærmest ud af ingenting skabt en udviklingsbase og »flugtvej« for udsatte børn 
på institutioner. Læs for Livet er et mønsterbrudsprojekt, som indeholder en god del af essensen af, 
hvad folkebiblioteket går ud på. Et vigtigt supplement og en god samarbejdspartner for biblioteket.

forskellige læsere som os andre. Vi har 
bogønsker om emner fra akvariefisk og 
Ove Sprogø til Dostojevskij. Så det er et 
bibliotek i sin logik. Bibliotekerne er fra 
400 op til 1.000 bøger, der bliver gen-
opfyldt og plejet en gang om året. Der 
kommer jo nye børn til, nye relevante 
bøger og sjovt nok forsvinder der hvert 
år en del fodboldbøger. 

Hvad er visionerne for organisationen?    
- Vi har masser af nye ideer til projekter 
- for eksempel biblioteker på krisecen-
tre og i ungdomsfængsler. Og vi samar-
bejder med familiebehandlere, der tager 
bogpakker med ud til udsatte familier. 
Vi har ramt et behov, som ingen andre 
dækker. Institutionerne er pressede 
på tid og penge. Hvert bibliotek har en 
værdi af 60.000-100.000 kroner, hvilket 
institutionerne slet ikke har økonomi til 
Jeg håber også på et større samarbejde 
med pædagoguddannelserne, hvor jeg 
har gæsteforelæst. Vi har i Læs for livet 
viden om læselyst, børnelitteratur og 
tips til at tænde læselyst, som vi meget 
gerne vil undervise i. Det kan også være 
gennem e-kurser og undervisning ude 
på institutionerne.   

Rachel Röst er cand.mag i 
litteraturvidenskab og stifter 
og leder af organisationen 
Læs for Livet. Hun fik overrakt 
Døssingprisen på 25.000 kroner 
på BF’s generalforsamling
10. november. 
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I weekenden den 10. og 11. november holdt BF 
generalforsamling i Aarhus, hvor godt 200 
medlemmer drøftede BF’s politiske strategi og 
fremtid. Hovedbestyrelsen og sekretariatet havde 
arbejdet målrettet på at skabe en weekend med 
både drøftelser, faglige input og ikke mindst en 
session, hvor der var tid til at drøfte fremtidens 
BF baseret på det udviklingsprojekt, hovedbesty-
relsen satte i gang i 2017. Projektet blev fremlagt 
på generalforsamlingen og kredser om centrale 
spørgsmål såsom; Hvad skal være kernen i BF’s 
arbejde? Hvem skal BF organisere? Og ikke mindst: 
Hvilke ønsker har medlemmerne til fremtidens 
fagforening?
   Spørgsmål, der også har indvirkning på BF’s 
vedtægter. Derfor stillede hovedbestyrelsen på 
selve generalforsamlingen to forslag til ved-
tægtsændringer, som blev vedtaget. Nemlig 
at BF fremadrettet kan ”… optage personer, der 
beskæftiger sig med data, information, viden eller 
kultur” samt en udvidelse af BF’s formålsparagraf, 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

så det fremgår, at BF’s formål også er ”… at arbejde for 
at bevare og styrke adgangen til kultur, information og 
viden i samfundet”. 
   Det handler om at gøre det tydeligt, hvad der binder 
os sammen som medlemmer, hvad vores fælles sag er, 
og dermed også hvilke positioner og funktioner på ar-
bejdsmarkedet, vi skal arbejde for at sikre og udbygge. 
Kort sagt skal vi gøre det mere tydeligt, hvad vores 
faglige fællesnævnere er for BF’ere i en ny tid.
   Da Tor Nørretranders søndag morgen holdt oplæg, 
kommenterede han konkret på dette med følgende 
ord: “…Det ville være vidunderligt, hvis flere faggrupper 
turde træde i karakter. Sige højt “vi føler et kald og er 
stolte af det arbejde, vi udfører, fordi det er vigtigt for 
samfundet.” Den følelse af kald bør fagbevægelsen gå 
foran for at genetablere. Fagbevægelsen skal tilbage til 
at være en samfundsforandrende kraft. Det lyder som 
om, at I er på rette vej...”
   Jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre opsumme-
ring, og sammen med hovedbestyrelsen vil jeg bruge 
det som rettesnor for det videre arbejde. Generalfor-
samlingen besluttede også at ændre i vedtægterne, 
så næste generalforsamling afholdes i 2021. Som 
generalforsamlingen viste, står BF midt i vigtige over-
vejelser om organisationens fremtid. Det er vigtigt at 
understrege, at sådanne spørgsmål altid kan medføre, 
at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 
i perioden, så vi hører medlemmernes mening og læg-
ger det op til medlemmerne at stemme om. 
    På generalforsamlingen vedtog vi, at studentermed-
lemmer af BF nu har en ordinær plads i hovedbestyrel-
sen og kan stemme ved generalforsamling, formands-
valg og urafstemninger. Det har en stor betydning for 
de studerende, at de nu får reel indflydelse, og det vil 
forhåbentlig give endnu flere aktive studerende. 
   Jeg vil afslutte med at takke for genvalget som for-
mand. Jeg vil gøre alt for at leve op til jeres tillid i den 
kommende periode. I BF er der kort vej fra medlem til 
den politiske ledelse. Så husk at bruge mig, hovedbe-
styrelsen og BF. 
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Velkomstskærm er den nyeste 
skærmløsning i Inleads easyScreen 
suite. Velkomstskærm giver brugerne 
overblik over husets tilbud og aktuelle 
begivenheder.

Velkomstskærm kan integreres med:
•  easyOPAC
•  Lokaleoversigt
•  easyWay

easyWay er en kortfunktion, der kan 
hjælpe brugeren frem til de rette områder 
eller reolen, hvor materialerne er opstillet 
– også ved opslag i biblioteksbasen fx 
via easyOPAC, OPAC Søg eller Digitale 
Hylder. 

Øvrige skærmløsninger:
•  easyScreen (infoskærme)
•  Digitale Hylder (også med udlån)
•  VideoVært
•  OPAC Søg
•  Lokaleoversigt
•  Plakatskærm
•  Materialeformidingsmodul
•  Video Modul
•  Medie Modul

INLEAD

Inlead leverer formidlingsløsninger som virker 
på tværs af digitale platforme.

Kontakt:

Peter Rodenberg, Direktør
pr@inlead.dk 
+45  40 75 05 00

Carsten Dibbern, Chefkonsulent
cd@inlead.dk 
+45  40 84 79 00

www.inlead.dk Velkomstskærmen byder 
velkommen og viser vej.

easyWay giver brugeren
 et godt overblik.

easyScreen er en 
skærmstyringssuite, der 
tilbyder jeres brugere 
formidling og interaktive 
oplevelser også i det 
ubetjente bibliotek. 

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

7. november   

Konference om tidlig kulturstart

Slots- og Kulturstyrelsen holder den 3. december kon-
ferencen: »En tidlig kulturstart i dagtilbud« med fokus 
på partnerskaber. Ønsket er, at børn skal møde kunst og 
kultur tidligt gennem et samarbejde mellem dagtilbud 
og kulturinstitutioner.

Konferencen »En tidlig kulturstart i dagtilbud« holdes 
den 3. december i Horsens og åbnes af kulturminister 
Mette Bock. Tanken er, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, at 
inspirere kulturinstitutionerne til at bruge puljen »En tidlig 
kulturstart gennem store partnerskaber«. Der kan for 
eksempel søges om tilskud til at etablere nye partnerska-
ber, og eksisterende partnerskaber mellem dagtilbud og 
kulturinstitutioner kan søge om midler til at inddrage flere 
partnere. 
   Puljen er på 5,5 millioner kroner og har ansøgningsfrist 
15. januar 2019.

Mønsted

30. oktober

Digitalisering giver gratis adgang til ældre juridisk litteratur  

Fri adgang til danske jurabøger udgivet før 2007. Det er ambitionen bag 
www.jurabog.dk. Flere hundrede bøger er allerede tilgængelige som søgbare 
pdf-filer, og nye kommer hele tiden til.

Fire danske forlag og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet er gået 
sammen om at give adgang til ældre dansk juridisk litteratur. Samtidig har 
flere fonde givet økonomisk tilskud til projektet og Det Kgl. Bibliotek har sagt 
ja til at levere overskudseksemplarer af ældre titler til digitaliseringsarbejdet. 
Undtaget fra projektet er dog værker, hvor rettighedshaverne ikke giver til-
ladelse, eller hvor forlagene vurderer, at der fortsat er en kommerciel værdi.
   Professor Mads Bryde Andersen, der er initiativtager til projektet, er glad for 
at kunne sikre fri adgang til ældre juridisk litteratur.
   - Den juridiske bog har altid spillet en central rolle i juristens arbejde, men 
det kan være svært at få adgang til ældre litteratur. Med jurabog.dk vil denne 
skat af ældre juridisk litteratur, som har stor praktisk betydning, være frit 
tilgængelig på nettet, siger han. 

Se mere på www.jurabog.dk
Lerche

22. oktober

Uge 43: Open Access Week  

Open Access skal fremme åben forskning, og i uge 43 er det international 
Open Access Week. Der er fokus på, at de systemer, der udvikles til OA, skal 
være retfærdige og bæredygtige.

Universitetsbiblioteker verden over arbejder med Open Access og er med til at 
realisere et generelt politisk ønske om større åbenhed i forskningen, så den 
statsfinansierede forskning kommer alle til gode. 
   Det kræver, ifølge www.openaccessweek.org, »at systemerne udvikles, så 
de er retfærdige og opfylder behovene i et meget varieret globalt forsknings-
fællesskab«. Derfor opfordres der blandt andet til under Open Access Week at 
debattere, hvordan man bedst skaber og designer retfærdige systemer. 

Mønsted

A
rkivfoto: Jakob B

oserup

A
rkivfoto: Jakob B

oserup
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23. oktober 

Ny undersøgelse: Færre 15-19 årige læser bøger 

Nye tal i årsrapporten fra kulturministerens Bog- og Litteraturpanel viser 
blandt andet, at et stigende antal 15-19 årige slet ikke læser bøger. Det 
understreger endnu en gang vigtigheden af en national læsestrategi, mener 
BF’s formand Tine Segel.

I årsrapporten ”Bogen og Litteraturens vilkår 2018”, som netop er blevet 
udgivet af Bog- og Litteraturpanelet, bliver danskernes læsevaner nærstude-
ret. Man finder blandt andet svar på, hvor mange nye titler, der udgives årligt 
i Danmark, hvem der er de flittigste læsere, og om kvinder læser flere bøger 
end mænd. Det er interessante oplysninger, men der er også foruroligende tal 
i rapporten, når det for eksempel viser sig, at der er et stigende antal 15-19 
årige, som slet ikke læser, mener BF’s formand Tine Segel:
   ”Det understreger endnu engang, at det er nødvendigt med en national læ-
sestrategi, hvor bibliotekarerne bør spille en strategisk rolle i forhold til børn 
og unges læsevaner, for de har en central plads i dannelsen af børns læselyst,” 
siger hun. 
Læs mere på slks.dk.

Bibliotekarforbundet

9. oktober 

Politikerne skal tænke sig grundigt om, før de sparer på 
bibliotekerne 

Debatten om biblioteksbesparelser fortsætter. I et indslag til Radioavisen i 
P4 Weekend d. 7. oktober og i Frederiksborg Amtsavis d. 6. oktober udtaler 
BF's formand Tine Segel sig om potentielle konsekvenser af besparelser og 
lukninger.

I Græsted lægges der for eksempel op til at gøre biblioteket ubemandet om 
eftermiddagen og aftenen, og det er en klar forringelse af det nuværende 
tilbud. De mange besparelser bekymrer BF's formand Tine Segel.
    - Jeg kan generelt frygte for en nedgang i antallet af bibliotekarstillinger. 
Især hvis man ser bort fra den faglighed og professionalisme, som en ud-
dannet bibliotekar besidder - og i stedet bemander biblioteket med lærere 
eller frivillig arbejdskraft i form af forældre eller pensionister, siger hun til 
Frederiksborg Amts Avis.
   For bibliotekarer sætter ikke bare bøger på plads:
   - Bibliotekarer skaber – blandt meget andet – digitalt kompetente borgere; 
det gælder for eksempel børn og unge, hvor man i samarbejde med folkesko-
lerne lærer børn og unge at søge informationer og være kildekritiske, siger hun 
og påpeger, at besparelser og lukninger også i høj grad kan skade lokalsam-
fundene.

Bibliotekarforbundet

9. oktober 

Kulturministeren lægger op til debat
om biblioteker i hele landet

Under overskriften Ordet er frit. Biblioteket er dit vil 
kulturministeren sammen med KL holde en række de-
batmøder rundt i landet for at få unges som gamles bud 
på, hvad biblioteket skal være for en størrelse i fremti-
den. Bagefter vurderes det, om det kræver en revidering 
af den nuværende lov.

Der er brug for en debat om bibliotekerne, lyder det fra 
kulturminister Mette Bock og formand for KL’s Kultur, 
Erhverv og Planudvalg Leon Sebbelin, der nu kickstarter 
en bred biblioteksdebat. 
   »I dag er det cirka 40 procent af borgerne, der ikke 
bruger bibliotekerne. Vi skal have skabt nogle tilbud, som 
borgerne har lyst til at bruge og bakke op om«, siger Leon 
Sebbelin, og understreger, at det ikke mindst gælder de 
unge, som er fremtidens brugere. 
   - Udlånstal og besøgstal giver ikke et fyldestgørende bil-
lede af bibliotekernes virke. Hvis biblioteket skal rykke på 
læselysten, skal der nogle andre initiativer til og dermed 
andre måder at måle bibliotekernes gennemslagskraft på, 
siger hun. 
   Der har været afholdt fire dialogmøder mellem politikere 
og borgere i oktober og november: Med ansatte på den 
private virksomhed Meko-print og borgere fra Rebild 
kommune, elever på Svendborg Erhvervsskole, studeren-
de i Kolding og et dialog på tværs af generationer mellem 
ældre og gymnasielever i Hvidovre. 

Læs også artiklen på side 24 fra dialogmødet 
i Hvidovre 8. november.
  

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

10. november

Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, Ulla Buch Nilson og 
Rasmus Sand Bach fra VIA University College, Campus Horsens, mod-
tog til BF’s generalforsamling den 10. november Del Din Viden-prisen 
for artiklen »Do It For Fun – biblioteksintroduktion til nye studerende«.

»Del Din Viden prisen går til en artikel, der viser, hvordan nytænkning 
kan børste støvet af en gammel traver som den klassiske biblioteksin-
troduktion til nye studerende og give dem et helt nyt syn på biblioteket. 
Samtidig er det en artikel, der viser, at hvis man tør lege, slippe kontrollen 
lidt og bruge traditionelle metoder, så opnår man en helt anden genklang 
hos sine brugere, her studerende, som igen har betydning for hele studie-
miljøet.« 

Sådan sagde BF’s næstformand Jette Fugl i sin tale til årets fire vindere 
af Del Din Viden-prisen Anja Egedius Sørensen, Birgit Truelsen Larsen, 
Ulla Buch Nilson og Rasmus Sand Bach fra VIA University College, Campus 
Horsens.

Otte artikler var nomineret til prisen, men i sidste ende valgte prisjuryen, 
der består af Perspektivs bladudvalg og redaktion, artiklen »Do It For Fun 
– biblioteksintroduktion til nye studerende«

 I udvælgelsen skrev en af dommerne om artiklen: 
»Artiklen kommer med en meget konkret idé til at gøre biblioteksintro-
duktion sjovt og relevant for de studerende. Desuden er der i artiklen 
beskrevet teori om didaktik, så man udover det konkrete projekt, bliver 
klogere på teori om læring.«

De fire prisvindere takkede for prisen:
- Vores studerende syntes, at biblioteksintroduktion var kedeligt, og fordi 
de havde den oplevelse, begyndte vi også at synes, at det var kedeligt. Så 
vi udviklede det. Men husk - når du forandrer noget - så "Do it for Fun", 
sagde de fire prisvindere blandt andet. 

Læs artiklen på Del Din Viden, hvor du også kan se listen
og læse de nomineredes artikel. 

Tillykke til vinderne
af Del Din Viden-prisen

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK



Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse vælges ved urafstemning blandt alle
forbundets stemmeberettigede medlemmer. Brug din stemme og få indflydelse. 
Du kan stemme indtil den 4. december. Se mere på bf.dk/valg2018

Har du husket at stemme?

Loke Daugbjerg Andersen, Frederikshavn Bibliotek

Jan M. Johansen, Odense Biblotekerne

Julie Arndrup, Københavns Biblioteker

Nikoline Dohm Lauridsen, DTU

Gitte Andresen, Odense Bibliotekerne

Jacob Holm Krogsøe, Randers Bibliotek Rikke Blaabjerg, studerende, valgt ved
fredsvalg til de studerendes post i bestyrelsen

Kim Josefsen, Roskilde Handelsskole

Kristoffer Harbo, Koldingbibliotekerne

Sarah Hvidberg, Hillerød Bibliotek

Jette Fugl, Københavns Universitet

Kristine Højen, Randers Bibliotek

Andreas Damsbo Brix, Københavns Biblioteker

Martin Schmidt-Nielsen, Aalborg Bibliotekerne

Daniel Ackey, Københavns Biblioteker 

✘
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Generalforsamling
2018



BF's generalforsamling godkendte efter en kort debat forbundets 
nye Princip- og arbejdsprogram, der er gældende for 2019-2021, og 
som er udformet som en politisk strategi med tre fokusområder. 

•  Stærk faglig stemme
•  Karriere, kompetencer og arbejdsliv
•  BF'ere i en ny tid

Formand Tine Segel præsenterede den nye strategi. 
   - Den nye politiske strategi tager udgangspunkt i den strategi, vi 
er ved at afslutte. Den har vi opdateret og givet nye perspektiver 
og vinkler. Og sideløbende med at vi arbejder ud fra de tre fokusom-
råder, vil vi også have fokus på øvrige opgaver i BF, der sikrer god 
medlemsrådgivning, forhandlinger, fagmagasinet Perspektiv samt 
kurser og arrangementer. Hun opfordrede herefter generalforsam-
lingen til at gå på talerstolen og give indspark og perspektiver til 
strategien, hvilket Matthias Eiriksson, formand for Privatgruppen, 
gjorde. 
   - Jeg vil gerne rose bestyrelsen for et fint Princip- og arbejdspro-
gram, hvor jeg kan genkende mig selv som privatansat. Og jeg vil 
opfordre bestyrelsen til at huske os privatansatte – også de steder i 
strategien, hvor vi ikke er nævnt direkte. Når jeg læser i strategien, 
at BF vil arbejde for, at ansvaret for at have få ressourcer ikke ender 
hos den enkelte, så gælder det i høj grad også for os privatansatte.   

TEKST SABRINE MØNSTED OG ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Bibliotekarforbundet 
holdt generalfor-

samling den
10. og 11. november i 
Aarhus. Der var 240 
deltagere i salen, og 
der blev debatteret 

politisk strategi, nye 
vedtægter og BF’s 

fremtid.

Opbakning 
til politisk 

strategi
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Alle tal godkendt
Generalforsamlingen godkendte både regnskaberne for 2016 
og 2017, samt budgetterne for 2019, 2020 og 2021 med et for-
ventet underskud på op til 2,96 millioner kroner for de tre år. 
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Så tal ikke kun med tillidsrepræsentanterne. Vær 
kreativ og find også en måde at komme i tale 
med os privatansatte. 

STÆRK FAGLIG STEMME

Under fokusområdet Stærk faglig stemme gik 
Kristine Højen på talerstolen for at understrege, 
at dét at være en stærk faglig stemme er en 
opgave, der ligger hos alle BF'ere og ikke kun hos 
hovedbestyrelsen:
   - Det er en fælles opgave, som vi alle sammen 
skal løfte. Vi må godt slå i bordet og kalde biblio-
tekerne en dannelsesorganisation, og sige at det 
er for dårligt, at bibliotekerne ikke er nævnt i »den 
åbne skole« som en naturlig samarbejdspartner, 
sagde hun.
   Kasper Holm, der også er formand i forenin-
gen GAEB, der repræsenterer bibliotekarer på 
ungdomsuddannelserne, sagde, at det er vigtigt, 
at der sker et samarbejde mellem folkebiblioteker 
og ungdomsuddannelsernes biblioteker, og at 
der ikke sker unfair konkurrence. Han foreslog en 
tilføjelse til den politiske strategi, så også ung-
domsuddannelserne blev nævnt i teksten under 
pinden Vi vil arbejde for, at BF'ernes kompetencer 
sættes i spil, som en rød tråd gennem uddannel-
sessystemet. 
   Dette ændringsforslag blev indarbejdet i den 
politiske strategi.

KARRIERE, KOMPETENCER OG ARBEJDSLIV

Under fokusområdet Karriere, kompetencer og 
arbejdsliv sagde Sarah Hvidberg, at det er vigtigt, 
at man ikke kun har fokus på kompetenceud-
vikling på nye arbejdsområder såsom records 
management og GDPR, men også eksempelvis 
litteraturformidling.
   - På nogle biblioteker er meldingen, at man får 
færre litterære spørgsmål, og det kræver, at vi 
kommer ind i kampen. Vi skal have nogle kurser, 
så vi kan sige, »ja, vi er de bedste kulturformidlere 
og de bedste litteraturformidlere«. 

BF'ERE I EN NY TID

Under fokuspunktet BF'ere i en ny tid udtrykte 
Per Kjær bekymring over det faldende medlems-
tal og vanskelighederne med at rekruttere. Derfor 

foreslog han, at det blev indskrevet i den politiske strategi, at 
BF i perioden skulle afdække mulighederne for samarbejdsafta-
ler eller fusion for at stå stærkest muligt i en sådan proces. 
   - Jeg stiller ikke forslag om, at BF enten skal være fusioneret 
eller være selvstændig inden næste generalforsamling, kun at 
man skal undersøge det, sagde han.
   Det fik BF's formand Tine Segel til at frabede sig denne tilfø-
jelse til den politiske strategi. 
   - Det er rigtigt, at vi nu går ind i år med underskud. Men vi 
har en egenkapital på over 16 millioner kroner, og hvis I ser i 
materialerne til denne generalforsamling, så er spørgsmål om 
fusion og samarbejdsaftaler noget, vi arbejder med i BF's ud-
viklingsprojekt. Så det er tanker, vi har, men det er ikke skrevet 
ind i den politiske strategi, fordi det vil tage al energien ud af 
BF's arbejde, hvor vi skal investere og udnytte det momentum, 
vi har. Men jeg kan love jer, at hvis vi skal gå ind i et samarbejde 
eller en fusion, så vil vi gøre det med så stor kraft, at vi også får 
en stemme i det.
   Per Kjær var tilfreds med det svar og valgte at frafalde sit 
forslag.
   Michael Svendsen mente, at BF skal tænke et internationalt 
fokus ind i sit arbejde. 
   - For eksempel i forhold til kompetenceudvikling for at til-
trække talent og diversitet i forbundet. Jeg synes, at BF skal se 
på, hvor man har et internationalt interessefællesskab. Inter-
nationalisering er vigtigt, for udfordringen er ikke, hvad BF skal 
hedde. Udfordringen er, at vi står foran en digitalisering, der 
kan fjerne mange af vores arbejdspladser. Derfor skal vi arbejde 
fælles internationalt for at slå fast, at den menneskelige faktor 
fortsat er vigtig og skal være der.
   
Det samlede Princip- og arbejdsprogram blev vedtaget.
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Formand for BF’s 
Privatgruppe Matthias 
Eiriksson mindede flere 
gange bestyrelsen om at 
huske de privatansatte.

GENFUNDET FÆLLESSKABET UNDER OK18 
BF-fanerne kom frem under OK18, der viste, at selv om man er 
lille, kan man gøre en forskel. Vores indsats og synlighed blev 
bemærket og værdsat. Vi har lært meget af OK18 og det var 
ikke alle særlige krav, BF kom igennem med. Blandt andet er 
der stadig udfordringer omkring vagttillæg og arbejdstid lokalt. 
Vores forventning er, at det vil blive temaer for OK21.  

#DELDINLØN 
BF satte lønåbenhed på dagsorden på Kvindernes Interna-
tionale Kampdag 8. marts, fordi løn stadig er et tabu, og der 
desværre stadig er en tydelig forskel på mænds og kvinders løn.  

UNDERSØGELSE OM URO 
I 2017 gennemførte BF en undersøgelse, der viste, at uroen på 
bibliotekerne var stigende, og undersøgelsen gav genlyd i pres-
sen. Formålet var at skabe opmærksomhed om, at biblioteker-
ne skal være et trygt sted for alle, og at der skal tages politisk 
ansvar. Arbejdet har blandt andet givet anledning til at starte 
et netværk blandt arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdsmiljø-
området.     

Nedslag i formandens 
mundtlige beretning 

11 MENINGSDANNERE 
I begyndelsen af 2018 uddannede BF 11 meningsdannere i sam-
arbejde med tænketanken Cevea. Det virker stærkt, når fagfolk 
taler og skriver, for det er jer, der ved, hvad det drejer sig om.        

OVERSÆT DINE KOMPETENCER   
Det kan være svært at sætte ord på sine kompetencer og 
sætte dem ind i nye sammenhænge. Og hvad betyder et æn-
dret arbejdsmarked konkret for mig? Svaret er ikke enkelt. Men 
i BF har vi samlet den brede viden, vi har om BF’ernes kompe-
tencer og arbejdsfelter i en model, hvor man kan få inspiration 
og nye ord på det, man gør. Se den på BF’s hjemmeside under 
Kompetenceudvikling. 

NYE NETVÆRK    
I BF arbejder vi med nye netværksformer og har oprettet to 
netværk om undervisning og læring i henholdsvis Øst- og 
Vestdanmark. I perioden måtte de to faggrupper Fabulær og 
Bibliotek og Uddannelse nedlægge sig selv. Det er naturligvis 
ærgerligt, men det er også et udtryk for, at BF hele tiden skal 
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Det var en rørt Tine Segel, der blev genvalgt som formand ved BF’s gene-
ralforsamling 2018 for de kommende tre år. Hun takkede for opbakningen 
og for tilliden.
   - Det er vigtigt for mig at være medlemmernes formand, og jeg er altid 
glad for henvendelser fra jer. Det er styrken ved at være i et mindre for-
bund. Mit arbejde giver mest mening for mig, når jeg bygger mit politiske 
arbejde på den viden, jeg har fra jer. 
   Jeg lover at leve op til den tillid I har vist mig i dag. Tak for valget. 

Stående bifald
til genvalgt formand

forny sig. Og så var det glædeligt, at der i 2017 kom en 
ny faggruppe til: Data Science. Det afspejler, hvordan 
BF’ernes arbejdsfelt hele tiden udvides.  

HVERVNING AF NYE MEDLEMMER     
Et område, hvor vi har forsøgt at forny os, er indsat-
sen for at hverve nye medlemmer. Vi er i dialog med 
privatansatte for at styrke hvervningen på privatområ-
det, for det er især her, at der er nye stillinger og dermed 
potentielt nye medlemmer at komme efter. 
   Vi har etableret et korps af BF-studenterambassadø-
rer, der hjælper med at synliggøre BF på studierne. Der 
er ingen tvivl om, at konkurrencen er blevet ekstrem 
hård på uddannelsesstederne. Og jeg hører igen og igen 
fra de studerende, at mange af dem ikke kan se sig selv 
i en fagforening, der hedder Bibliotekarforbundet. Men 
indholdet af fagforeningen - dét vi står for, og de tilbud, 
vi har, giver til gengæld god mening for dem.     

Sagt til beretningen:  

”Tak for en fin beretning. Jeg synes, I har gjort det 
godt. Det er meget positivt, at privatansatte nu kan 
få en pensionsordning gennem PFA. Tak for det”, 
sagde Matthias Eiriksson, der er formand for BF’s 
Privatgruppe.  
 

”OK18 er et godt billede på, at selvom vi er små, 
kan vi gøre en masse. Der blev lagt mærke til BF’s 
energi. Fremadrettet skal vi huske på de mere løst 
ansatte i sådan en situation, så informationen til 
dem bliver mere håndholdt”, sagde Anna Overlund.

”Fagbevægelsen har travlt med at klappe sig selv på 
skulderen i forhold til OK18, men på et par punkter 
svigtede man. Der blev sikret lønstigninger, men jeg 
er et sted, hvor vi nu fyrer folk, fordi der ikke var 
budgetteret med de lønstigninger. Vi oplever også, 
at medarbejderindflydelsen i staten forsvinder. Det 
er ikke godt nok”, sagde Kasper Bøgh Pedersen.

”Vi skal gøre det bedre, men vi skal også kigge 
på det, vi gør godt. BF har hjulpet mig under store 
forandringer på min arbejdsplads, så en stor hånd 
til sekretariatet. Jeg er ikke uddannet bibliotekar, 
men har været ansat som bibliotekar siden 2011, og 
TR siden 2012, derfor skærer det mig i hjertet, at BF 
måske skal have nyt navn”, sagde Jakob Krogsøe.
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Navn: Svend Vo
Studerende: På
6. semester på Institut
for Informationsstudier  
Alder: 25 år
    
- Det er, at de stude-
rende har fået lov til at 
stemme. Jeg er forun-
dret over, at de ikke har 
kunnet det hidtil. Det er 
godt, at vi går samme 
vej som flere andre 
fagforeninger i forhold 
til studenterindflydelse. 
Det, at studerende kan 
få indflydelse på de 
beslutninger, der bliver 
taget på generalfor-
samlingerne, betyder, 
at der er flere, der vil 
interessere sig for BF. 
De studerende kan den 
anden vej bringe vigtig 
viden om uddannelsen 
og deres tanker om 
arbejdsmarkedet til 
generalforsamlingen. 

Navn: Kian Kestler
Arbejdssted:
Jobsøgende. Pt i et vika-
riat hos Toyota Material 
Handling Danmark A/S 
(formand for BØFA)  
Alder: 45 år
   
- Jeg synes, det er meget 
vigtigt at få sat kom-
petencer på dagsorden, 
som BF gør ved at gøre 
kompetencer til et 
fokusområde i den poli-
tiske strategi. Det er så 
vigtigt at få løftet sine 
kompetencer gennem 
hele sit arbejdsliv, for 
ellers står man pludselig 
og mangler noget. Den 
situation mærker jeg 
selv som jobsøgende nu.  

Navn: Anne Mette
Kragsig Kristensen 
Stilling: Bibliotekar, 
Odense Bibliotekerne    
Alder: 46 år

- Dét er at få define-
ret vores fremtid, for 
eksempel om vi over-
hovedet skal hedde 
Bibliotekarforbundet. 
Det er helt grundlæg-
gende, at vi diskuterer, 
hvem vi er, og hvad vi vil, 
og hvis vi dårligt nok kan 
blive enige om, at vi skal 
hedde Bibliotekarforbun-
det, så er der lang vej, 
synes jeg. Der er mange 
medlemmer fra folkebib-
lioteker, det private og 
det statslige, men vi har 
fælles faglige værdier. 
For mig er navnet Bib-
liotekarforbundet ikke 
noget problem, for jeg 
føler mig som bibliote-
kar, men jeg kan godt se, 
hvorfor vi skal tale om et 
nyt navn, hvis der kom-
mer nye i forbundet, der 
ikke kan identificere sig 
med ordet bibliotekar.   

Navn: Jørgen Ledet 
Stilling: Børnebibliotekar, 
Randers Bibliotekerne 
Alder: 52 år    

- Dét, at vi har taget 
fat på en diskussion 
om, hvad det er for en 
fagforening, vi skal 
være, og hvad det er for 
en identitet, vi har. Vi er 
alle sammen klar over, at 
vi er et lille forbund. Det 
er på mange måder godt 
at være lille, men det er 
dyrt, så er vi villige til at 
betale prisen? Ellers er 
vi nødt til at vokse på en 
eller anden måde. Det er 
der nogle problematikker 
i, som vi ikke er færdige 
med at drøfte, men nu er 
der taget hul på diskus-
sionen. 

Hvad har været den vigtigste 
beslutning på GF18?    

V
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BF’s generalforsamling har vedtaget en række vedtægtsæn-

dringer, der sætter en ny retning for forbundet. Vedtægtsæn-

dringerne betyder, at BF udvider sin formålsparagraf, så 

der også står, at forbundet skal varetage medlemmernes 

interesse ved at påvirke samfundet, arbejdsmarkedet og ud-

dannelsessystemet. Samtidig kan BF også optage alle, der 

arbejder med data, information, viden og kultur. Generalfor-

samlingen vedtog også en regulering af kontingentet, at give 

de studerende større indflydelse og at forlænge generalfor-

samlingsperioderne. Alle ændringerne blev vedtaget på gen-

eralforsamlingen og sendes ikke til urafstemning. 

Få overblik over de væsentligste af ændringerne her:

Vedtægtsændringer
sætter ny retning 
for BF 

En vedtægtsændring, der giver stemmeret til studerende, vil også betyde 
et højere engagement, sagde Katja Klyverts.
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§2: Udvidelse af BF’s formålsparagraf 
Generalforsamlingen vedtog at udvide BF’s for-
målsparagraf. Tidligere lød formålsparagraffen: 
Forbundets formål er at varetage medlemmernes 
økonomiske, faglige, ansættelses-, uddannelses-, og 
karrieremæssige interesser. 
   Nu udvides §2 i vedtægterne, så der også står: 
Formålet er desuden at arbejde for at bevare og styrke 
adgangen til kultur, information og viden i samfundet. 
   Jette Fugl, næstformand i bestyrelsen, begrundede 
forslaget:
   - Hvis vi mener alvorligt, at BF skal interessevare-
tage og være synlig i samfundet inden for områderne 
kultur, information og viden, så skal det også stå i 
vedtægterne. Medlemmernes interesser varetages 
også ved at påvirke samfundet, arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet. 
   Anna Overlund mente ikke, at det var nødvendigt 
med en udvidelse af formålsparagraffen. 
   - En fagforening skal varetage medlemmernes 
interesser, ikke samfundets. Jeg føler mig allerede 
dækket ind af de vedtægter, som vi har i dag med 
formuleringen »varetage medlemmernes faglige 
interesse«. 
   Jette Fugl forstod godt Anna Overlunds argumen-
ter:

– Det er godt, at du rejser spørgsmålet, for jeg har også 
været i tvivl. Men jeg er kommet frem til, at vi skal udvide 
formålsparagraffen, fordi arbejdet med interessevareta-
gelse skal være en naturlig forlængelse af det at være en 
god stærk, klassisk fagforening. 
Afstemning: For: 156, imod: 12, blank: 3

§3: Ændring af organiseringsområdet
Generalforsamlingen vedtog en udvidelse af §3, der be-
skriver, hvilke medlemmer BF kan optage. Fremover kan 
BF optage alle, der arbejder med data, information, kultur 
eller viden uanset uddannelse.
Afstemning: For: 154, imod: 18, blank: 5

§4: Udmeldelse efter en konflikt
For at sikre forbundets økonomi efter en eventuel strejke 
og/eller lockout vedtog generalforsamlingen, at medlem-
mer ved udmeldelse ikke kan unddrage sig forpligtigelser 
- eksempelvis ekstraordinært bidrag til Aktionsfonden.  
Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra kravet, hvis 
eksempelvis et medlem går på pension. 
Afstemning: For: 150, imod: 7, blank: 11
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§8 og §12: Treårige GF- og valgperioder
To år er for lidt tid til, at bestyrelsen kan nå i dybden med sit 
arbejde, sagde Andreas Damsbo Brix, der på vegne af hovedbe-
styrelsen begrundede forslaget. Derfor vedtog generalforsam-
lingen at udvide generalforsamlingsperioden fra to til tre år. 
Det betyder, at hovedbestyrelsen vælges for tre år. Forslaget 
blev støttet af flere fra salen. Blandt andet sagde Per Kjær:
   - Jeg går ind for, at man gør perioderne treårige. Det stærke-
ste argument er, at vores overenskomstperiode er på tre år. 
Med treårige generalforsamlinger kommer vi ikke til at skifte 
hovedbestyrelse eller formand op til næste overenskomstfor-
handlinger. Det vil være en stor fordel for os. 
   Maria Louise Christensen spurgte, om tre år er for lang en 
periode i en tid, hvor forandringer sker så hurtigt? 
   Det kunne Tine Segel godt følge. 
   – Men hvis der er behov, indkalder vi til ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvilket medlemmerne også kan gøre i perioden. 
Afstemning: For: 147, imod: 18, blankt: 10

§3, §6 og §10: Studerende får stemmeret 
Generalforsamlingen vedtog, at studerende fremover får en 
særlig medlemskategori, en fuldgyldig plads i bestyrelsen, hvor 
de studerende vælger deres egen repræsentant, og at studen-
termedlemmer får stemmeret ved generalforsamling og uraf-
stemning (dog ikke ved overenskomstaftaler). De studerende 
kan også stemme til formandsvalg, men ikke ved almindeligt 
valg til bestyrelsen.
   Med forslaget ønskede bestyrelsen at give de studerende en 
mere reel og markant indflydelse, og det fik varme ord med på 
vejen af Katja Klyverts, der er studerende.  
   - Vi studerende kan gøre så meget for forbundet. Hvis vi får 
indflydelse, kan vi trække forbundet i den retning, vi tror på er 
rigtig. Det vil medføre, at flere studerende bliver dedikerede og 
viser deres engagement. 
   Erik Bachmann Pedersen var enig:
   - Hvem gider interessere sig for en fagforening, hvor man ikke 
har indflydelse? Jeg håber virkelig, at vi inkluderer de stude-
rende, så de kan inspirere os, sagde han.
   Steen Ammentorp var mere betænkelig. 
- Jeg har ikke noget imod, at studerende får stemmeret. Men 
der er noget forkert ved positiv særbehandling i en demokratisk 
proces. Med denne vedtægt kan vi få et fuldgyldigt medlem i 
bestyrelsen baseret på få stemmer, måske endda uden mod-
kandidater. Jeg synes, man skal lade de studerende opstille til 
bestyrelsen på lige vilkår med øvrige kandidater.
Det var Tine Segel ikke enig i.
   - Signalet til de studerende er vigtigt, og det er vigtigt, at vi 
reserverer en plads til de studerende i bestyrelsen, så de ikke 
forsvinder i mængden. 
 Afstemning: For: 135, imod: 18, blankt: 4

BF indfører dimittendkontingent
For at fastholde medlemmer i overgangen mellem studenter-
medlemsskab og ordinært medlemskab, foreslår bestyrelsen, 
at BF indfører en dimittendkontingentsats på seks måneder 
svarende til det nuværende studenterkontingent. 
Forslaget blev vedtaget uden afstemning

§13: BF indfører lederkollegier
Medlemmer i ledende stillinger får mulighed for at oprette et 
lederkollegium eller netværk med støtte fra sekretariatet og 
med økonomisk støtte fra BF. 
Afstemning: For: 128, imod: 16, blankt: 16

§17: Ekstraordinært kontingent til
Aktionsfonden i forbindelse med konflikt 
De nuværende vedtægter giver BF’s hovedbestyrelse mulighed 
for at opkræve en måneds ekstra kontingent for at fylde strej-
kekassen efter en eventuel konflikt. Er der behov for yderligere 
midler, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling. Det er dog ikke hensigtsmæssigt under en konflikt. 
Derfor foreslog bestyrelsen en ændring i vedtægterne, der gør 
det muligt for bestyrelsen at handle mere fleksibelt. 

Forslaget blev vedtaget uden afstemning

Diverse ændringsforslag
En række mindre vedtægtsændringer var samlet under over-
skriften Diverse ændringsforslag. Enkelte gav dog anledning til 
debat - eksempelvis et forslag om, at kandidater til formands-
posten skal melde deres kandidatur senest to måneder før ge-
neralforsamlingen. Forslaget blev vedtaget. Se alle forslagene 
til vedtægtsændringer i GF-materialerne på bf.dk/gf2018

To-procents regulering af kontingentet
Efter otte år med et fastlåst kontingent vedtog BF’s gene-
ralforsamling at regulere BF’s kontingent, så det følger den 
almindelige prisudvikling. Det betyder, at kontingentet vil 
stige med to procent årligt. Da kontingentet blev fastfrosset i 
2010, havde BF overskud. Nu ser foreningen frem til underskud 
fra 2019, og da bestyrelsen ønsker at tilbyde medlemmerne 
samme service og samtidig udvikle forbundet for at kunne 
rekruttere bredere, skal kontingentet nu reguleres.  
Afstemning: For: 135, imod: 27, blankt: 10 

Du kan læse om vedtægtsændringerne på 
bf.dk/gf2018, samt under bf.dk/OmOs.
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Nye tider
kræver nye svar 

BF'eren på fremtidens arbejdsplads

Fremtidens fagidentiteter

Nye typer af medlemmer og
rekruttering til BF?

Den gode fagforening nu og i fremtiden?

BF – udviklingsperspektiver,
andre typer samarbejder, fusion

- BF skal følge med tiden og udvikle sig, og 
derfor har hovedbestyrelsen i 2017 igangsat 
et udviklingsprojekt, der skal afklare, hvilken 
organisation BF skal være, og hvem vi skal 
organisere, sagde formand Tine Segel i sin 
mundtlige beretning.
   BF har blandt andet fået udarbejdet en 
arbejdsmarkedsanalyse, hvor der forventes 
en øget efterspørgsel efter BF’ernes kompe-
tencer på det private arbejdsmarked og i nye 
jobtyper i den offentlige sektor.  
   Og der sker mange forandringer. På de 
uddannelser der traditionelt har uddannet 
BF’s medlemmer, på de arbejdspladser, hvor 
BF’erne plejer at blive ansat, og i de vilkår, 
politikere og beslutningstagere udstikker 
for bibliotekerne - for eksempel besparelser, 
både statslige og kommunale.  
   - Hovedbestyrelsen ønsker at involvere 
medlemmerne i diskussionen om, hvilket BF 
vi skal skabe, hvilke behov I mener, er de vig-
tigste, og hvad der optager jer i udviklingen 
af faget og forbundet, sagde Tine Segel.
   Inden generalforsamlingen var der derfor 
udsendt en digital Qvest, hvor deltagerne 
kunne stille spørgsmål til hinanden. Spørgs-
målene og svarene gav viden om medlem-
mernes overvejelser, tanker og idéer i forhold 
til BF og fagets udvikling, og de mange 
spørgsmål blev drøftet, da generalforsam-
lingen blev suspenderet lørdag eftermiddag. 
I tre en halv time arbejdede deltagerne med 
spørgsmål, som var blevet inddelt i fem 
temaer:          

”Vi ser behov for et skærpet fokus på 

den fagfaglige identitet. I min gruppe 

debatterede vi ordet bibliotekar, som vi 

er nogle, der mener, er et stærkt brand, 

der udstråler troværdighed og tillid. Vi 

havde dog en studerende i gruppen, 

som mente ordet ikke ses sådan af de 

unge, men vi talte om, at vi skal være 

opmærksomme på, hvad vi smider væk, 

hvis vi for eksempel skifter navn.”  

”Der mangler en bredere viden om, 
hvad bibliotekarer laver, hvis vi skal 
have andre ind i vores faggruppe.” 

”Vi snakkede om, hvordan vi kan rekrut-

tere bredt. Er vi definerede af det sted, hvor 

vi arbejder eller de ting, som vi laver? Vi 

kan måske se grænsen for, at det ikke er 

rengøringsdamen, vi skal rekruttere på for 

eksempel et bibliotek, men hvad med en 

kulturformidler? Hvornår er du bibliotekar, og 

hvornår er du ikke? I den ideelle verden for-

står folk, hvor vigtig bibliotekaren er, uanset 

om vedkommende er ansat på et folke- eller 

forskningsbibliotek eller i det private. Det er 

bare ikke der, vi er.” 

”Vi skal tænke 
vores kompe-
tencer ind i alle 
mulige virksom-
heder og organi-
sationer. Vi kan 
noget, man kan 
bruge alle steder. 
Det er fremtiden 
for faget.” 
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Sagt på
workshoppen

Se frem

”Jeg har været medlem af 
Dansk Magisterforening, men 
jeg følte ikke, at de omfat-
tede mig, så efter at have 
arbejdet fire år på et folke-
bibliotek, meldte jeg mig ind 
i BF. Jeg havde to betænke-
ligheder. Det ene var navnet 
- er jeg bibliotekar, eller er 
jeg formidler. Den anden var 
prisen. Det koster 200 kroner 
mere om måneden. Alligevel 
valgte jeg at skifte.” 

”Bibliotekarrollen er en anden i dag. Vi 

laver så mange fede ting. Det er ikke 

kun bøger. Vi skal bibeholde vores 
kerneværdier, men det skal være i 
nye rammer - for eksempel et andet 

navn, hvis vi skal gøre os håb om at 
rekruttere nye medlemmer med andre 

fagligheder.” 

”Vi skal tage den 
største svaghed og 
gøre det til en styrke. 
Vi skal aktivt bruge, at 
vi er et lille forbund i 
hvervningen. Det er en 
styrke, at jeg for ek-
sempel er på fornavn 
med min formand.” 

”Der er en stigning af 
korttids-, deltids- og 
projektansatte og 
selvstændige. Det 
er godt, hvis vi som 
fagforening kan rumme 
dem og udfordringerne 
med det flydende 
arbejdsmarked. Det vil 
gøre, at vi skiller os ud 
fra andre forbund.”

”BF kender vores spe-
cialisering og kender 
vores kerneopgaver og 
kan hjælpe med mål-
rettet kompetenceløft. 
Det skal vi bruge i 
rekrutteringen af nye 
medlemmer.”

”Hvis vi skal fusionere på et tidspunkt, skal vi 
ikke vente ti år. Det er vigtigt, at vi er klar på, 
hvad der er vigtigt for os at have med. Og vi skal 
i god tid undersøge, hvem vi kan lege med, så 
vi ikke for sent banker på. Det er nu, vi kan for-
handle os til gode vilkår. Vi er stadig mange, står 
stærkt og er en attraktiv samarbejdspartner.” 
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Kulturministeren:

Bibliotekaren er
stifinder og
opdagelsesrejsende
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8. november mødtes kulturminister Mette Bock og KL’s kultur-
udvalgsformand Leon Sebbelin med tyve gymnasieelever og 
40 pensionister i Hvidovre, på det sidste af fire dialogmøder 
mellem de to politikere og borgere rundt i landet.  
   - For det er ikke godt nok, at det kun er os politikere eller 
bibliotekarer, der finder ud af, hvad biblioteket skal være. Det 
er jér, der skal fortælle os, hvad biblioteket skal være for jer, 
indledte kulturminister Mette Bock med en kaffekop i hånden, 
der understregede den uformelle tone på dialogmødet, der for 
ministeren handlede om at lytte. 

LÆG DIT EGET BIBLIOTEKSBUDGET

Dialogmødet bestod af en række workshops, hvor de to 
generationer skulle tage stilling til, hvordan de syntes, et 
biblioteksbudget skulle se ud, og hvilke tre bibliotekstilbud de 
mente, var de vigtigste.    
   Under opsamlingen trak moderator journalist Anja Bo et 
budgeteksempel frem, hvor gruppen havde prioriteret mange 
penge til arrangementer og meget få penge til personale. Hun 
spurgte ind til, hvilke tanker der lå bag den prioritering.
   - Vi satte først mange penge af til personalet, fordi det er 
»varme hænder«, men kom frem til – efter flere overvejelser 
– at de ikke er »varme hænder« og ville derfor hellere bruge 
pengene på arrangementer og materialer, der koster mange 
penge, begrundede en ældre kvinder valget.

BIBLIOTEKAREN ER IKKE EN

ALGORITME 

Det fik Anja Bo til at spørge ind til bibliote-
karrollen i dag. 
   - Måske vi ikke skal tale »varme hænder«, 
men »varme hjerter«, for bibliotekarer skal 
kunne leve sig ind i andres behov, lige fra 
Peter på 17 år til Lotte på 75 år, svarede 
ministeren og fortsatte:
   - Bibliotekarernes rolle i dag, tror jeg, er 
at være en stifinder, der hjælper os med 
at finde vejen derhen, hvor vi gerne vil. Og 
på samme tid en opdagelsesrejsende, der 
hjælper os med at opdage nyt ved siden af 
det, vi allerede finder spændende. 
   - Vi mennesker er nysgerrige, og det er 
blevet nemmere at søge viden på net-
tet. Men vi har stadig brug for det fysiske 
møde, og vi må ikke gå på kompromis med 
det sociale samvær. Mange vil for eksempel 
gerne deltage i læseklubber, høre foredrag 
og så videre på bibliotekerne. På Google får 
vi mere af det samme, når vi søger, men 
bibliotekaren er ikke en algoritme, sagde 
ministeren, og tilføjede, at vi har brug for 
både det digitale og det fysiske.

Debatten
fortsætter også på 
Facebook under: 
Biblioteket er dit. 

Ordet er frit 
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HVORFOR SKAL  BIBLIOTEKET TUNES? 

6 ud af 10 bruger bibliotekerne på en eller anden 
facon i dag, og selvom udlånet er faldende, så lå-
ner vi e-bøger og lydbøger i stor stil, så hvorfor er 
det, at bibliotekerne skal tunes, spurgte værten 
Anja Bo de to politikere.
   - Formålet fejler sådan set ikke noget, sagde 
KL’s kulturudvalgsformand Leon Sebbelin. 
   - Men det er godt at stoppe op og snakke om, 
hvordan bibliotekerne skal se ud fremadrettet for 
at opfylde sit formål. Kommunerne ser bibliote-
kerne som en succes, så det handler også om at 
bevare biblioteket som en institution, der appel-
lerer bredt. 
   Hvordan ser I biblioteket om 5-10 år?, lød det 
næste spørgsmål til de to. 
   - Et sted med flere funktioner end i dag, svarede 
Leon Sebbelin. 
   - Et sted med bøger, dannelse, kultur, oplysning, 
samtale og diskussion. Et sted, der samler ting, 
der befrugter hinanden, uden at det koster mere, 
svarede Mette Bock.    

Alle de input, der er blevet indsamlet på de fire 
dialogmøder, vil KL og Kulturministeriet nu kigge 
nærmere på. 

Adgangen til litteratur er afgørende  

Formanden for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, 
Leon Sebbelin har sammen med kulturminister Mette 
Bock afholdt fire møder for at få både brugere og ikke-
brugeres ønsker til fremtidens biblioteker. Alle steder 
var meldingen:

1.  Man ønsker adgang til litteratur – både trykte bøger, 
e-bøger og lydbøger.

2.  Der er et stort behov for fysisk at samles om 
litteratur i læsekredse, ved forfattermøder og så 
videre.

3.  Man vil have adgang til vejledning fra bibliotekarer.

Det fortæller kulturministeren den 15. november i 
Berlingske i artiklen Skal biblioteket være kulturhus, 
eller skal private tage over? Blandt andet gjorde en 
gymnasieelevs stærke ønske om adgang til vejledning 
fra bibliotekarer indtryk.
   »En gymnasieelev sagde, at hvis han skulle skrive om 
f.eks. Nordkorea og googlede »Nordkorea«, blev han 
kastet ud på et frådende hav af artikler og bogtitler. 
Det var uoverskueligt for ham. Hvis han derimod gik 
på biblioteket og spurgte en bibliotekar, så fik han en 
vejledning, så han kunne bruge sin tid fornuftigt.«

Adgangen til litteratur er afgørende
For kulturministeren er det afgørende, at bibliotekerne 
holder fast i formålet at sikre adgangen til litteratur, 
hvad enten det er i form af trykte bøger, e-bøger eller 
lydbøger. Men derudover ser hun positivt på de mange 
udviklingsveje for de kommunalt ejede biblioteker.
   »Vi har set, at kommunalreformen har betydet, at 
nogle kommuner overvejer antallet af biblioteker og 
gør biblioteker til kulturhuse, hvor man ikke kun har 
bogudlån, men også litteraturkredse, foredragsvirk-
somhed, it-hjælp til ældre borgere og andre aktiviteter. 
I andre kommuner bevarer man små biblioteker i lokal-
samfundene ved at gøre dem »førerløse« – altså uden 
betjening og faste åbningstider – og giver borgerne 
mulighed for selv at kunne lukke sig ind med sygesik-
ringsbevis,« siger Mette Bock.
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Folk søger mere i bredden end i dybden og 
foretrækker let fordøjelige informationer. 
Til gengæld er de i stigende grad bevidste 
om vigtigheden af at finde korrekte kilder, 
viser en national norsk undersøgelse af
befolkningens informationsbehov.

n norsk kortlægning af befolk-
ningens informationsbehov de 
kommende fem til ti år rejser en 
masse spørgsmål til bibliotekar-
rollen. 
   Blandt andet peger kun seks 
procent i gennemsnit på bib-

lioteket, som et sted de vil indhente infor-
mationer om forskellige emner, og mange 
ser biblioteket som et lidt besværligt sted at 
komme eller som et sted for folk med spe-
cielle informationsbehov.
   - Det er selvfølgelig nedslående, men også 
et wake up call, siger projektleder Britt Sanne, 
der er afdelingsleder på Tønsberg og Færder 
bibliotek i Norge. Sammen med bibliotekschef 
på Tønsberg og Færder bibliotek, Tone Eli Mo-
seid, mener hun, at forklaringen er, at mange 
har en forældet opfattelse af biblioteker som 
et hus med bøger, de ikke kan opsøge i forhold 
til informationssøgning.

E
   - Det er en udviklingen, der er sket over tid, hvor digita-
liseringen har betydet, at søgning efter information er 
rykket over til Google. Vi er ikke længere i folks bevidst-
hed som et sted, man kan få hjælpe til at finde svar, og 
vi får ikke længere komplicerede referencespørgsmål. 
Konsekvensen er også, at bibliotekarerne er blevet 
rustne på informationskompetencerne, siger Tone Eli 
Moseid. 
   Der er dog stadig potentialer for bibliotekerne i under-
søgelsens svar, som seks norske biblioteker står bag, og 
som er første skridt i et treårigt projekt med formålet 
at: »Forny folkebibliotekets tilbud indenfor reference-
arbejde og kundskabsformidling« 
   - Både for at få fortalt, hvor bibliotekarer og bibliote-
ker allerede byder ind, hvilket mange ikke er klar over 
i dag, samt ved at tilpasse tilbuddene langt bedre til 
brugernes behov. Mange finder for eksempel alle deres 
informationer på nettet. 74 procent tilkendegiver, at 
de i hovedreglen kun bruger netbaserede søgeværktø-
jer. Og biblioteket er ikke på nettet i den udstrækning, 
det kunne og bør være. Der er for eksempel et stort 
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potentiale i de mange materialer, bibliotekerne har, men som ikke 
kan søges frem på nettet - for eksempel det, der pligtafleveres, 
siger Toni Eli Moseid. 

NYE ROLLER  

Halvdelen af befolkningen mener, at bibliotekarer og informations-
specialister fremover i højere grad skal hjælpe dem til at forstå og 
tolke informationer. Her ligger også et stort potentiale, der kan 
videreudvikles på flere måder, mener Britt Sanne.
Undersøgelsen lægger nemlig op til, at vi diskuterer om bibliote-
karer skal udvide vejlederrollen for eksempel inden for udvalgte 
emner som privatøkonomi, job, familie og samliv, som mange 
søger personlig vejledning til, og hvor netkilderne ikke slår til? Eller 
sundhed, som også har politisk fokus både lokalt og statsligt, siger 
Britt Sanne. 
   Også det »nære« er et område, som kan dyrkes endnu mere. 
Mange tilkendegiver, at de ønsker flere oplevelser med deres 
nærmeste, og biblioteket har allerede en stærk position ved at 
levere en atmosfære af ro og fokus på det vigtige. Så hvordan 
kan bibliotekarer for eksempel hjælpe til flere kvalitetsstunder i 
hverdagen? Eller hjælpe folk til personlig vækst? Det er spørgsmål, 
der skal diskuteres.
   Debatten om bibliotekerne i Norge har rykket sig fra et fokus på 
litteraturformidling og kulturelle oplevelser til biblioteket som mø-
dested og arena for debat og samtale. Og nu er endnu et område 

kommet på dagorden – folkebibliotekets rolle 
i forhold til læring og kundskab. Blandt andet 
var »Fremtidens folkeoplysning« temaet for 
den norske bibliotekschefforenings årsmøde i 
oktober 2018. 
   Bibliotekarer har allerede et godt omdømme, 
og biblioteket er et sted, som man har tillid 
til, så i tråd med det kan man diskutere, om 
bibliotekarer eksempelvis skal lave en slags 
mærkningsordning, der kvalitetsstempler kilder, 
påpeges det i undersøgelsen.  

NATIONAL STRATEGI 

Næste skridt i projektet er netop at få debatte-
ret de spørgsmål, som undersøgelsen rejser og 
komme med en række anbefalinger til bibliote-
karer og biblioteker. 
   - Det kunne være en fælles plan for et kompe-
tenceløft af medarbejdere eller en anbefaling til 
et nationalt digitalt bibliotekstilbud, som man 
har i Danmark, men så langt er projektet ikke 
endnu, siger Tone Eli Moseid, der håber, at an-
befalingerne fra projektet kommer til at indgå 
i den reviderede nationale biblioteksstrategi, 
som det norske nationalbibliotek arbejder på.

28

Om undersøgelsen 

Kortlægningen af befolkningens 
fremtidige informationsbehov er 
første skridt i et treårige projekt 
– sponseret af Norges National 
Bibliotek, der afsluttes novem-
ber 2019. Projektets formål er at 
»Forny folkebibliotekets tilbud 
indenfor referencearbejde og 
kundskabsformidling«. I alt 
samarbejder seks biblioteker: 
Arendal bibliotek, Kongsberg 
bibliotek, Larvik bibliotek, 
Vestfold fylkesbibliotek, USN 
- Universitetet i Sørøst-Norge, 
avd. Bakkenteigen, OsloMet - 
Institutt for arkiv-, bibliotek- og 
informasjonsfag samt Tønsberg 
og Færder bibliotek.

- Det var vigtigt for os at undersøge den generelle 
befolknings fremtidige informationsbehov, og ikke kun 
biblioteksbrugeres, så vi kan spille ind som bibliotekarer på 
den brede bane, siger projektleder Britt Sanne (tv.).  
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Hvordan søger
befolkningen?
Søger mere i bredden end i dybden

I takt med, at informationssøgning går hurtigere og er mere 
effektivt, er behovet for overblik og bredde i søgningen 
blevet stærkere. Den store mængde af tilgængelig informa-
tion gør os mere kildekritiske og optagede af at skaffe et 
helhedsperspektiv og flere indfaldsvinkler på informationerne 
fremfor at dykke ned i enkelte kilder, viser undersøgelsen. 
Det stigende behov og ønske om en ufiltreret oversigt over 
informationer – specielt i forhold til nyheder, aktualitets-
stof og anden faglig viden – er også en modreaktion overfor 
stigningen i det persontilpassede indhold. 

Gerne let fordøjeligt

Befolkningens informationsbehov kan inddeles
i tre kategorier: 

1.  Praktiske informationer, der gør hverdagen lettere. Tips og 
tricks til at bygge en terrasse eller strikke en hue, hvad er 
bedst i test eller anmeldelser af steder på Tripadvisor.

2.  Faglig viden. Her handler det ikke kun om at lære nyt, men 
også om hvordan vi ønsker at fremstå i en social sammen-
hæng, og hvordan vi er i stand til at tage del i samtaler. 

3.  Underholdning. Det bruges til at koble af, inspiration og 
dyrkning af egne interesser. Det er et bredt spektrum fra 
sociale medier, blogs og netbutikker til digitale magasi-
ner, skønlitteratur, serier og film. Netsurfing er blevet en 
egentlig fritidssyssel, der ofte er vanestyret, hvor man 
besøger de samme sider igen.

For alle tre kategorier viser undersøgelsen, at folk foretræk-
ker informationer, der er let fordøjelige og let tilgængelige. 
De fleste giver udtryk for, at deres søgen mere handler om 
personlige interesser end generelle samfundsaktuelle temaer. 

Fokus på, hvad der er sandt

Befolkningen har fået en øget bevidsthed om vigtigheden af 
korrekte kilder. 51 procent tror, at det bliver vanskeligere at 
stole på, at informationer er korrekte. 84 procent forventer, at 
de fremover vil være mere bevidste om at finde informationer 
fra korrekte kilder. Og 54 procent mener, at de har behov for 
mere viden om, hvordan de skal finde relevant og korrekt infor-
mation, så de er sikre på, hvad der er fakta. 
   Halvdelen af de adspurgte mener, at det er vigtigt med 
professionelle vejledere, der kan hjælpe os med at skelne fejl 
fra fakta. Og de forventer, at medarbejdere på biblioteker og 
informationskontorer ikke kun skal hjælpe med at finde infor-
mationer, men også hjælpe med at forstå informationerne.
   56 procent forventer mere personligt tilpasset information, 
der meget præcist besvarer deres spørgsmål. 
   Forventningerne til, om man har brug for vejledning og hjælp 
til at finde sande informationer er aldersbetinget. De yngre 
oplever, at de i højere grad kan klare sig selv ved at bruge søge-
værktøjer på nettet.  

à

74% vil i hovedreglen 
kun bruge netbaserede 

søgeværktøjer

35% afgiver gerne
informationer om sig selv for 
at få personaliserede tilbud

(for de yngste er det tal 43%)
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Interesseområder

Rejser, oplevelser, musik, kost og motion topper listen over in-
teresseområder. Der er dog store forskelle i forhold til alder, køn, 
geografi osv. 
   Medicin, sundhed og selvhjælp topper listen over emner, som 
befolkningen oftest har spørgsmål til og behov for vejledning i. 
Andenpladsen går til politik og samfund. 

Personlig vejledning er vigtig 

46 procent ønsker at møde en professionel vejleder ansigt til an-
sigt. Og 48 procent tror, at information fra personer – både pro-
fessionelle og nære relationer – vil være vigtigere end automa-
tisk generede svar i fremtiden. Mange angiver dog også fysisk og 
personlig vejledning som mere besværlig end den netbaserede. 
   Flere kvinder end mænd forventer, at de vil opsøge profes-
sionelle for at få informationer og vejledning. Troen på, at man 
hovedsageligt vil bruge netbaserede søgeværktøjer til at finde 
informationer, stiger med ens uddannelsesniveau. 

56% tror, de kommer til at have 
brug for viden om mange flere emner, 

end de har i dag

69% vil være mere forsigtige med 
at efterlade sig digitale spor

Generel tillid til netkilder 

Folks tillid til kilder afhænger af emnet, men generelt er der stor 
tillid til kilder på nettet - også større tillid end til fysiske kilder 
og til de sociale medier. 
   99 procent oplever at få relevante svar, når de søger på emner 
som politik, samfund og nyheder. Det samme tal er 95 pro-
cent for medicin, sundhed og selvhjælp og 88 procent indenfor 
emnerne kærlighed og samliv. Netop ved det sidste emne, samt 
spørgsmål om familie og børn, tilkendegiver folk, at de i højere 
grad søger informationer gennem relationer og fysiske kilder, 
som de har større tillid til.
   Der er generelt lav tillid til de sociale medier som kilde - især 
indenfor medicin og sundhed, hvor kun 14 procent har tillid til 
det, de finder. Til gengæld har 49 procent tillid til informationer 
om kærlighed og samliv på de sociale medier.  
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Metode  Undersøgelsen bygger på kvantitative og kvalitative data 
kombineret med trendanalyse. Spørgeskemaet er sendt til 2.001 personer 
over 15 år. Trendanalysen er med 1.000 respondenter og et panel med 230 
norske forbrugere i 2017.

Makrodrivere i samfundet 

Overordnede tendenser i samfundet, der grundlæggende præger 
vores hverdags- og arbejdsliv: 

•  Øget globalisering og øget automatisering. Det bliver vigtigere 
at forstå, hvad kunstig intelligens betyder for os som individ, 
virksomhed og organisation, og hvordan det kan bruges.

•  Nordmænd er nogle af de mest digitale forbrugere (som danskere). 

•  Nye familiesammensætninger og et mere flerkulturelt samfund 
med deraf nye værdier og identiteter. Voksende forskel mellem rig 
og fattig. 

•  Større individualisering. Sociale medier som arenaer med egne 
sandheder.

•  Forventningsøkonomi, hvor folk har fokus på kvalitet og gode 
løsninger for samfundet, miljøet og dem selv. 

•  Vi vil have det optimale ud af vores tid. Ønske om kontrol og tryghed.

48%
sætter pris på
skræddersyet 

information  

Fire segmenter 
Analysefirmaet Opinion, der står bag undersøgelsen, har inddelt befolkningen i fire segmenter: 

1.  Den personlige, der stoler mest på personlige informationer og gerne opsøger personlig vejled-
ning. I denne grupper er flest kvinder og flere ledige. De er ikke så teknologisk interesserede, 
men mere optagede af personlige spørgsmål.

2.  Den hel-digitale, der ikke ser behov for personlig vejledning. Her er flest mænd uden børn med 
interesse i økonomi og teknologi.

3.  Den ansvarlige, der mener, det bliver vanskeligere at stole på, om informationer er korrekte.

4.  Den vejledningssøgende, der mener, at bibliotekarer ikke kun skal hjælpe med at finde men 
også med at forstå informationerne. Her er flere over 60 år, flere uden arbejde og uden børn, 
og med en lavere uddannelse.

Man kan godt være indenfor to segmenter og for eksempel være »ansvarlig hel-digital«.  
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projekt. Det kræver, at vi kan fremfinde viden på tværs af hele 
virksomheden. Min rolle er at have forståelse for forretnin-
gen. Det er Ørsteds grundlæggende formål, der afgør, hvilke 
dokumenter, der er de vigtigste for virksomheden, og hvordan 
de skal sikres og genbruges. Det er for eksempel vigtigt at have 
styr på, hvad der er baggrunden for beslutninger og at sikre 
dokumenters informationsspor. Så man ved, hvem der har 
skrevet dokumentet, hvem der har godkendt det, hvem der har 
ændret i det, og hvad der er besluttet. Derfor skal systemet 
sikre, at medarbejderne kommer igennem procedurer, der gør, 
at vi ikke misser de her spor af information. Det er nødvendigt 
for at kunne bygge og drifte vindmølleparker effektivt og sik-
kert, siger Anna Stina Lanne.  Og det kan være dyrt, hvis noget 
går tabt. 
   - Hvis vi ender i en retssag, skal vi kunne genfinde dokumen-
ter, der dokumenterer alle processer og beslutninger. Når vi 
for eksempel sælger vindmølleparker til en partner, så øges 
værdien, hvis dokumentationen er i top, og når vi ved, hvordan 

Anna Stina Lanne er ekspert i at indsamle og sikre 
dokumenters informationsspor og i at oversætte 
brugernes behov til systemerne. Kort sagt er hun 
bindeled mellem menneske og teknik.  

T
E

K
S

T
 S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
T

E
D

 F
O

T
O

 S
IM

O
N

 K
L

E
IN

-K
N

U
D

S
E

N
 

ndsigt i strukturer og systemer, for-
ståelse for slutbrugernes behov toppet 
med viden om forretning og bundlinje 
er en cocktail, mange store virksomhe-
der har fået smag for. I energivirksom-
heden Ørsted er der ansat mere end 

30 informationsspecialister. Mange af dem er 
ansat i afdelingen Document and Records Ma-
nagement Business Excellence. Her er Anna 
Stina Lanne ansat som business application 
manager, og hun har været med til at udvikle 
et helt nyt records management-system i 
Ørsted, så det passer til de mange faser, der er 
i at bygge og drive enorme vindmølleparker og 
gøre viden og erfaringer tilgængelige på tværs 
af virksomheden.
   - Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken i 
projekterne, hvis arbejdet er lavet i et andet 

I

Det kan koste 
dyrt at misse et 
informationsspor
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- Jeg fandt den rette uddannelse på det 
daværende IVA, fordi jeg lærte metoder og ikke 
et emnespecifikt fag. Jeg kan lide at hjælpe 
andre med at opnå deres mål gennem struktur 
og ved at bruge de rigtige værkstøjer. Det er det, 
som informationsvidenskaben kan, siger Anna 
Stina Lanne.
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vindmøllerne er byggede, kan nedmonteringen efter 20-30 års 
drift foregå uden store og dyre overraskelser.

OVERBLIK OG SYSTEMPERSPEKTIV

Det er Anna Stina Lannes opgave at oversætte de konkrete 
behov, som virksomheden og medarbejderne har i de store 
vindmølleprojekter, til funktionaliteter i systemerne. Og det 
er en balance, for systemet skal være effektivt og nemt for 
brugerne og helst skræddersyet til deres behov, men samtidig 
opfylde lovpligtige krav om dokumentation og behov, som kan 
gavne andre steder i forretningen eller skabe værdi på sigt. 
   - Gør vi noget super nemt ét sted i systemet, kan vi miste 
vigtig information andre steder. Det kan vise sig meget værdi-
fuldt, at vi kan genfinde bestemte tegninger eller dokumenter 
om tre år, som lige nu ikke synes så vigtige i et konkret projekt 
og derfor anses for en lidt besværlig eller bureaukratisk proces, 
siger Anna Stina Lanne. Her er det hende og hendes kolleger, 
der skal bevare overblikket og systemperspektivet. For nok 
skal dokumenthåndteringssystemet være så specifikt og opga-
venært som muligt, men det skal passe til mange mennesker, 
processer og projekter og være konsekvent og robust nok til at 
give mening på tværs af virksomheden. 
   - Vi skal understøtte forretningen i alle faser, så vi skal skabe 
systemer, der giver mest mulig værdi på tværs af hele virk-
somheden, siger Anna Stina Lanne, der har to kasketter på. 
Den ene handler om oversættelsesarbejdet – brobygningen 
mellem systemerne og brugerne og udviklingen af systemerne. 
Det giver hende naturligt en anden kasket, der handler om at 
få mest muligt ud af systemerne, hvilket man kun opnår, hvis 
specialisterne bruger systemerne optimalt.
   - Jeg er ansvarlig for advanced user network (superbruger-
netværk). Det er medarbejdere, der har indsigt i systemerne 
og i, hvordan de bliver brugt. De videndeler med kollegerne og 
supporterer andre i at bruge systemerne. Vi holder måned-
lige skypemøder med netværket, og de får viden om nyeste 
funktionaliteter, så snart det er klart. Desuden er de en direkte 

kilde til input om, hvad der er virker og ikke 
virker, siger Anna Stina Lanne, der på sigt 
også skal stå for at undervise i systemerne 
og lave manualer. Hun fungerer også som en 
»third level service desk«, hvilket betyder, at 
hun bliver tilkaldt, hvis der er så komplicerede 
fejl i systemerne, at det kræver kontakt til 
leverandørerne. 

VEJEN TIL ØRSTED 

Det var et studiejob i Ørsteds records manager 
team, der gjorde Anna Stina Lanne bevidst 
om, at hendes interesse lå i dokumenthånd-
tering og records management. Herfra blev 
specialister i dokumenthåndtering sendt ud til 
vindmølleprojekter. 
   - Ideen om at systematik, struktur og 
organisering af dokumenter kan betyde, at vi 
kan samarbejde og videndele på tværs af en 
kæmpe virksomhed, var lige mig.  
   - Jeg brugte også BF, fagmagasinet Perspek-
tiv og studievejledningen på IVA (nuværende 
INF, red.) til at danne mig et overblik over 
jobmulighederne. Jeg havde tidligere læst fag 
på arkitektuddannelsen og humangeografi i 
Sverige, så jeg var opsat på tidligt at finde min 
retning i studiet.  
   På det tidspunkt udbød det daværende IVA 
ikke fag i dokumenthåndtering, så Anna Stina 
Lanne tog en række valgfag på det svenske 
Mittuniversitet, hvor de har en anden tradition 
for arkivvidenskab.
   Da hun blev færdig i 2016 som cand.scient.
bibl., ventede der et job i Ørsted, så hun har 
ikke oplevet at skulle forklare sine kompeten-
cer eller faglighed.
   - Mange informationsspecialister før mig 
har gødet jorden. Man har forstået, at den 
traditionelle tilgang, hvor en it-afdeling leverer 
et værktøj og system uden et tæt samarbejde 
med brugerne, ikke fungerer. 
   - Brugerne er taknemmelige for, at vi lytter 
til dem, forstår deres behov og kan oversætte 
det til systemudviklerne. Jeg hører dem sige, 
at systemerne fungerer så godt, fordi de er 
så forankrede i forretningen og er tænkt ind i 
de processer, de skal understøtte, siger Anna 
Stina Lanne og tilføjer, at hele hendes arbejde 
ikke kun er teknik og systemer. 
   - Jeg arbejder også med en metadatamodel 
og vedligeholder de metadata, som vi bruger. 
Det handler igen om, hvordan brug af metada-
ta skaber merværdi ved, at erfaringer og viden 
let kan genfindes og dermed genanvendes.

”Brugerne er taknem-
melige for, at vi lytter
til dem, forstår deres

behov og kan
oversætte det til

systemudviklerne”
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Et lykkeligt moderne
ægteskab – om
samarbejde mellem 
folkebibliotek og 
borgercenter i Dragør    

Af Henriette Ritz Kylmann 
Biblioteksleder 
11. oktober

Sammenlægninger af borgerser-
vice og folkebiblioteker har rullet 
over landet. Det har stået på gen-
nem en årrække i forskellige ud-
formninger for eksempel fra fuldt 
integreret til borgerservice light. 
Fokus har været stort på de steder, 
hvor bibliotek og borgerservice er 
flyttet sammen og knap så stort 
på de steder, hvor man har valgt 
en anden vej. Dragør Kommune er 
en af de kommuner, som er gået 
en anden vej. Vi vil gerne dele 
vores erfaringer om det, vi kalder 
”et lykkeligt moderne ægteskab”; 
vi bor hver for sig og samarbejder, 
der, hvor det giver mening for 
borgerne.

De rullende bibliotekers brandingværdi    

Af Laurits Rasmussen. 7. november

Rullende biblioteker, mobile biblioteker eller bogbusser. Kært barn har mange navne. De mobile biblioteker 
har en stor brandingværdi for folkebibliotekerne og den danske kulturarena. 

RO(man)TID – På sporet af den tabte tid     

Af Lene Kure Østergaard, Kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker. 7. november

– om at (gen)finde tid og (gen)skabe læselyst. 
Vi lever i en tid, hvor noget eller nogen konstant kræver vores opmærksomhed; i en tid, hvor flere og flere 
oplever stress og frustrationer på grund af alt det, de kan og vil, men som de ikke altid kan overkomme. 
Vi har svært ved at finde tid i hverdagens trummerum, hvor vi lovligt kan trække os tilbage og koble af 
med en god bog. Og det er lige netop den udfordring, RO(man)TID tager fat i! 
Læs hele artiklen på side 36.

Litteratur gavner den enkelte og fællesskabet      

Af Nicoline Ehlerts Madsen. 11. oktober
 
Kan man gennem en intens uge med litteratur og læsning vække børn og unges interesse for litteraturen 
og give dem lysten til at læse? Kan den øgede læsning bidrage til, at færre børn og unge får manglende 
selvværd, eller lider af stress eller ensomhed? 

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...



· Perspektiv · November 201836

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

RO(man)TID – På sporet 
af den tabte tid – om at (gen)

finde tid og (gen)
skabe læselyst

RO(man)TID – På sporet af den tabte tid er et toårigt udvik-
lingsprojekt, der skal hjælpe ’den travle familie’ og ’hverdags-
danskeren’ med at finde skjulte tidslommer og derved få litte-
raturlæsning tilbage i hverdagen. Undersøgelser viser nemlig, 
at manglende tid er en af de væsentligste læsebarrierer, og at 
moderne mennesker får sværere og sværere ved at finde rum 
til læsning og fordybelse.

I RO(man)TID har man valgt at afgrænse målgrupperne til 
private og offentlige arbejdspladser, da man her allerede har et 
etableret fællesskab. Det sociale spiller en stor rolle for vores 
muligheder og motivation for varig forandring – de fleste 
kender sikkert kampagner som ”Vi cykler til arbejde” og ”Tæl 
skridt”, hvor man som kolleger både opmuntrer og motiverer 
hinanden. I RO(man)TID springer man lige ind i det allerede 
eksisterende fællesskab på arbejdspladserne, som man så kan 
bygge videre på.

De deltagende arbejdspladser er meget forskellige: Medarbej-
dere fra Friplejehjemmet Hesselvang og undervisere fra Kul-
turskolen i Vesthimmerland, et netværk af erhvervskvinder og 
kommunale dagplejere i Mariagerfjord, administrative medar-
bejdere og private dagplejere i Brønderslev og folkeskolelærere 
fra Sortebakkeskolen samt medarbejdere i en tøjbutik i Rebild.

SUNDHEDSFREMMENDE LÆSNING OG OFFLINE-TID

RO(man)TID differentierer sig fra andre litteraturprojekter ved 
at lægge hovedfokus på en litteraturformidlingsmetode, der 
bygger på livsændringer, positiv psykologi og stressforskning. 
I projektet arbejder man på en ny formidlingsstrategi, hvor 
formidleren er vejleder og hvor bibliotekets fordybelsesrum 
udvikles – i den forstand, at det rækker uden for bibliotekets 
vægge og hjem i folks stuer, på arbejderpladser og andre rum.

Mange har sikkert hørt om begrebet flow, men forbinder det 
måske ikke direkte med læsning. Inden for positiv psykologi 
bruges begrebet til at betegne en særlig mental tilstand. Flow 
i læsning er, når bogen og teksten nærmest forsvinder, og 
filmen i hovedet tager over.

”Flow er kendetegnet ved, at der ikke er andet tilstede end det, 
som du foretager dig. Det er den mest opmærksomme tilstand, 
vi kender til”, forklarer lektor og ph.d. Frans Ørsted Andersen, 
DPU/Aarhus Universitet.

Lektor og ph.d. Frans Ørsted Andersen, der forsker i flow, har 
formidlet viden om flow til de medvirkende biblioteker og 
klædt dem på som flowformidlere, således at de har kunnet 
formidle til projektets deltagere, hvad flow er og gør for vores 
mentale og fysiske sundhed – og særligt hvordan flow kan 
opnås via læsning.

Lene Kure Østergaard, Kommunikationsmedarbejder, Vesthimmerlands Biblioteker

Vi lever i en tid, hvor noget eller no-
gen konstant kræver vores opmærk-
somhed; i en tid, hvor flere og flere 
oplever stress og frustrationer på 
grund af alt det, de kan og vil, men 
som de ikke altid kan overkomme. Vi 
har svært ved at finde tid i hverda-
gens trummerum, hvor vi lovligt kan 
trække os tilbage og koble af med 
en god bog. Og det er lige netop den 
udfordring, RO(man)TID tager fat i!   
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Læs resten af artiklen her bf.dk/FagmagasinetPerspektiv/DelDinViden 
og find ud af, hvilken særdeles kendt forfatter, der holder foredrag, når 
projektet slutter i 2019. Og hvorfor han i øvrigt roser projekt RO(man)TID. 

LÆS MED ÉN-TIL-ÉN VEJLEDNING

Et forløb strækker sig over tolv uger, hvor projektets deltagere 
både modtager fælles og individuel vejledning. Deltagerne bli-
ver individuelt interviewet om blandt andet læsevaner, digitale 
vaner og offline-tid. Herefter går vejleder og deltager, med 
afsæt i tidsregistreringer af deltagernes hverdag, på jagt efter 
hverdagens skjulte tidslommer. 

Selvom RO(man)TID bygger på en fælles metode og fælles 
læseaktiviteter på arbejdspladserne, er der et særligt fokus på 
den enkelte deltager. Ønsker man at få læsning ind som en fast 
del af hverdagen hos den travle familie og hverdagsdanskeren, 
er man nødt til at tilpasse metoden efter den enkelte deltagers 
ønsker, behov og ressourcer.

Man kan i projektet tydeligt se, at det er vigtigt, at deltagerne 
ikke går ned på læseinspiration. Når læselysten endelig viser 
sig, kan det ikke nytte noget, at man står uden en bog, man 
har lyst til. Man kan have reolen derhjemme fyldt med fine, 
ulæste klassikere, men man har måske langt mere gavn af en 
lettilgængelig underholdningsroman. Hver deltager bliver der-
for præsenteret for en håndfuld bøger, der er håndplukket til 
lige netop dem. Og det er noget, som har vist sig at have stor 
indflydelse på deres læselyst og ikke mindst deres forståelse af 
bibliotekernes og bibliotekarernes rolle og funktion:

”Flere af projektets deltagere var overraskede over, at jeg kunne 
ramme sådan plet i deres ønske om litteratur. Flere havde aldrig 
skænket det en tanke, at de kunne få hjælp af bibliotekarerne”, 
fortæller Kirstine Grøngaard, bibliotekar ved Brønderslev Biblio-
tek.

”Jeg har haft stor fornøjelse af bibliotekarens hjælp. Hun har væ-
ret superdygtig til at finde lige netop den genre, som jeg elsker, 
og endda udvidet min horisont på det område” – deltager, privat 
dagplejer, Brønderslev.

Herudover er der ingen tvivl om, at den individuelle vejledning 
giver det største udbytte. Særligt har de individuelle metoder, 
man har udviklet i projektet, hjulpet deltagerne med at komme 
i gang med samt vedligeholde læsningen.

”Jeg har fået mere ro i min hverdag efter projektet og en større 
bevidsthed om, hvad jeg gør hvornår, og jeg falder også hurtigere 
i søvn. Det virker afstressende for mig med bare 10 minutters 
læsning inden sovetid” – deltager, erhvervsnetværk for kvinder, 
Mariagerfjord.

”Mine læsevaner har ændret sig efter deltagelse i RO(man)TID. 
Jeg læser nu hver dag sammen med min datter. Hun skal læse 
hjemme i 20 minutter hver dag og nu sætter jeg mig ved siden af 
hende og læser 20 minutter i min egen bog, og ofte fortsætter 
jeg, når hun er færdig” – deltager, adm. medarbejder, Brønder-
slev.

ET SPEJL PÅ SAMFUNDETS INDRETNING

De fire medvirkende biblioteker har afsluttet deres første to 
målgrupper, og påbegynder den tredje og sidste målgruppe i 
efteråret 2018. Ud fra spørgeskemaer og registreringer fra mål-
gruppe 1 og 2 kan projektets evaluator Jeppe Spure fra SPURE 
Organismer allerede nu pege på et par tendenser og resultater 
i projektet.  

”Det er kendetegnende for projektets deltagere, at stort set alle 
ønsker, at de læste mere, og at stort set alle læser mere i ferien 
end til hverdag” – Jeppe Spure, evaluator på RO(man)TID.

Ifølge Jeppe Spure kan projektet betragtes som et spejl på 
samfundets indretning, idet jagten på at finde lommer af tid 
til læsning i løbet af dagen måske også rimer på andre længsler 
og behov, der ikke bliver realiseret eller udlevet som en del af 
det travle familieliv. Deltagernes besvarelser peger i hvert fald 
på, at ferien byder på andre typer af mentale rum, der tillader 
læsning og læseflow.

INTERESSE FOR LYDBØGER

En bemærkelsesværdig tendens er interessen for lydbogen. 
Lydbøger har den fordel, at de kan høres samtidig med, at man 
er i gang med andre aktiviteter, og det tiltaler mange, da det 
kan give dem mere læsetid i hverdagen, for eksempel under 
transport, madlavning, rengøring og så videre. En række per-
soner har gennem deres deltagelse i RO(man)TID fundet glæde 
ved at opdage lydbogens univers – og nogen har endda oplevet, 
hvordan det er smittet af på andre. 

”Det er dejligt at kunne finde en lydbog, også for min søn og 
mand, som ellers aldrig læser. Det er en forskel for hele familien 
og særligt, at min 15-årige søn har fået øjnene op for lydbøger” – 
deltager, Friplejehjemmet Hesselvang, Vesthimmerland.
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udgangspunktet for en designproces, hvor vi har samarbejdet 
med tre kommunale plejecentre, siger May-Britt Diechmann.
   Tre aktiveringsmedarbejdere fra plejecentrene, to biblioteka-
rer, en administrativ medarbejder samt en proceskonsulent fra 
Roskilde Centralbibliotek gik i gang med at tilpasse tilbuddet til 
borgernes behov. 
   - Det udfordrede personalet i starten at skulle samarbejde 
med andre aktører inden for ældre og sundhed, som jo så skal 
formidle materialerne. Vi skulle også lære at arbejde med 
eksempelvis demente borgere. Men medarbejderne tog godt 
imod det, fordi det er et projekt, der giver rigtig god mening, og 
fordi personalet er meget dedikeret. 
 
SUCCES KRÆVER VEDHOLDENHED

May-Britt Diechmann har arbejdet strategisk for at få projektet 
til at lykkes, og hun har været vedholdende. 
   - Jeg har blandt andet gjort meget ud af at opbygge relationer 
til lederne på plejecentrene og sikre mig, at de syntes, at min 
ide var god. Bibliotekerne kan gøre en forskel derude, hvis vi gør 
det rigtigt. Vores produkt er med til at give stjernestunder og 
skabe oaser.
   En af fordommene fra bibliotekets personale var, at der var 

Trods kommunale besparelser i 2018 går bibliotekerne på 
Stevns fri. Bibliotekschef May-Britt Diechmanns ambition
om at arbejde strategisk for at løfte vigtige kommunale dags-
ordner har ført til et samarbejde med tre plejecentre og givet 
biblioteket en ekstra bevilling på 350.000 kroner. 
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a May-Britt Diechmann blev leder 
af Stevns Bibliotekerne for to 
et halvt år siden, var »Bogen-
Kommer-ordningen« et af de 
områder, hun gerne ville forbedre. 
Samtidig havde hun fokus på, 

hvor biblioteket kunne have en positiv ef-
fekt på lokalområdet og på hvilke politiske 
dagsordener, biblioteket kunne spille ind. Her 
var udfordringerne med flere ældre og også 
flere ensomme ældre et område, der lå lige til 
højrebenet for biblioteket.
   - Det er godt, at bibliotekerne er forplig-
tede til at formidle til de borgere, der ikke 
kan komme på bibliotekerne. Men det er dyrt 
at formidle én til én via ”Bogen-kommer-
ordningen”. Så min kongstanke var, at vi skulle 
undersøge, hvordan vi kunne formidle vores 
materialer via aktører, der havde en tættere 
kontakt til borgerne. I stedet for ”bogen-
kommer”, skulle vi lave ”biblioteket-kommer” 
de steder, hvor der var mange ældre. Det var 

D

Strategisk
arbejde giver
ekstra bevillinger
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borgere, der ville være for dårlige til at tage imod 
tilbuddet. 
   - Men vi blev klogere. En aktiveringsmedarbejder 
forklarede os, at grunden til, at de ældre sover så 
meget, er, at de keder sig. Sammen skabte vi den 
fælles mission, at biblioteket kan hjælpe med akti-
veringen. Vi kan være med til at gøre det bedre at 
være på plejecenter, siger May-Britt Diechmann.
   For nyligt var hun ude at tale med en leder på et 
af plejecentrene, der fortalte, at personalet bruger 
bøgerne til at læse højt. Blandt andet havde de læst 
højt for en borger, der var døende.
   - Det var stærkt at høre. Og det er positivt, at per-
sonalet tager materialerne til sig og laver en konkret 
vurdering af, hvordan de kan bruge det over for den 
enkelte borger. 
   Med tilbage fra møderne får May-Britt Diechmann 
desuden viden om, hvordan biblioteket skal tilpasse 
sit tilbud. 
   - Blandt andet vækker materialer om Kongehuset 
genklang hos de demente, så det skal vi indkøbe 
mere af. Og der er jeg heldig, at jeg fik en ekstra 
bevilling på 350.000 kroner til dette projekt, hvilket 
jo også viser, at det giver mening, at biblioteket 
arbejder målrettet for at understøtte kommunale 
politiske dagsordener og udfordringer.  
 
SUCCES KRÆVER PRIORITERING

En af årsagerne til, at projektet er lykkedes så godt, 
er den klare linje, May-Britt Diechmann har lagt. 
   - Jeg har været meget skarp i min prioritering og 
fokuseret på ældre som målgruppe. Og ved det valg 
er der også fravalg, så det er først nu, vi har haft tid 
til at arbejde struktureret på børneområdet. Her har 
vi igen fået en ekstra bevilling på 300.000 kroner 
til sprogstimulering de næste to år, siger May-Britt 
Diechmann og tilføjer. 
   - Første gang jeg fik en ekstra bevilling, følte jeg 
mig heldig, men anden gang kan jeg se, at det er 
fordi strategien med at spille ind i dagsordenerne 
virker. 
   Hun er ikke i tvivl om, at bibliotekerne skal være 
målrettede i deres tilbud, og så kræver arbejdet 
tålmodighed.
   - Jeg så gerne, at vi brugte de digitale tilbud endnu 
mere i forhold til ældremålgruppen. Men der har 
ikke været tradition for det på plejecentrene, og der 
kan også være mange små tekniske benspænd som 
eksempelvis en dårlig netforbindelse eller et mang-
lende stik.  Men netop det sidste har vi i projektet 
også fået ekstra ressourcer til via en digitaliserings-
pulje, så det arbejde fortsætter vi, siger May-Britt 
Diechmann.

Så skriv en ansøgning til perspektiv@bf.dk senest 
den 14. december og fortæl, hvorfor du vil være med i 
Perspektivs bladudvalg for perioden 2019/2021.

Bladudvalgets formål er at give redaktionen inspiration 
til artikler og bidrage med generel sparring og kritik. 
Redaktionen og bladudvalget mødes tre gange om året. 
Bladudvalget består af fem medlemmer, en repræsen-
tant fra hovedbestyrelsen samt en studenterobserva-
tør. Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse sammen-
sætter bladudvalget efter indstilling fra redaktøren.

Hvis du ønsker at høre nærmere om bladudvalget, 
kan du skrive til perspektiv@bf.dk eller ringe til  
ansvarshavende redaktør Anette Lerche på 
telefon 38 38 06 37.

• Er du interesseret i dit fag?
• Er du nysgerrig og kritisk?
•  Og har du gode ideer til, hvad  

der kunne gøre dit fagmagasin bedre?

Søg ind i 
Bladudvalget
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

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

Ahmed Akkari,
ledende imam under 
Muhammedkrisen,

er gået fra islamist til
humanist gennem

litteraturen

Erfaringer med 
ny bibliotekslov i 
Norge og Holland

Ledige rammes 
også af stress

Gør dit
SoMe-budskab
smitsomt
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Gode formidlere
giver aha-oplevelser

Interview 
med chefen 

for Dokk1

Ny bibliotekslov? 

Få samskabelse 
til at fungere

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 
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onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
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Specialkonsulent
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Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
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Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
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Forenklinger på dagpengeområdet
Loven om aktiv beskæftigelsesindsats (den såkaldte LAB-lov) er blevet forenklet og 
gjort lettere at forstå. 
De vigtigste ændringer er:

1.  Særreglerne om fremrykning af aktivering for dagpengemodtagere under 30 år og 
over 50 år bortfalder.

2.  Varighedsbegrænsningerne for løntilskud og virksomhedspraktik forenkles til at 
omfatte to målgrupper, borgere tæt på og langt fra arbejdsmarkedet.

3.  Der stilles færre proceskrav til processen bag kommunernes beskæftigelses-
indsats, mens der vil blive gjort øget brug af benchmarking af kommunernes 
beskæftigelsesmål samt sanktioner i tilfælde af dårlig kommunal performance.

4.  En række registreringskrav for de ledige forenkles. Ledige skal fremover ikke 
tjekke jobforslag hver syvende dag, da lediges jobsøgning allerede dokumenteres 
gennem Joblog.

Derudover initieres et fireårigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser (blandt andet Akade-
mikernes A-kasse) overtager kontakten med nyledige i de første tre måneder. Der 
opretholdes dog krav om, at a-kasserne inden for de første tre måneder afholder 
første fællessamtale, én CV-samtale, rådighedssamtaler og kontaktforløbssamta-
ler efter behov. For alle a-kasser gælder, at de nu får mulighed for fremmøde digitalt 
via videokonferenceudstyr i alle fællessamtaler.

Nanna Berg

I en ny dom fra Vestre Landsret konkluderer retten, at det ikke var sagligt at afske-
dige en sygemeldt medarbejder, fordi vedkommende ikke mødte op til en indkaldt 
sygesamtale.
   Medarbejderen var sygemeldt på grund af de psykiske forhold på arbejdspladsen. 
Arbejdsgiver havde forsøgt af få en aftale om sygefraværssamtale på plads, og da 
medarbejderen ikke kom til en indkaldt samtale efter 3 ugers sygemelding, begrun-
dede arbejdsgiver afskedigelsen med udeblivelse fra sygesamtalen.  

I Sø- og Handelsretten kom flertallet af dommerne frem til, at afskedigelsen var 
saglig. Dette blev begrundet med, at medarbejderen ikke havde givet udtryk for at 
være for syg til at deltage i samtalen, ikke havde reageret på arbejdsgivers tilbud 
om at mødet kunne holdes hjemme hos medarbejderen og endelig, at vedkommen-
de ikke var mødt op til den indkaldte sygesamtale.

Vestre Landsret var imidlertid af en anden opfattelse, og fandt afskedigelsen
usaglig. Landsretten lagde vægt på disse forhold:

1.  Arbejdsgiver havde ikke bedt om en lægeerklæring
2.  Arbejdsgiver havde ikke tilbudt at afholde samtalen telefonisk
3.  Medarbejderen var ikke blevet advaret om konsekvensen ved udeblivelse fra 

samtalen
4.  Arbejdsgiver kunne ikke ud fra oplysningerne på afskedigelsestidspunktet med 

rette afgøre, at medarbejderen ikke ønskede at vende tilbage på arbejdspladsen.

Dommen slår således fast, at arbejdsgiver – før der skrides til afsked på grund af 
sygdom – skal udtømme alle muligheder for at få oplyst muligheden for, at medar-
bejderen kan vende tilbage til arbejdet indenfor en nærmere fremtid.

Karin V. Madsen

Dom om udeblivelse fra sygesamtale
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1000.-

#MeToo–
lovforslag

Årets
vindere i
lønundersøgelserne

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag om ændring 

af ligebehandlingsloven. Lovforslaget skal tydeliggøre forbud 

mod seksuel chikane og præcisere sammenhængen mellem 

forbuddet mod seksuel chikane og arbejdsgiverens pligt til at 

give lige arbejdsvilkår til mænd og kvinder. Regeringen ser med 

stor alvor på det forhold, at det i retspraksis har været tillagt 

betydning, at der på arbejdspladsen var et »frisprog« eller en 

uformel omgangsform. Omgangstonen kan godt være uformel 

uden at være seksuelt ladet og i en arbejdsmæssig sammenhæng 

vil det ikke være relevant eller hensigtsmæssigt at udtrykke sig 

eller opføre sig på en måde, der er seksuelt ladet, fremgår det nu 

i bemærkningerne. Der foreslås også et højere godtgørelsesni-

veau. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2019. 

Lone Rosendal

Tak til alle jer, der har besvaret årets lønundersøgelser på

det offentlige og det private område. Blandt besvarelser er 

udtrukket følgende vindere, der alle har modtaget et gavekort 

på 1000 kr.:

• Rasmus Riiskjær, Husum Bibliotek, København

• Kristina Schelde Danielsen, Høje-Taastrup Gymnasium

• Julie Erreboe Hougaard, Greve Bibliotek

• Karin Andersen, NOTA  

• Hans Frederik Biehl, Danmarks Pædagogiske Bibliotek

• Conni Boll Christensen, Morsø Folkebibliotek

• Mikkel Schwartx, SAXO

• Mette Kjær Ovesen, Arbejdermuseet

Den 24.12 og 31.12 er ikke helligdage, 
så det beror på reglerne i overenskom-
ster og aftaler, hvorvidt disse dage er 
fridage med løn.

I kommunerne »tilkommer der de 
ansatte fridage efter de regler, der 
gælder for ansættelsesmyndighedens 
tjenestemænd«. Det fortolkes således, 
at bibliotekarer har ret til frihed efter de 
samme regler, som gælder den perso-
nalegruppe, som de arbejder sammen 
med – kontorpersonalet. Den gruppe 
har i deres overenskomst ret til fravær 
den 24. december og den 31. december, 
hvorfor det også gælder bibliotekarerne. 

I regionerne har en voldgiftsag afgjort, 
at tilsvarende ikke er gældende. Tjek 
derfor om der lokalt skulle være en af-
tale, som alligevel gør, at der kan holdes 
fri de omtalte dage.

I staten vil de omtalte dage på de fleste 
arbejdspladser være fridage, men det er 
ikke en ret efter centrale aftaler. 

I det private afhænger det af, hvad der 
står i kontrakten eller personalehånd-
bogen, da disse dage ikke automatisk 
er fridage. 

Karin V. Madsen

Fridage
omkring
julen
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Hvad er problemet for de unge, der skal ud 
på arbejdsmarkedet?
- I det seneste årti er der sket et skred i vores 
værdisæt i vores tro på, hvordan man skaber 
fremgang og vækst. I iveren efter profit og gode 
resultater for aktionærer, ejere og ledere er man-
ge organisationer og mennesker blevet presset, 
og arbejdspladser er blevet fyldt med gøremål, 
møder, processer og forandringstiltag, der fører 
til stress, udbrændthed, magteløshed og depres-
sioner. Det er det arbejdsmarked, de unge skal ud 
i. De får et chok, og i værste fald tror de, at det er 
dem, der er noget galt med,

hvis de ikke er forberedt på det, de går ind til, og hvis der ikke 
bliver taget hånd om dem. Men bliver der det, er der store mu-
ligheder for både dem og arbejdspladsen.

Hvordan er situationen for de unge, der allerede er på 
arbejdsmarkedet?
- Det, som vi kan se med de unge, vi har interviewet i forbindel-
se med bogen, er, at de ikke er ansat i virksomhederne særlig 
længe. De finder nye jobs, fordi de ikke kan holde ud at være 
der – blandt andet på grund af topstyring, eller fordi de synes, 
arbejdspladsen er for regelsat eller for performancestyret. Og 
så er der også en del, der klarer som sig vikarer og freelancere 
eller som står i arbejdsløshedskøen.

De unge vil gøre 
verden bedre –
også når de
er på arbejde
Forfatter og ledelsesrådgiver Alexandra Krautwald har ondt af de 
veluddannede unge, som hun ser komme ud på et stressfremmende 
arbejdsmarked. Hun har derfor skrevet bogen Unge generationer på 
arbejde - vejen til et anderledes rigt liv, så de unge ved, hvad de går 
ind til, og arbejdsgiverne kan få det bedste ud af dem – for de rummer 
nemlig et stort potentiale og har høje idealer.
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Generation X

Født mellem 1960 og 1980. Orientering og 
karakteristika: Individualitet, frihed, selvstæn-
dighed, ironi og forandring.

Generation Y

Født mellem 1980 og 1995. Orientering og 
karakteristika: Selvsikkerhed, fleksibilitet, 
tolerance, selvbranding og midlertidighed.

Generation Z

Født mellem 1995 og frem. Orientering og 
karakteristika: Digitale, trådløse, meningssø-
gende, multitaskende og moralske.

Kilde: Unge generationer på arbejde – vejen til et 
anderledes rigt liv af Alexandra Krautwald

X, Y OG Z
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Hvad gør det svært for de unge at være 
på arbejdsmarkedet?
- De er mere intuitive og kreative i deres til-
gang til arbejdet, de arbejder i nuet og ad hoc.  
De er vant til at søge på nettet, og de færdes 
trygt online. De er med i communities og 
udveksler erfaringer og informationer – og de 
er meget effektive. De har den holdning: Okay, 
det her kan jeg undersøge hurtigt og handle 
på. Derfor passer den strukturelle måde, man 
arbejder på i mange virksomheder, ikke til 
dem. De synes, arbejdsgangene er for lange og 
for bureaukratiske og besværlige. De kan ikke 
holde alle de formelle og uformelle ledelseslag 
ud.

Men er de unge ikke også forkælede?
- Jo, det er de. De har fået forældrekøb, penge, 
tasker og store konfirmationer, men de har 
ikke selv bedt om det. Og når du smider dem 
ud i en kultur, der er så fremmedartet, kan du 
ikke bare forvente, at de frivilligt former sig 
efter den. Altså, man kan godt bede en torsk 
om at trække vejret, når man har halet den på 
land, men det får man jo ikke noget ud af.
   Når det så er sagt, så kommer de unge også 
med en ensomhedsfølelse. De har siddet alene 
på deres værelser, mens forældrene var på 
arbejde eller selvrealiserende kurser. De har 
været overladt til sig selv. Der var samtale-
køkken, men der var ingen at tale med i det 
køkken. Så på den ene side er de selvsikre og 
fokuserede på egne behov, men på den anden 
side er de også sårbare og trænger til, at 
nogen tager dem i hånden. Og de kommer med 
nogle værdier, som er meget anderledes: De er 
til fællesskab, til at hjælpe og til at løfte i flok.  
De interesserer sig for, hvordan man redder 
kloden, og de er handlekraftige, idealistiske 
og ansvarlige. Også på arbejdspladsen. De har 
set, hørt, læst, googlet og undersøgt, og de 
kender til korrupte topledere og grådighed, og 
de synes, det er nederen.
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Hvordan bliver de unge modtaget på
arbejdspladserne?
- Der er en del, der synes, de er belastende, mens andre synes, 
at de er fantastiske. Dem, der synes, de unge er belastende, 
oplever de unge som forkælede, selvoptagede og krævende.   
At de ikke »er til stede« i fysiske møder og i verdenen af kød 
og blod, men at de kun sidder med deres devices. Nogle synes 
også, at de unge kræver opmærksomhed af andre, men ikke 
kan give det selv. Men det passer ikke mere på de unge, end 
det gør på os andre. Alle de fingre, der peger mod de unge, 
peger tilbage på os selv. Hvis der er nogle, der er overfladiske, 
så er det vores generation. Vi sørger i den grad for at varetage 
vores egne interesser. Hvis vi oplever, at nogle har problemer, 
siger vi »sig til, hvis jeg kan gøre noget«. De unge tager initiati-
vet og gør rent faktisk noget. 



Y

Z
Om Alexandra Krautwald 
Ledelsesrådgiver, foredrags-
holder, ledelsesblogger på 
Børsen og forfatter til flere 
bøger om ledelse. Senest 
har hun skrevet Unge gene-
rationer på arbejde – vejen til 
et anderledes rigt liv til både 
de unge selv og dem, der 
skal lede dem. De unge, hun 
har interviewet i forbindelse 
med bogen, er unge med 
boglige uddannelser.
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På hvilke type arbejdsplads
passer de unge ind?
- Et sted, hvor strukturerne er overskuelige, 
hvor arbejdsopgaverne er definerede, hvor 
der ikke er pseudo-floskler, og hvor man ved, 
at der er hjælp, støtte og feedback. Det dur 
ikke med en stor organisation med mange 
magtstrukturer, bureaukratiske processer og 
en støvet kultur, ligesom de unge heller ikke 
passer ind åbne og meget innovative, agile 
kulturer.

Hvordan kan den ældre generation blive 
bedre til at hjælpe de unge på arbejds-
pladsen?
- Vi kan lade være med at være så selvforher-
ligende og være mere nysgerrige og barmhjer-
tige i forhold til at undersøge, hvem de unge 
er. Vi kan sætte os ind i deres verden og have 
medfølelse med, at de unge udover at være 
blevet curlet også har oplevet et voldsomt 
præstationspres. Og så kan vi have i bagho-
vedet, at de ikke er så smarte og selvkørende, 
som det måske ser ud, og at der i mange af 
dem er en stor tvivl på dem selv og en grad af 
mindreværd, og at de længes efter fællesskab, 
stabilitet og ro.
   Og når de unge kommer og stiller spørgs-
mål for eksempel til måden, tingene foregår 
på, skal vi holde igen med vores afvæbnende 
kritik i form af »sådan gør vi her« eller »hvis 
du ikke kan lide at være her så...«. Ellers vil 
mange af dem vælge arbejdspladsen fra, og så 
tiltrækker man ikke den seje, nye vidunderlige 
arbejdskraft. 

Et godt råd til de unge, når de
kommer ud på arbejdsmarkedet?
- De skal ikke falde for vores generations 
afvæbnende kritik. Hvis de giver udtryk for, at 
der er noget, de ikke bryder sig om, og får at 
vide, at det er medarbejdernes problem, skal 
de ikke hoppe på den.  
   Men samtidig skal de have respekt for en 
generation, der på mange måder har gjort det 
godt – selv i krisetider, og som har netværk og 
erfaring. Vi har vitterlig været med til at opfin-
de ekstreme ting. Vi har opfundet teknologien, 
som de unge bruger. Så vi kan ikke undvære 

hinanden. De unge kan ikke undvære vores erfaring, netværk og 
visdom – og alle vores gode eksempler på, hvor det kan gå galt. 
Og vi kan heller ikke undvære de unge og deres kompetencer og 
idealer.

Hvad er dit håb for de unge, når de træder ud på 
arbejdsmarkedet?
- At de finder sig et arbejde, hvor man har set lyset. Hvor man 
har fundet ud af, at der er noget, der er vigtigere end profit – for 
eksempel at skabe en verden for de mange, og hvor der tages 
hensyn til, at det er mennesker, der arbejder dér, og at mennesker 
har deres begrænsninger.
   Og så håber jeg, at de bliver den generation, der stiller krav til, at 
tingene bliver ændret. Vi andre falder bare som fluer.

Bør der ikke også være en bog til de ældre generationer?
- Den har jeg også skrevet. Men problemet med min genera-
tion, generation X, er, at vi er så integrerede i en tro på, at vi kan 
selvudvikle os ud af situationen. Vi tror, vi kan det, vi vil, hvis vi 
dyrker mindfulness og yoga og finder vores indre potentiale. Vi 
vil ikke erkende vores egne begrænsninger. Derfor kan det være 
lidt svært at få den ældre generation til at tro på, at der er noget 
galt. Samtidig har min generation været med til at skabe det her 
arbejdsmarked, der på mange måder bygger på den illusion. Det 
har de unge, generation Y og Z, ikke. Til gengæld er de vokset op i 
skyggen af den ældre generations forventninger og præstationer 
uden at have bedt om det. De er født i en verdensorden, vi ældre 
har skabt. De er uskyldige i en grad, vi andre ikke er, i forhold til 
hvordan arbejdsmarkedet er indrettet i dag.



STILLINGSOPSLAG Alle henvendelser vedrørende
stillingsopslag rettes til: DG Media a/s
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70 27 11 55 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor
kun gælder stillingsannoncerne:

Nr. 11-2018: Udgivelsesdato 14.12
Bestillingsfrist 28.11 kl. 10
Materialefrist 30.11 kl. 10

Nr. 1-2019: Udgivelsesdato 25.01
Bestillingsfrist 8.1 kl. 10
Materialefrist 10.1 kl. 10

Nr. 2-2019: Udgivelsesdato 22.2
Bestillingsfrist 5.2 kl. 10
Materialefrist 7.2 kl. 10

NYE STILLINGER

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

Bibliotekarforbundets fagmagasin Perspektiv Peter Bangs Vej 30  
2000 Frederiksberg · Tlf: 38 88 22 33 · Mail: perspektiv@bf.dk · 
Hjemmeside: www.bf.dk/fagmagasinetperspektiv · Udgiver: Bib-
liotekarforbundet · Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette 
Lerche · Tlf: 38 38 06 37 · Mail: lerche@bf.dk · Journalist: Sabrine 
Mønsted · Tlf: 38 38 06 38 · Mail: moensted@bf.dk · Studenter-
medhjælp/korrektur og Del Din Viden: Trine Uldall  Mail: tru@bf.dk 
· Annoncer: DG Media a/s, St. Kongensgade 72 · 1264 København 
K · 70 27 11 55 · Fax: 70 27 11 56 · Mail: epost@dgmedia.dk · 
Kontaktperson: Morten Holm: 3370 7674 · Tryk: CO2-neutralt hos 
KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: 1904-7940, Danske Specialmedier · 
Design/Layout: Gregorius Design · Abonnement: abonnement@
bf.dk · Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer 
modtager automatisk bladet · Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk 
Oplagskontrol: 6.503. Dette nummer er trykt i 6.800 eksemplarer · 
Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til 
Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: medlemsafd@bf.dk.

· Perspektiv · November 201846

Delte ud af min livsvisdom.

.... men de mænd, der aldrig åbner  
en bog, de mænd, der mener, det er 
vigtigt, at bordflader altid er 
tørret af, de mænd, der synes, at 
menstruation er klamt - de mænd 
kan det aldrig betale sig at knalde.
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Statsgruppens
generalforsamling
2019

Filibussen
generalforsamling 
2019

Statsgruppen afholder generalforsamling
lørdag den 18. marts 2019 kl. 11.00 -13.00 i
Bibliotekarforbundet, Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg.

Forslag, der ønskes til behandling på general-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag 
til ændring i gruppens vedtægter skal dog være 
bestyrelsen i hænde senest d. 2. januar 2019. 
Gældende vedtægter kan ses på Statsgruppens 
hjemmeside www.bf.dk.

Efter generalforsamlingen afholdes
medlemsmøde fra kl. 13.00-ca. 15.00.
Indholdet heraf annonceres senere.

Dato: Lørdag den 23. marts 2019
Tidspunkt: 11:00 – 13:00
Sted: Vejle Bibliotekerne
 
Generalforsamling i faggruppen Filibussen.
 
Bestyrelsen inviterer hermed til Filibussens
generalforsamling og er vært for frokost til alle 
tilmeldte / fremmødte.

Forslag til ændring af faggruppens vedtægter skal 
være faggruppen i hænde senest 23. december 
2018, og offentliggøres senest 9. februar 2019.
Andre forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være faggruppen i hænde senest 
den 9. februar 2019
 
Forslag sendes til: rasmussen.laurits@gmail.com

Visionær chef 
til fremtidens bibliotek

Byrådet ønsker, at Skanderborg Kommunes Biblioteker skal 
være en stærk, synlig og igangsættende aktør i lokalsamfundet 
i forhold til at skabe byliv, kulturelle aktiviteter og netværk. 
Samtidig skal der ske en modernisering af den traditionelle 
kerneydelse og en udvidelse i rollen som kommunens decentrale 
ansigt med borgerserviceopgaver og andre opgaver i tilknyt-
ning hertil.

 

Ansøgningsfrist: 6. december 2018 kl. 10.00.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på 
skanderborg.dk

 

Er du optaget af kulturområdet og er du en synlig 
leder og kommunikator? Vil du gøre en forskel i en 
attraktiv stilling som bibliotekschef for et bibliotek, 
der er kendt for at gå forrest med udvikling og afprøv-
ning af nye ideer? Har du solid job- og ledelseserfaring 
fra kulturområdet og måske også fra en politisk styret 
organisation? Så har vi en spændende stilling til dig!

Sundhed, Kultur og Omsorgsforvaltningen i Randers 
Kommune søger en synlig bibliotekschef. 
Se stillingen på job.randers.dk

SYNLIG OG VISIONÆR 
BIBLIOTEKSCHEF
til Randers Kommune
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Privatgruppens
Generalforsamling 2019
2. februar 2019 i København

Data Science Faggruppens 
Generalforsamling 2019
5. marts 2019 i København

FKKB's
Generalforsamling 2019
12. marts 2019 i København

Kunstfaggruppens
Generalforsamling 2019
13. marts 2019 i København

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

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

Filibussens
Generalforsamling 2019
23. marts 2019 i Vejle

Referencefaggruppens
Generalforsamling 2019
26. marts 2019 i København

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

Statsgruppens
Generalforsamling 2019
30. marts 2019 i København

GENERAL- 
FORSAMLING

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde: Statsgrup-
pens julearrangement -
Besøg på Biblioteket på
Ny Carlsberg Glyptotek
Kom og se den smukke læ-
sesal og biblioteksudvidelse i 
Nordens førende forsknings-
bibliotek inden for klassisk 
arkæologi på Ny Carlsberg 
Glyptotek. 
6. december 2018
i København

Morgenmøde for ledere: 
Forhandling
Som leder forhandler du 
mere eller mindre bevidst 
hele tiden, hver eneste gang 
du gerne vil have andre til 
at gøre eller undlade at gøre 
noget. Bliv mere bevidst om 
dine forhandlinger, så du får 
taget de mest konstruktive 
skridt til at påvirke de for-
skellige forløb til din fordel.
31. januar 2019 i København

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at arbejde 
med digitale projekter og lær 
om værktøjer til og principper 
for udvikling, design og struk-
turering af din organisations 
eller virksomheds website. 
Miniuddannelse over seks 
kursusdage.   
27. februar til 3. april 2019 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.     
4. til 29. marts 2019
i København

Kursus: Introduktion til nyt 
netpunkt.dk
Netpunkt.dk-grænsefladen 
har fået helt nyt udseende og 
nye søgemuligheder. Kom og 
få en introduktion til det nye 
netpunkt.dk, når Reference-
faggruppen inviterer til kursus. 
14. marts 2019 i Randers
26. marts 2019 i København

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som facilita-
tor skabe gode processer og 
frugtbare dialoger? Afprøv fa-
ciliteringsteknikkerne i praksis. 
Gratis for ledige og studenter-
medlemmer.  
9. april 2019 i Aarhus
11. april 2019 i København
 

IT-faggruppens
Generalforsamling 2019
4. april 2019 i København

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

Seniorgruppens
Generalforsamling 2019
11. april 2019 i Odense

META’s Generalforsamling 
2019 (Faggruppen for
Metadata)
26. april 2019 i Aarhus
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

PFA 55+ Webinar:
Arv, testamente og
begunstigelse
13. december 2018

Pension live – spring den 
kedelige læsning over
Vil du gerne blive klogere på 
pension uden at skulle læse 
lange breve og orienterings-
materialer? Kom og få et hur-
tigt overblik over, hvad det er 
vigtigt at være opmærksom 
på, og hvad det egentlig er, en 
pensionsordning indeholder. 
Både for offentligt ansatte 
og privatansatte.
19. marts 2019 i Aarhus
18. september 2019
i København

Individuelle karriereråd-
givningssamtaler
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.    
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

TR-uddannelse Modul D 2018
2-dages kursus med et fagligt 
emne på 1. dagen og work-
shop på 2. dagen.
29.-30. november 2018
i Middelfart

TR-tirsdag om TR’s rolle
efter fyringer
Organisationer, der har været 
igennem fyringer eller store 
omvæltninger, har ofte travlt 
med at tage sig af dem, der 
er afskediget. Men hvad med 
de kolleger, der er tilbage i 
organisationen? TR-tirsdag 
sætter spot på den problem-
stilling, og hvordan TR kan 
være en aktiv spiller på den 
bane.  
4. december 2018
i København

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

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

Informations- og IT-sikker-
hed (Miniuddannelse)
Lær om de centrale begre-
ber inden for IT-sikkerhed. 
Få bedre forudsætninger for 
at arbejde med strategier, 
politikker og procedurer for 
informationssikkerheden. 
Ny miniuddannelse over fem 
kursusdage.   
30. april til 18. juni 2019  i 
København
 
Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.    
7. maj til 4. juni 2019
i København

Kursus: GDPR for informa-
tionsspecialister - person-
dataforordningen i praksis
Kurset giver en introduktion til 
og et overblik over de opgaver, 
du som informationsspecialist 
helt oplagt kan påtage dig og 
dermed tage ansvar for.   
23. maj 2019 i København
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Navn: Hanne Rysbakke               
Stilling: Souschef på Frederikssund
Bibliotekerne fra oktober 2018          
Uddannelse: Bibliotekar DB, 1997,
samt diplomuddannelse i ledelse, 2013         
Karriere: Indtil 2016 chef for oplevelsesom-
rådet ved Stadsbiblioteket i Lyngby-Taarbæk. 
Herefter blandt andet projektassistent i 
Forsvaret    
Alder: 47 år 

Hvorfor søgte du stillingen som souschef i 
Frederikssund Bibliotekerne?        
- Der er gang i mange spændende ting i gang 
på Frederikssund Bibliotekerne. Det er en stil-
ling, hvor man både får lov at beskæftige sig 
med lokalt biblioteksarbejde, projektarbejde 
og arbejdet på hovedbiblioteket. Samtidig er 
ledelsesstrukturen ny, og der er meget fokus 
på, hvor biblioteket skal hen. Det synes jeg er 
spændende.    

Hvordan har dine første uger været?      
- De har været positive. Medarbejderne har 
glædet sig til, at der skulle starte en ny sous-
chef, fordi stillingen har været ledig i et par 
måneder, og de var nysgerrige efter at vide, 
hvem jeg var. Der er selvfølgelig meget, man 
skal lære som ny, men der har været lagt en 
god plan for de første par uger, og nu skal jeg 

så blandt andet lære medarbejderne bedre at 
kende.  
       
Har du særlige ansvarsområder?       
- Jeg har ansvar for »Kultur og Inspiration«, der 
blandt andet har med arrangementer at gøre, 
og jeg har ansvaret for teamet i Frederiks-
sund og teamet i Slangerup, mens en anden 
er koordinator for de øvrige lokalbiblioteker. 
Og så er der jo den almindelige ledelses- og 
organisationsudvikling, som jeg står for i 
samarbejde med ledergruppen. I forhold til 
arrangementerne er der et politisk ønske om, 
at der sker et større samarbejde på tværs af 
kulturinstitutionerne i kommunen, så man får 
mere kultur for pengene, så det skal jeg blandt 
andet have særligt fokus på.     

Har du altid vidst, at du gerne ville gå
ledelsesvejen?     
- Jeg blev opfordret til at søge mit første le-
derjob. Det skyldtes nok, at jeg altid har taget 
ansvar og haft meninger om, hvordan tingene 
gøres bedst. I dag kan jeg ikke forestille mig 
ikke at have en lederstilling i biblioteksver-
denen. Det er skægt at få lov til at præge 
udviklingen og være tæt på den politiske 
dagsorden. Og det er vigtigt at få medarbej-
derne til at lykkes og få det bedste ud af deres 
kompetencer. 

Du har i to år arbejdet i blandt 
andet Forsvaret og er kommet 
tilbage til biblioteksverdenen 
igen. Hvordan har du oplevet 
det?       
- Det har været godt, forstået 
på den måde at man ofte bliver 
en del af en kultur og tænker, at 
sådan ser verden ud. Når man 
kommer væk, får man et nyt 
syn på kulturområdet. Forsvaret 
er en mandsdomineret verden 
med en anden ledelsesstruk-
tur og kultur. Det var lærerigt 
på mange måder, men da jeg 
vendte tilbage til kulturområ-
det, tænkte jeg, at »det bare 
er et fedt arbejde«. Der er så 
meget positiv energi, og du har 
stor handlefrihed sammenlignet 
med andre arbejdspladser og 
sektorer, der er mere styret af 
lovgivning og direktiver. Vi er ret 
privilegerede, selvom man må-
ske ikke lige ser det, når man er i 
det, fordi man føler, at kulturen 
ikke bliver prioriteret. Derfor kan 
det godt anbefales at komme 
lidt væk og se tingene med nye 
øjne. 

Arbejdet med kultur giver handlefrihed 
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Vi har samlet en række biblioteksmøbler og tilbehør, der kan hjælpe jer med at 
sprede hygge i vintermånederne og bidrage til julestemningen.

Find flere produkter og bliv inspireret på www.bci.dk/vinter.

SKAB HYGGE OG JULESTEMNING

Deltag i en af  
Bf’s moDulBasereDe 

miniuDDannelser

Kompetenceudvikling gør godt

RecoRds ManageR

miniuddannelse over fem kursusdage, som gør 
dig i stand til at arbejde som records manager i 
private og offentlige virksomheder og bygge  
videre på de kompetencer, du har som bibliotekar,  
informationsspecialist, Document manager,  
esDH-ansvarlig eller lignende.

4. marts til 26. marts 2019

PRojektledeR i PRaksis

miniuddannelse over tre kursusdage med 
individuel opgave, hvor du får styrket din viden 
om de grundlæggende elementer og værktøjer 
i projektledelse,  mulighed for at øve brugen af  
værktøjerne samt for at arbejde med din rolle  
som projektleder i praksis.

7. maj til 4. juni 2019

infoRMations- og it-sikkeRhed

miniuddannelse over fem kursusdage med fokus 
på de centrale begreber inden for it-sikkerhed. 
Hvordan ser trusselsbilledet ud i dag, og hvilke 
teknologier er i anvendelse? Hvad betyder gDPr for 
håndteringen af organisationens data? strategier 
og procedurer for informationssikkerheden.

30. april til 18. juni 2019

digital ManageR

miniuddannelse over seks kursusdage, hvor du 
bliver bedre rustet til at arbejde med digitale pro-
jekter og varetage digitale opgaver og webprojek-
ter. startende med at definere forretningslogikken 
og med fokus på værktøjer og principper for ud-
vikling, design og strukturering.

27. februar til 3. april 2019

medlemspris pr. miniuddannelse: 4.995 kr.
rabatpris for ledige medlemmer og studentermedlemmer.

Prisen inkluderer forplejning, adgang til kursusmaterialer via Bf’s learning 
management system på learn.bf.dk og adgang til at gennemføre de tests, 
som giver dig eksamensbevis (records manager og Digital manager).

læs mere om uddannelserne på bf.dk/arrangementer
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

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

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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GØR PLADS TIL DE UNGE 
PÅ ARBEJDSPLADSEN

FREMTIDENS
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BEHOV


