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Som medlem af BF har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.
Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse,
GDPR for informationsspecialister og gode
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit
gennemføre onlinekurser om præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.

Tingbjergs
nye bibliotek
løfter bydel
BF lancerer ny
kompetencemodel

Se mere på bf.dk/webinarer
og bf.dk/onlinekurser
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Deltag i en af
Bf’s moDulBasereDe
miniuDDannelser
digital ManageR

RecoRds ManageR

miniuddannelse over seks kursusdage, hvor du
bliver bedre rustet til at arbejde med digitale projekter og varetage digitale opgaver og webprojekter. startende med at definere forretningslogikken
og med fokus på værktøjer og principper for udvikling, design og strukturering.

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.

27. februar til 3. april 2019

4. marts til 26. marts 2019

infoRMations- og it-sikkeRhed

PRojektledeR i PRaksis

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.

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.

30. april til 18. juni 2019

7. maj til 4. juni 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).
VI SKABER FREMTIDENS BIBLIOTEK I DAG

læs mere om uddannelserne på bf.dk/arrangementer

I løbet af året har vi indrettet biblioteker i alle størrelser og udtryk i Danmark og
resten af verden. Vi glæder os til at skabe endnu flere biblioteksrum sammen med
jer i det nye år.
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kompetenceudvikling gør godt

www.bci.dk
Oktober 2013 · Perspektiv · 51
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AKTUELT INTERVIEW

Se
biblioteket
udefra
Library Island:

Australske Matt Finch rejser rundt i verden som strategisk
konsulent, hvor han lader biblioteksfolk besøge »Library
Island« for at blive klogere på deres mission. I oktober tog
han et rum fuld af danske bibliotekarer med på øen.
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO PRIVAT

Hvad er Library Island?
- Library Island er et rollespil, der simulerer fem
år i et biblioteksvæsen, hvor deltagerne selv skal
agere bibliotekarer, embedsmænd og borgere.
Deltagerne skal træde i andres sted og se systemet udefra. Det fører til ret komplekse scenarier,
når man bliver stillet overfor udfordringer som
begrænsede ressourcer, borgernes ønsker og
behov, politiske interesser og ens egen dagsorden
for biblioteket.
Hvad er formålet med rollespillet?
- Bibliotekarer skal definere deres rolle og værdien
af deres arbejde på en måde, der giver mening
for brugerne, samfundet og dem, der finansierer
biblioteket. At kunne fortælle historien om, hvad
man gør, og hvorfor man gør det, er nøglen til at
reklamere for og retfærdiggøre biblioteket, og det
hjælper også til bedre at forstå og omdefinere sin
mission i en verden i forandring. Den fiktive leg på
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Library Island giver mulighed for at udforske relationer, værdier,
strukturelle og politiske udfordringer og også helt konkrete
udfordringer i mødet med brugerne.
Kan du komme med nogle konkrete eksempler?
- I en session med Library Island lykkedes det en spiller i rollen
som højrefløjspolitiker at overtage hele øen, lukke bibliotekerne og sende modstandere i fængsel. Selv om scenariet var
vildt, tvang det deltagerne til at tænke over deres værdier,
og hvordan de ville handle i lyset af politisk ekstremisme. I
en anden session nægtede en gruppe deltagere, der spillede
hjemløse, at forlade biblioteker, da det lukkede. Det førte til en
bredere diskussion om forstyrrende adfærd, socialt udsatte og
integration.
Hvordan fik du idéen til Library Island?
- Jeg er begejstret for at flytte faglig udvikling fra instruktion
til udforskning. Hvis du har 100 personer samlet for at tale faglig udvikling, er det bedre, at alle har mulighed for at artikulere,
udvikle, dele og udfordre deres ideer end at kun én taler. Jeg har

Matt Finch oplever ofte,
at deltagerne på »Library
Island« får en aha-oplevelse,
når de selv skal skabe en
organisation og tilgodese et
broget lokalsamfunds behov.

også brugt metoden på museer, universiteter
og hospitaler, hvor det så kaldes »Museum
Island«, »Healthcare Island« og så videre.
Oplever du særlige udfordringer for biblioteksvæsenet i Danmark?
- Mange lande står over for udfordringer med
finansiering af offentlige tjenester, hvor
især biblioteker rammes. Biblioteksledere og
medarbejdere skal ikke kun udvikle og tilpasse
bibliotekerne. De skal også gøre det under
økonomiske begrænsninger. De fleste biblioteksledere og medarbejdere, som jeg møder,
er heldigvis kreative og har fornemmelse for,
hvornår de skal forpligte sig, skubbe tilbage,
forny eller tilpasse sig.
Hvordan oplevede du de danske bibliotekarer
på Library Island?
- De var entusiastiske og ivrige efter at

engagere sig i de bredere spørgsmål, såsom hvordan bibliotekerne kan hjælpe med de udfordringer og muligheder,
Danmark som samfund står overfor. Vi identificerede et
behov for »hurtige«, strategiske samtaler både mellem
medarbejdere, medbrugere og medinteressenter. Fordi
det er så vigtigt at kunne fortælle, hvad det er, du gør som
bibliotekar, og hvordan du understøtter lokalsamfundet,
men også at få feedback og få spurgt ind til for eksempel
brugernes behov og at få talt om, hvordan vi kan hjælpe
hinanden. Vi improviserede en aktivitet på øen, hvor vi
blot med kuglepenne og papirservietter kunne få de samtaler i gang på en enkel og effektiv måde. For hvis du kan
kommunikere din service, idé eller vision på bagsiden af en
serviet, så kan du i reglen få andre med om bord.

NB
Du kan læse interviewet med Matt Finch i sin fulde længde
(på engelsk), hvor han også kommer med link til mere
information på www.bf.dk under Perspektiv 11.
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FORMANDENS LEDER

Derfor er dataetik en sag for BF
Viden er magt! Og derfor skal viden forvaltes med
stor ansvarlighed. Det kan mange informationsspecialister skrive under på. Viden som begreb
kan have mange facetter. Det kan være tilegnet
viden gennem læring og praksis. Viden kan skabes
mellem mennesker. Viden skabes i systemer og
organisationer. Viden kan skabes ud af data og
information, der bliver forædlet og gjort brugbart
for en virksomhed, en organisation, en studerende, en forsker og for borgerne. Viden kan påvirke
og afgøre demokratiske valg.
Mange BF’ere arbejder som brobyggere mellem
mennesker og viden. Hvad enten det er Master
Data-specialisten, der med systematik og struktur vedligeholder data i systemer, så de altid er
opdaterede og tilgængelige for videre forretningsprocesser. Bibliotekaren, der giver den studerende
eller borgeren adgang til viden via formidling og
informationssøgning. Arkivmanageren, der håndterer store mængder metadata og dermed gør
viden kommerciel. Eller kvalitetskoordinatoren på
Retsmedicinsk Institut, der sørger for at løfte og
effektivisere processer, så viden flyder og lever op
til internationale standarder.
Fordi informationsspecialistens arbejde ofte
er kernen af mange processer og videre arbejde,
er det også vigtigt at forholde sig til, hvad det
er man formidler, og hvordan man forvalter den
tillid, man er givet. For når vi BF’ere strukturerer,

håndterer og systematiserer brugen af viden i samfundet og i virksomheder, er det jo ikke egne data men
netop andres data, som vi forvalter.
Derfor er dataetik relevant for BF, og derfor skal vi
endnu mere aktivt tænke i og minde os selv om, at dataetik er et parameter, som er en konkurrencefordel og
et parameter, hvorfra processer, rådgivning, vejledning
og formidling skal udgå. Og det er ikke nyt at tænke i
dette som informationsspecialist og bibliotekar. I 2002
lavede den internationale biblioteksorganisation IFLA
en deklaration, der proklamerer menneskers fundamentale ret til uden restriktioner at have adgang til
og viderebringe information. Heri står blandt andet
at »forpligtelsen til at støtte og fremme intellektuel
frihed er et hovedansvar for biblioteks- og informationsspecialister verden over, og at denne støtte skal komme
til udtryk både i etiske retningslinjer og demonstreres i
praksis.«. Vigtigt at huske, når man i biblioteksverdenen taler om personalisering og indsamling af personlig
information i udviklingen af bibliotekssystemer.
Nu varsler regeringen så et dataetisk råd og hurra for
det. Det er nemlig vigtigt, at vi som samfund forholder
os aktivt til dataetiske perspektiver og dilemmaer,
hvad enten det er i privat eller offentlig regi. Dataetik
og retten til privatliv er nedskrevet i menneskerettighederne, og med den europæiske persondataforordning
har vi for alvor fået øjnene op for brugen af vores data.
Senest har internettets grundlægger, Tim Berners-Lee,
lanceret en kampagne, Contract for the web, der skal få
borgere, myndigheder og virksomheder til at sikre, at
internettet er et åbent gode og en basal rettighed for
alle at tilgå.
Alt i alt er der en masse gode tanker, og Danmark er
godt på vej på den dataetiske agenda. Siden tænkehandletanken DataEthics blev opstartet i 2015, har jeg
siddet i advisory boardet, fordi det giver viden om området og for, at jeg kan bidrage med BF’ernes vinkler på
dataetik. Tænkehandletanken DataEthics har nedskrevet en række principper og pejlemærker for dataetik, så
hvis du vil vide mere om, hvordan du og din organisation/virksomhed kan agere dataetisk, så læs med her:
https://dataethics.eu/dataetiske-principper/.
Andre links:
contractfortheweb.org/
entrepreneur.com/article/322873

Tine Segel / ts@bf.dk
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Ring til os
70 21 64 44

Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer
Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og
kæledyr.
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en
fordelagtig pris.
Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle
hverdage fra 10.00-15.00.
Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer
BF samarbejder med Tryg
der leverer forsikringerne.

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

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

27. november

22. november

Bliv klogere på årets børneudgivelser

BF taler fremtidens forskningsbiblioteker i Kulturministeriet

Årets billedbøger, årets bøger for tweens og årets litteratur for young adults. Det er et par af programpunkterne til
IBBY, selskabet for børnelitteraturs, statusmøde den 18.
januar.

I august 2018 sendte BF i et brev sine faglige input til den arbejdsgruppe, der
i foråret 2018 blev nedsat for at se på fremtidens forskningsbiblioteker. Det
blev fulgt op af et fælles brev med en række andre faglige organisationer,
og onsdag den 21. november inviterede afdelingschef i Kulturministeriet og
formand for arbejdsgruppen Steen Kyed BF’s formand Tine Segel, HK Stats
formand Peter Raben og Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen
til møde. Her fik Tine Segel mulighed for at fremhæve BF’s faglige indspark til
arbejdsgruppen samt understrege vigtigheden af medarbejderinddragelse i
processen med at udvikle fremtidens forskningsbiblioteker.
- Det var et godt møde, hvor der blev lyttet til vores input. Nu færdiggør arbejdsgruppen sin analyse i løbet af december, og så er vi blevet inviteret med i
den videre proces, siger Tine Segel efter mødet.

Læs mere om program, priser og tilmelding på ibby.dk.
Lerche

26. november

Lerche

Brug Pensionsaftalen med PFA
til at få hurtig hjælp
Husk, at du som en del af Bibliotekarforbundets pensionsaftale med PFA kan benytte dig at tilbuddet om
sundhedsforsikringerne PFA Helbredssikring og PFA
EarlyCare.
Det er aldrig rart at melde sig syg, og slet ikke, hvis udsigterne til at vende tilbage til arbejdsmarkedet samtidig
fortoner sig i det uvisse. Det er ikke desto mindre tilfældet
for rigtig mange danskere, og en vigtig grund til, at BF’s
pensionsordning indeholder forsikringer, hvor du kan få en
hjælpende hånd, inden en mindre skavank vokser sig stor.
- Sygdom er altid ubehageligt for den, det går ud over, men
også familie, venner og kollegaer bliver ramt. Derfor gælder det om at få hurtigt hjælp, hvis knæet slår knuder eller
travlhed udvikler sig til usund stress. Forskning og erfaring
viser nemlig, at det virker, når du tager dine symptomer
seriøst og får gjort noget ved dem hurtigt, siger Rikke Bay
Haaber, der er chef for strategisk sundhed i PFA.
Ifølge PFA har flere af BF’s medlemmer benyttet sig af
muligheden for at få behandling hos psykolog, kiropraktor,
fysioterapeut, diætist, akupunktør eller zoneterapeut via
deres helbredssikring i PFA, ligesom de også har gjort brug
af PFA EarlyCare, hvor man kan kontakte PFA allerede
fra første dag i en 14 dages sygemelding. Og indtil videre
tyder det på, at de forebyggende initiativer fungerer godt.

Bibliotekarforbundet
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Julelukket i BF
BF's sekretariat holder lukket
den 24. december samt alle dage
mellem jul og nytår.
Sekretariat åbner igen onsdag
den 2. januar 2019 kl. 10.00.
Presserende sager kan mailes til
bf@bf.dk, hvorefter du vil blive kontaktet
hurtigst muligt.
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bibliotekarforbundet

Nyhederne fra
bf.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

22. november

Moderniseringsstyrelsen lever ikke op til OK18-aftale
om betalt spisepause
Moderniseringsstyrelsen lever ikke op til aftalen fra OK18 over for ca. 1200
medarbejdere i staten, for på seks skoler blokerer Moderniseringsstyrelsen
for, at de ansatte kan få deres betalte spisepause. Ledelsen på skolerne har
fjernet den og vil ikke genindføre den efter OK18.
Flemming Vinther, formand for CFU og chefforhandler for statens ansatte
under OK18, er oprørt over Moderniseringsstyrelsens fremfærd og opfordrer
til, at innovationsminister Sophie Løhde sørger for, at statens arbejdsgivere
efterlever aftalen fra OK18.
»Moderniseringsstyrelsen er igen ude i et angreb på ansattes overenskomstsikrede rettigheder. Jeg er forbløffet over, at OK18-aftalen ikke respekteres.
Moderniseringsstyrelsens fremstød mod retten til betalt spisepause på statslige arbejdspladser skal stoppes med det samme. Medarbejderne skal kunne
stole på, at innovationsministerens underskrift betyder noget, og at en aftale
er en aftale«, siger Flemming Vinther, formand for CFU.
Bibliotekarforbundet

20. november

Direktør for Det Kgl. Bibliotek fortsætter
Nuværende direktør Svend Larsen er blevet genansat i
stillingen som direktør for Det Kgl. Bibliotek.
Svend Larsen var oprindeligt direktør for Statsbiblioteket
i Aarhus, og har siden 1. januar 2017 været direktør for det
samlede Det Kgl. Bibliotek, hvor fusionen af Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek trådte i kraft.
»Det har været utroligt spændende at være med i de
senere års store forandringer. Som universitetsbibliotek
og som nationalbibliotek står Det Kgl. Bibliotek over for en
række udfordringer skabt af digitaliseringen. Men digitaliseringen giver også biblioteket nye muligheder for at løse
opgaverne som Danmarks nationale bibliotek, og jeg er
meget glad for fortsat at kunne stå i spidsen for Det Kgl.
Biblioteks digitale transformation«, siger Svend Larsen.
Mønsted
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreve

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

BF i medierne:
Nej, Cepos, udlån af digitale bøger kan ikke privatiseres
BF's formand Tine Segel svarer i et debatindlæg i Berlingske den 19. november
på et forslag fra Cepos om at privatisere udlånet af digitale bøger.
Læs hendes indlæg nedenfor:
»I Berlingske torsdag 15/11 kunne man læse, at den liberale tænketank Cepos ser
mulighed for at privatisere udlån af digitale bøger ud fra en tankegang om, at
når Mofibo og andre private aktører har skabt infrastrukturen, kan befolkningen
blot købe sig adgang til den digitale litteratur.
Der er flere grundlæggende problemer ved et sådan tiltag. I dag er bibliotekernes udlån – også det digitale – gratis for slutbrugeren. Det sikrer fri og lige
adgang til viden og information uanset pengepung og sociale forhold. Det er en
grundsten i vores demokrati. Det tilbud kan man ikke erstatte med et kommercielt tilbud, for det stiller især de svageste i samfundet ringere.
Et andet problem er kvalitet og udbud. Ifølge biblioteksloven skal bibliotekerne
udvælge materialer ud fra kriterier om kvalitet, alsidighed og aktualitet for at
opfylde bibliotekernes formål om at fremme oplysning, uddannelse og kulturel
aktivitet. Denne forpligtelse har en kommerciel aktør ikke, og det glemmer
Cepos.
Mofibo og andre aktører har – ganske naturligt – en kommerciel interesse i at
fremme noget litteratur fremfor andet, idet nogle titler bedre kan betale sig.
Det handler om forretning. Derfor er det vigtigt for borgerne, at samfundet via
bibliotekerne sikrer adgang til og formidling af både den kommercielle og smalle
litteratur.
Bibliotekerne er gået sammen om at give adgang til den digitale litteratur via
den fælles digitale platform eReolen og samtidig bibeholder bibliotekerne deres
lokale præg afhængig af, hvilke behov der i den enkelte kommune. Det er en god
og fremtidssikker model.
Folkebibliotekerne er en demokratisk institution for alle borgere, uanset om
man bærer slips, kedeldragt eller mangler en fast adresse. Bibliotekernes styrke
er at skabe sammenhængskraft, og bibliotekarernes rolle er at formidle og navigere i både litteraturen og fremme adgangen til information, viden og kultur.«
Bibliotekarforbundet

19. november

BF i medierne:
Uro får bibliotek til at droppe ubemandet
åbningstid
Voldsom uro på et bibliotek på Vestfyn har fået konsekvenser – nu er den ubemandede åbningstid skåret fra.
BF’s formand Tine Segel udtaler sig om sagen i Ekstra
Bladet.
Brugerne af Nørre Aabys bibliotek på Vestfyn må indstille
sig på stærkt reducerede åbningstider. Det er konsekvenserne en periode med uro og hærværk på biblioteket, og i de
kommende måneder kan biblioteket kun benyttes fire timer
om dagen. Brugerne af biblioteket ærgrer sig, fortæller flere
af dem til Ekstra Bladet. BF’s formand Tine Segel ærgrer sig
også:
»Så længe der ikke er tale om en spareøvelse, er vi positivt
indstillede over for selvbetjente biblioteker i Bibliotekarforbundet. Vi synes, det er en god mulighed, at bibliotekerne
er tilgængelige oftest muligt,« siger hun og understreger
samtidig, at tilbuddet ikke må ske på bekostning af den
bemandede åbningstid.
Bibliotekarforbundet
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22” touch-skærm

SELVBETJENING & DIGITAL FORMIDLING

Stregkodescanner

80mm termisk printer
RFID/NFC Scanner

Friendly Frank - selvbetjening
og formidling på én gang
Friendly Frank er en nyskabelse, som
tilbyder biblioteket hidtil usete muligheder
og fleksibilitet.
Friendly Frank er et lille men
særdeles smidigt system, der tilbyder
jeres brugere alle de sædvanlige
selvbetjeningsmuligheder som lån,
aflevering og betaling* samt adgang til at
behandle reserveringer og øvrig profildata.
Samtidig tilbyder Friendly Frank et digitalt
formidlingsunivers, hvor brugerne kan
blive inspireret af digitale udstillinger, søge i
bibliotekets materialer, se vigtige nyheder og
arrangementer, finde vej i biblioteket, scanne
materialer for at læse anmeldelser, se videoer
eller få forslag til lignende værker.
* Betalinger med Mobilepay.

Friendly Frank tilbyder også specialapplikationer som f.eks. Forsidebladring,
hvor brugerne kan scrolle i alle materialer
opstillet i en reol eller sektion.
Friendly Frank fylder ikke mere end en lille
computer. Den kan monteres på bord, væg
eller på reolen blandt bibliotekets materialer.
Friendly Frank kan konfigureres med
softwareydelser efter jeres ønsker og samtidig
installeres i specialdesignede møbler.
Resten af 2018 tilbydes Friendly Frank med
op til 50% rabat.
Kontakt:
Peter Rodenberg, Direktør
pr@inlead.dk / +45 40 75 05 00
Carsten Dibbern, Chefkonsulent
cd@inlead.dk / +45 40 84 79 00

Friendly Frank tilbydes som bordmodel og 2
forskellige vægmodeller, med skærmen i hhv.
horisontal og vertikal format.
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Fra 2019 kan
kommunerne
frit etablere
integrerede
biblioteker

Der er mange
gevinster at
hente ved at
etablere integrerede biblioteker,
mener Undervisningsministeriet, der med en
ny lov vil give
kommunerne
mulighed for at
lave integrerede
biblioteker uden
at skulle søge
om dispensation.

TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

E

t lovforslag til en
ændring af Folkeskoleloven vil fra
2019 gøre det muligt
for kommunalbestyrelser at etablere integrerede biblioteker bestående
af et pædagogisk læringscenter
og et folkebibliotek i kommunen.
Det har hidtil krævet dispensation fra Undervisningsministeriet, hvilket flere kommuner har
fået i de senere år. På baggrund
af forsøgene er det vurderingen
fra Undervisningsministeriet, »…
at elever, undervisere og ledere
oplevede ordningen som en succes, og at både skolerne og lokalsamfundet så de integrerede
biblioteker som en gevinst.«

BIBLIOTEKAREN PÅ GRUNDSKOLER

INTEGREREDE BIBLIOTEKER KRÆVER
FLERE KOMPETENCER

Gribskov Kommune er en af de kommuner,
der har gode erfaringer med integrerede
biblioteker, og bibliotekschef Vibeke Steen
er positiv over for det nye lovforslag. Hun ser
det som oplagt, at de integrerede biblioteker
ledes af bibliotekslederen, selvom loven også
giver mulighed for, at funktionen varetages af
skolelederen.
- Med folkeskolereformen i 2014 blev der åbnet for, at der kunne ansættes medarbejdere
med en anden faglighed end skolelærere på
de pædagogiske læringscentre. Der blev også
udarbejdet en bekendtgørelse, der definerer
det pædagogiske læringscenters opgaver,
siger Vibeke Steen, der er leder af et integreret
bibliotek i Græsted og i Helsinge, der åbnede i
henholdsvis 2004 og 2012.
- De opgaver, der handler om kultur, drift af
biblioteket og formidlingsopgaver på det pædagogiske læringscenter, kan løses uafhængigt af skoleledelsen, og så er der nogle opgaver omkring faglig vejledning og evaluering og
understøttelse af skoleudvikling, der kræver
et tæt samarbejde med skolen, siger Vibeke
Steen, der er gået målrettet efter at få ansat
de rigtige kompetencer til at løfte den del af
det pædagogiske læringscenters opgaver.
- Vi har ansat læringsvejledere – som ikke
skal forveksles med skolebibliotekarer – fordi
opgaven handler om at kunne identificere
kompetencebehov i forhold til at understøtte
inklusions- og udviklingstiltag på skolen. Som

Børnene skal lære, at
biblioteket er et offentligt rum.
Det er en stor opgave for
medarbejderne, og i starten var
det et kulturchok for bibliotekets
medarbejdere at skulle påtage
sig den opdragende rolle.
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leder af biblioteket er jeg ikke med i drøftelserne af skolens
udvikling, men jeg sætter rammerne for, hvordan læringsvejlederne skal arbejde, og jeg sikrer, at de kommer ud i de rum og
fora, hvor skoleudviklingen drøftes, så skolens medarbejdere
ser læringsvejlederne som en del af skolen.
VI SKAL IKKE UNDERVISE

På et gammeldags skolebibliotek havde skolebibliotekaren ofte
også undervisningsopgaver. Men det er slet ikke opgaven for
medarbejderne på et pædagogisk læringscenter, slår Vibeke
Steen fast.
Hendes oplevelse er dog, at mange skoleledere ikke har
nærstuderet bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske
læringscentre og derfor tror, at de stadig kan bede medarbejderne på det pædagogiske læringscenter om lige at undervise
i et fag.
- Men det er slet ikke opgaven. Opgaven for læringsvejlederne er at vejlede lærerne og give dem faglig sparring. Det
kan sagtens foregå ved, at læringsvejlederen er i klasserne og
observerer, men de skal ikke stå for undervisningen, slår Vibeke
Steen fast.
Hendes anbefaling til biblioteksledere, der får til opgave at
stå for ledelsen af et integreret bibliotek, er at blive super
skarpe på bekendtgørelsen og sætte sig ind i opgaverne på en
skole. Derfor har hun også ansat en souschef, der er tidligere
skoleleder, på biblioteket.
ELEVERNE SKAL OPDRAGES

De integrerede biblioteker har meget forskellige brugergrupper.
Og det kan være en udfordring, at der pludselig står 400 elever,
fordi det er frikvarter, når der sidder en håndfuld borgere, der
ønsker at fordybe sig.
- Børnene skal lære, at biblioteket er et offentligt rum. Det
er en stor opgave for medarbejderne, og i starten var det et
kulturchok for bibliotekets medarbejdere at skulle påtage sig
den opdragende rolle. Det kræver lidt tid, før man ikke er bange
for 9. klasses eleverne, når de er i flok, siger Vibeke Steen.
Men fordelene er mange. En voksen, måske ensom, borger
kan nu opleve at gå på biblioteket og være en del af et fællesskab, og erfaringerne fra Gribskov viser, at de fleste foretrækker at sidde og læse avisen dér, hvor der sker noget, i stedet for
i en stille krog.
Og for eleverne er det en kæmpe fordel, at de kommer på et
rigtigt bibliotek.
- Vores samling er vedligeholdt, vi har adgang til hele Danmarks samling, vi er skarpe på, hvad der findes digitalt, og vi
kan formidle på en helt anden måde med booktalks og oplæsning, siger Vibeke Steen.
Om morgenen er der mange forældre, der kommer med
børnene, og etableringen af integrerede biblioteker har givet
en stigning i udlånet. Også adgangen til skoleintra er en gave,
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ligesom børnene i Gribskov ikke skal betale
gebyrer, hvis de afleverer folkebibliotekets
materialer for sent.
Men der er stadig plads til forbedringer, når
det gælder om at udnytte bibliotekarernes
faglighed inden for informationssøgning,
kildekritik med mere.
- Og når lærerne husker os i den forbindelse,
kommer de desværre typisk kun et par dage
før for at bede om hjælp. På dette område er
skolen stadig meget lukket om sig selv, og vi
har svært ved at komme med i planlægningen
tidligt nok, siger Vibeke Steen.
Rent teknisk er det også en udfordring at
være et integreret bibliotek fordi det nye bibliotekssystem ikke tager højde for, at folkebibliotek og pædagogiske læringscentre kan være
fuldt ud integrerede.
- Vi kan jo ikke stå med et system, hvor
børnene hører til et sted i skoletiden og så
et andet sted, når de har fri. De særlige krav
til systemet betyder eksempelvis, at vores
borgere ikke kan oprette sig som bruger af
biblioteket via NemID, fordi vores tekniske setup i bibliotekssystemet forhindrer det, siger
Vibeke Steen.
FAGGRÆNSER GÅR BEGGE VEJE

Vibeke Steen mener, at bibliotekarerne på et
integreret bibliotek skal sætte sig ind i lærernes faglige perspektiver.
- Da vi åbnede det integrerede bibliotek i
Græsted i 2004 var den mest udtalte følelse blandt bibliotekarerne, at der manglede
respekt for biblioteket. Men det er reelt ikke
tilfældet. Det er snarere, at der er et andet fokus i hverdagen på en skole. Og oplevelsen går
også den anden vej, for lærerne følte faktisk
også, at bibliotekarerne manglede respekt for,
at der er andet i verden end biblioteket.
Da det integrerede bibliotek i Helsinge
åbnede i 2012 var opgaven lettere. Nu havde
bibliotekarerne oplevet, at der var lærere med
om bordet til personalemøderne, og man
vidste, at de to faggrupper supplerer hinanden
rigtig godt.
- Lærerne har eksempelvis uovertrufne formidlingsevner. De er uimponerede, når de står
over for 100 mennesker, og det kunne vi andre
lære meget af. De er fulde af ideer til, hvordan
man kan sætte læringsaktiviteter i gang og
de kan håndtere tre værksteder i løbet af en
efterårsferie.
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO HJØRRING PRIVATE REALSKOLE

”Man når langt, hvis
man drukner folk i service,
smil og stærk faglighed”
Ulla Kynde er bibliotekar på Hjørring Private Realskole. Her
har man set værdien af at have en bibliotekar ansat fuld tid
til at understøtte læselyst og informationskompetencer.

S

om gymnasie- og uddannelsesbibliotekar mødte
jeg alt for mange elever og studerende, der aldrig
havde lært at søge information hensigtsmæssigt.
Det var som om, at jeg startede forfra hvert år.
Hvis vi skal ændre på det, er vi nødt til at starte
meget tidligere og give eleverne informationskompetencer allerede i grundskolen. Desværre bruger man alt for
sjældent vores faglighed der, siger Ulla Kynde, der har været
folkebibliotekar, gymnasiebibliotekar og uddannelsesbibliotekar.
Derfor slog hun til, da hun fik mulighed for at blive fuldtidsansat på et pædagogisk læringscenter på Hjørring Private
Realskole i 2013.
Hidtil havde skolen dækket opgaverne på traditionel vis, hvor
fire lærere hver havde syv timer til det daværende skolebibliotek. Men da skolen havde planer om at bygge et stort bibliotek
i en tidligere gymnastiksal for at prioritere læsningen og litteraturen, ønskede man at ansætte en bibliotekar, der skoleåret
rundt havde sin base i det pædagogiske læringscenter fra
klokken 8.30 til 15.30.
- Da jeg blev ansat havde jeg en opgave i at blive ajour med
børnelitteraturen, men jeg havde masser af erfaring med de
øvrige opgaver fra min tid på gymnasierne. Jeg er ansvarlig
for al administration af undervisningsmaterialer, jeg hjælper
eleverne med faglitteratur til emneopgaver, og jeg understøtter læselyst og læseindlæring, så vi fastholder eleverne som
læsere, når de når 6. klasse, hvor mange ellers falder fra, siger
Ulla Kynde.

FORFATTERBESØG OG LÆSELYST

Hjørring Private Realskole satser på læsning og
litteratur som en måde at løfte eleverne fagligt.
Hver årgang får besøg af en forfatter hvert år,
så eleverne gennem deres skoleforløb møder op
til 11 forfatterskaber, der i et forløb tilpasset det
enkelte klassetrin bliver gransket nøje.
- Jeg tror ikke, at der findes andre skoler, der
prioriterer litteraturen på samme måde. Eleverne
får nærmest et personligt forhold til forfatterne
og deres forfatterskaber, og de bliver ved med
at kunne huske forfatterne og pløje sig igennem
bøgerne, siger Ulla Kynde, der hører fra det lokale
folkebibliotek, at deres udlånstal stiger, når skolen har haft forfattere på besøg.
- Vi lægger stor vægt på læsning, og at man
bliver ved med at læse. Hvis din læsehastighed
går i stå i de ældre klasser, så har du sværere
ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Og
på den her skole er målsætningen, at vi gerne vil
sende eleverne videre til en ungdomsuddannelse,
siger Ulla Kynde, der også arbejder med formidling i selve biblioteket, hvor hun laver booktalks
og udstillinger, der inspirerer målrettet enten
indskoling, mellemtrin eller udskoling. Og eleverne
bruger også biblioteket efter skoletid.
- De laver lektier, spiller spil eller læser. Nogle
gange kan forældrene have svært ved at få
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børnene med hjem, fordi de nyder det her rum,
hvor der er ro på en anden måde, end der ellers
er på en skole.
BØRN ER IKKE INFORMATIONSSPECIALISTER

Ulla Kynde har blandt andet været med i forløb
omkring digitale læringsmidler i 4., 5. og 6.
klasse, og hun har også undervist i kildekritik
på 7. klassetrin. Hun så gerne, at det blev sat
endnu mere i system.
- Men det er ikke alle, der synes, at det er en
lige god ide at have en faguddannet bibliotekar på en skole, så jeg går forsigtigt frem.
Men min erfaring er, at hvis man drukner folk i
service, smil og stærk faglighed, så vinder man
på sigt. Især de yngre lærere er glade for at
bruge mig, siger Ulla Kynde.
Hun oplever, at der er et stort behov for at
målrette undervisningen i informationskompetencer til de enkelte klassers behov.
- Politikerne tror, at børn er digitalt indfødte,
og at det, at de kan søge information på nettet kommer af sig selv. Men de fleste børn er
nærmest himmelråbende dårlige til det, og
det bliver mere og mere tydeligt i takt med,
at der kommer flere fake news. Børn er alt for
let til fals for den slags. Jeg kan se, at når jeg
sætter informationssøgning i system og giver
dem viden om kildekritik, så er det også en
åbenbaring for lærerne, siger Ulla Kynde, der
oplever at blive kontaktet igen, når hun først
har været i klasselokalet.
DET DIGITALE RAMMER IKKE PLET

Ulla Kynde har testet flere digitale forløb omkring informationskompetencer.
- Men det er mit indtryk, at man ikke får dem
brugt i klasserne, fordi der mangler et bindeled mellem det digitale tilbud, og hvad der
reelt er behovet i en given klasse. Det virker
meget bedre, at jeg kommer ud i klasserne,
når eleverne for eksempel har en opgave. Jeg
giver dem den viden, de har brug for. Det er jo
noget, jeg har gjort i 20 år, så jeg ved, hvad der
virker, siger Ulla Kynde.
Hun vurderer, at faggrænserne mellem lærere
og bibliotekarer er til at overvinde.
- Jeg kalder mig bibliotekar eller uddannelsesbibliotekar, men aldrig skolebibliotekar. For
det er jeg ikke. Men som bibliotekar kan jeg
sagtens identificere fælles professionsidealer
med lærerne, men vi taler om det forskelligt,
så hvis man er bibliotekar på en skole, skal
man bruge lærernes termer. Eksempelvis
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Ulla Kynde har været
bibliotekar på en
grundskole siden 2013.

kalder lærerne det undervisning, mens vi kalder det formidling.
For Ulla Kynde er nøglen til at begå sig på en skole at lytte.
- Jeg sidder med i materialeudvalget på Center for Undervisningsmidler Nord, hvor man laver materialevalg til klassesæt.
Jeg blander mig naturligvis ikke i, hvad der er brug for til 10.
klasse, men jeg lytter og får viden om, hvad lærerne tænker, og
hvordan de bruger materialerne. Jeg er også for nyligt valgt ind
i det faglige udvalg i Kommunernes Forening for Pædagogiske
Læringscentre, som rådgiver og giver indstillinger til politikere,
hvilket er en anerkendelse af, at også en faguddannet bibliotekar har en rolle på et PLC. Jeg føler mig i høj grad som en del af
skolen, fordi det er en ledelsesbeslutning at fuldtidsansætte en
bibliotekar.
EN BIBLIOTEKAR HAR SYSTEMFORSTÅELSE

Forskellen på at have ansat en skolebibliotekar eller en bibliotekar er tydelig, mener Ulla Kynde. Bibliotekaren kan i langt
højere grad bidrage til at understøtte undervisningen i forhold til informationskompetencer, men der er også en anden
systemforståelse.
- Vi har indført det nye fælles bibliotekssystem, og det har
mange skolebibliotekarer ikke forudsætningerne for at bruge
fuldt ud.
En anden forskel er tilgangen til børne- og ungdomslitteratur
på tværs af alle årgange.
- Det kræver, at man arbejder med det hele tiden for at kunne
formidle det spændende, men på mange skoler er opgaven fordelt på flere lærere, og så er der ikke det relevante overblik. Jeg
favner det hele. Derfor er jeg i stand til at hjælpe, hvad enten
det er en 6. klasse eller en 3. klasse, der kommer og spørger
efter en god bog, siger Ulla Kynde.

Læsning er altafgørende
Det kræver en høj faglighed at inspirere elever til at læse og
lære dem informationskompetencer, siger viceskoleleder ved
Hjørring Private Realskole Henrik Frand-Madsen.
Hjørring Private Realskole prioriterer læsning og litteratur højt.
- Læsning er altafgørende for unge mennesker. Elever, der
bliver gode læsere, har en ballast for livet, og på den korte bane
hjælper det dem i lektielæsningen og den daglige indlæring,
siger Henrik Frand-Madsen.
- Hvis vi på sigt ønsker gode stabile læsere, kræver det, at vi
investerer i et godt skolebibliotek med et stort udvalg af materialer og uddannet personale, der kan vejlede. Det er vigtigt at
have én gennemgående person på skolebiblioteket, siger Henrik
Frand-Madsen.
Alle eleverne på Hjørring Private Realskole får et bibliotekskursus, der lærer dem at bruge biblioteket og finde de materialer, de har brug for eller lyst til at læse. Skolen har kurser, der
lærer eleverne om informationssøgning og kildekritik. Bibliotekarens opgaver er også, at alle klassetrin årligt får forfatterbesøg. Selv om det ikke er noget, som skolen specifikt måler på,
så er Henrik Frand-Madsen ikke i tvivl om, at det har en effekt,
at de satser så massivt på læsning.
- Vi har læsetimer fra 1. til 6. årgang og nu også i 7. årgang,
hvor der er fokus på tempolæsning, læsestrategier og forståelse. Min fornemmelse er, at det rykker sig. Generelt er vores
karaktersnit højere end i folkeskolen, men om det skyldes det
segment, eleverne kommer fra, vores fokus på læsning eller
vores personale, er svært at sige, siger Henrik Frand-Madsen,
der mener, at det er ekstra vigtigt, at skolen prioriterer og
understøtter læsningen i en tid, hvor flere børn »nøjes« med at
læse på mobilen eller ikke får læst.

LÆSEVEJLEDEREN OG BIBLIOTEKAREN SAMARBEJDER

Anette Larsen er dansklærer og læsevejleder på Hjørring
Private Realskole. Hun arrangerer blandt andet læsecamps
for elever, der ikke læser så hurtigt. Her kan de træne læseevnerne, og i den forbindelse er bibliotekar på Hjørring Private
Realskole Ulla Kynde en vigtig samarbejdspartner, fordi hun
har stor viden om, hvilken litteratur der kan fange den enkelte
elev.
- Det betyder meget, at jeg har en fagperson at sparre med
om litteraturen, siger Anette Larsen, der er dansklærer for
en 5. og 6. klasse. Hver dag – efter skolens morgensang – går
hendes elever på biblioteket og læser i en halv time.
- Det foregår uden at jeg skal tysse på dem, fordi de hygger
sig med det. Tit sidder de tæt sammen og får en snak om,
hvad de læser. På den måde inspirerer de hinanden, og Ulla
Kynde taler med dem og hjælper dem til at finde den næste
gode bog.
Fra 7. klasse daler interessen dog for læsning, og her er det
vigtigt at prioritere samarbejdet mellem skolebibliotek, lærere
og forældre. Eksempelvis at eleverne skal læse mindst et
kvarter hjemme og føre logbog over læsningen.
- Den tid, som vi prioriterer til læsningen i skolen, er givet
godt ud. Og derfor er det vigtigt, at vi har en bibliotekar, der
kan inspirere og sikre, at der er bøger, der passer til vores
elever. Eksempelvis har vi tidligere manglet bøger til de store
elever, og her har Ulla sørget for, at samlingen er blevet udvidet, siger Anette Larsen.

Biblioteket har stor betydning
for skolen. En tidligere
gymnastiksal blev nedlagt for
at give biblioteket god plads.
Det har gjort biblioteket til
et populært værested, hvor
bibliotekaren altid er let at finde.
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KOMPETENCEMODEL

Oversæt dine
kompetencer
BF har samlet medlemmernes kompetencer i en
Kompetencemodel, der gør det lettere at sætte ord
på egne kompetencer og oversætte dem til andre
dele af faget. Det styrker medlemmernes
mobilitet på arbejdsmarkedet.
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP

E

n del af BF’s medlemmer er usikre
på, om de reelt kan skifte job. Det
var en af konklusionerne på BF’s
medlemsundersøgelse i foråret
2018.
- Og den fornemmelse handler
i høj grad om, at man kan have svært ved at
sætte ord på sine kompetencer. For hvad er
det egentlig, man kan? Man »gør det jo bare«,
og derfor kan man have svært ved at se sig
selv i andre stillinger og med andre opgaver,
siger formand for BF Tine Segel.
BF har derfor udviklet en såkaldt Kompetencemodel, som et bud på de kompetencer,
der er i spil for medlemmerne og en måde at
se, hvordan ens kompetencer kan oversættes
til andre dele af faget, til andre arbejdspladser
og opgaver.

FORSTÅ SPROGET

- Ofte er det blot et andet sprog og andre fagtermer, der bliver brugt. For grundlæggende er
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det mange af de samme opgaver og kompetencer, vi ser i fag-,
forsknings- og folkebiblioteker samt i det private erhvervsliv,
siger Tine Segel.
Kompetencemodellen kan bruges til konkret at få sat ord på
ens kompetencer, men også til at inspirere og måske give en
aha-oplevelse. Derfor er der i modellen eksempler med links
til både artikler og videointerviews, så man få et billede af,
hvilke kompetencer der anvendes i forskellige typer af jobs, og
hvordan de italesættes.
STYRKET SEKTORMOBILITET

Lav sektormobilitet er noget af det, der bliver talt om blandt
BF’s medlemmer – at det er svært at skifte sektor, både at få
sig selv til at søge job i en anden sektor og at komme i betragtning, hvis man søger.
Som et nyuddannet BF-medlem sagde i et interview med
Perspektiv: »Det er afgørende, hvor jeg får mit første job, for
det bliver nok den sektor, jeg fremadrettet kan få job i«.
For at nedbryde nogle af barriererne for sektorskifte, er modellen udarbejdet, så man nemt kan se, hvilke kompetencer, der
går på tværs af sektorerne såsom projektledelse, digitalisering,
undervisning og læring.

- Vi ser en udvikling på arbejdsmarkedet, hvor mange opslåede stillinger, der er relevante for vores medlemmer, ikke
indeholder ordet »bibliotekar« eller »informationsspecialist«.
Men det er vores medlemmers kompetencer, der efterspørges.
Det gør det endnu mere vigtigt, at man selv er opmærksom på
sine kompetencer, og hvilke ord, der bliver brugt for dem, så
man kan bruge et sprog om sin faglighed, som en kommende
arbejdsgiver forstår, siger konsulent i BF Ulla Thorborg, der har
arbejdet med Kompetencemodellen.
Modellen kan også bruges i forhold til ens nuværende arbejdsgiver.
- Når man selv har blik for sine kompetencer, og hvad det
egentlig er, man bidrager med på arbejdspladsen, så er det lettere at få anerkendelse for det og selv være med til at præge
den retning, man måske gerne vil udvikle nye kompetencer i,
siger Ulla Thorborg og understreger, at modellen ikke skal ses
som en udtømmende liste.
- Den vil hele tiden være under udvikling, som BF’erens faglighed er det. Og vi er åbne for medlemmers input.

ALMENE KOMPETENCER
• Informationssøgning
• Informationskompetencer
• Samarbejdsevner
• Formidlingsevner
• Kommunikative kompetencer
• IT-kompetencer
• Relationelle kompetencer
• Markedsføringskompetencer
• Sociale kompetencer

Find Kompetencemodellen på www.bf.dk/kompetencer
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Kulturinstitutioner er ikke nok i sig selv. Deres legitimitet
og værdi måles i deres relevans for samfundet, deres
relationer og interaktion med partnere, brugere og
publikum, siger lektor på INF Nanna Kann-Rasmussen,
som i øjeblikket arbejder på et forskningsprojekt om
kulturinstitutioners identitet og legitimitet.

»Søndagsreportage«
med Johnny Madsen på
Det Kongelige Teater.

ARKIVFOTO IDA GULDBÆK ARENTSEN/RITZAU SCANPIX
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Kulturinstitutioner
må gøre sig til
TEKST SABRINE MØNSTED

K

odeordet for kulturinstitutioner i dag er
»samfundsrelevans«,
for institutionerne er
ikke nok i sig selv. Det
stod klart for lektor på
Institut for Informationsstudier (INF) på Københavns Universitet Nanna
Kann-Rasmussen under
forberedelserne til uddannelsen »Nordisk
Master i kulturledelse«, hvor femten topchefer
fra et bredt udvalg af nordiske kulturinstitutioner var inviterede til en debat. Masteruddannelsen blev ikke en realitet, men indsigten blev
kimen til et forskningsprojekt om, hvordan
kulturinstitutioner legitimerer sig selv i dag,
og hvorfor samfundsrelevans er blevet et
bærende element?
Nanna Kann-Rasmussen undersøger fire kulturinstitutioner – Det Kongelige Teater, Copenhagen Phil, Randers Bibliotek og Arbejdermuseet for at få et bredt billede af tendenserne.
Kulturinstitutioners værdi og legitimitet
ligger i dag i partnerskaber og samarbejde,
mener Nanna Kann-Rasmussen, der særligt

ser to sammenvævede diskurser i det danske kulturfelt. Den
ene er, at kultur skal være mere end æstetik, oplysning og dannelse, og den anden er et fokus på kulturens »kontante værdi«.
Grundlæggende opfylder institutionerne ikke deres formål blot
ved eksistere i sig selv.
DU ER, HVEM DU SAMARBEJDER MED

- Kulturinstitutioner skal i dag åbne sig på nye måder for
samfundet og brugerne. Netværk, forbindelser, relationer og
samarbejde er med til at styrke institutionernes legitimitet.
Hvis man kigger i et bredt udvalg af årsrapporter fra forskellige typer kulturinstitutioner, så finder man ofte listen over
partnerskaber på en prominent plads. Det viser, hvem de er,
hvad de kan, og hvad de bidrager med, siger Nanna KannRasmussen.
For kulturinstitutionerne er svaret blevet partnerskaber. Men
de har glemt at overveje, hvad spørgsmålet var. Hvad det er, de
ikke selv kan løse, siger Nanna Kann-Rasmussen.
Nanna Kann-Rasmussen konstaterer i sin undersøgelse, at i
jagten på samarbejder og partnerskaber underlægger kulturinstitutionerne sig andres dagsordener og bidrager til at løse
deres opgaver.
To eksempler på dette er Arbejdermuseet, der introducerer
Københavns Kommunes flygtninge til velfærdssamfundet, og
Randers Bibliotek, der kobler sig på kommunens sundhedsprojekt for at højne borgernes sundhedskompetencer.

à
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à

- Er det deres opgave som museum og folkebibliotek, kan man spørge, siger Nanna KannRasmussen og tilføjer, at det kan det godt
være, men at de skal være bevidste om deres
bevæggrunde for at tage de nye opgaver ind.
- Man skal passe på ikke at gøre sig sårbar
ved at tage andres dagsordener ind og løse
opgaver udenfor eller i kanten af ens kernefelt.
De nævnte eksempler kan jo være ganske fine
projekter for kulturinstitutionerne. Men de
skal have gjort deres egne værdier og formål
klart, så opgaver og partnerskaber afvejes ud
fra det.
SPIL GERNE MED, MEN BESTEM SELV

BIBLIOTEKERNE HAR MINDST AUTONOMI

Der er mange ligheder mellem de fire institutioner, som hun undersøger, når det kommer
til deres partnerskabsbaserede legitimeringsstrategier. Men der er også forskelle.
- For det er institutionernes status, der
afgør, hvor meget autonomi de har, og hvor
langt ud over deres oprindelige formål, de
»behøver« at gå for at synliggøre deres samfundsrelevans og dermed legitimere sig selv,
forklarer hun.
Bibliotekerne er, ifølge Nanna Kann-Rasmussen, lavest i det kulturelle hierarki. Det
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KULTURENS VÆRDI I KRONER OG ØRE

Samtidig er der fokus på kulturens »kontante værdi«. Hvad får
vi ud af det – gerne i kroner og øre? Men det er en svær størrelse for kulturinstitutioner. Ikke desto mindre har for eksempel
amerikanske biblioteksorganisationer regnet sig frem til, at for
hver dollar, der investeres i biblioteket, kommer fire retur. Og
senest kom der en dansk undersøgelse af Copenhagen Economics bestilt af Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Konklusionen var her, at bibliotekerne skaber en værdi på op imod to
milliarder kroner om året, primært fordi de øger børns læsefærdigheder, hvilket højner sandsynligheden for, at børnene senere
tager en uddannelse.
- Men kulturen skal ses i et andet lys, mener Nanna KannRasmussen. Det er et valg, at vi gerne vi skabe et samfund med
en oplyst, vidende og dannet befolkning. Men fordi vækst er et
parameter, som vi måler alting ud fra, også kultur, diskuterer
vi stadig for eksempel udlåns- og besøgstal, selvom vi ved, at
de ikke er fyldestgørende for værdien af en kulturinstitution. I
mit næste forskningsprojekt, som er i støbeskeen, håber jeg at
kunne være med til at åbne for nye måder at diskutere kulturinstitutioners værdi på, siger Nanna Kann-Rasmussen.

Lektor på INF Nanna Kann-Rasmussen,
mener, at kulturinstitutioners legitimitet i dag
i høj grad hænger sammen med, hvor mange
samarbejdspartnere, de kan fremvise.
FOTO INF

Nanna Kann-Rasmussen er ikke kommet frem
til én definition af samfundsrelevans. Det kan
være mange forskellige ting. En tendens for
biblioteker er, at de bliver en del af den overordnede kommunale strategi for eksempel i
forhold til at tiltrække nye borgere til kommunen eller tage imod flygtninge. For teatre
og orkestre bliver samfundsrelevansen stadig
italesat ret traditionelt, for eksempel som det
at skabe resonans hos publikum – at give dem
en personlig oplevelse.
Kulturinstitutionerne vil gerne være dem,
der giver adgang til nye relationer og netværk,
og brugerinddragelse og dialog med brugere
og publikum anses for nødvendigt, men Nanna
Kann-Rasmussen oplever, at både biblioteker, museer og arkiver gerne vil tage skridtet
videre.
- De vil også gerne selv være en stemme i
debatten og samtidig være den arena, hvor
debatten foregår. Det har bibliotekerne været
rigtig gode til. Men de er ved at få konkurrence
fra museerne, der i stigende grad også tilbyder
foredrag, debatter og lignende.

betyder, at biblioteker har mindre autonomi, og det er derfor, vi
ser dem gå i mange retninger og påtage sig mange nye forskelige opgaver.
- Kulturinstitutionerne er generelt dygtige til at »spille spillet«. De kan mærke, hvad der forventes af dem, så de byder ind
og spiller med. Der er altså ikke tale om formelle krav, men om
at forventningerne styrer retningen, siger hun.

NYE JOBTYPER

BF’s rådgivere mærker
positive vinde på
beskæftigelsesområdet
Trods besparelser på de offentlige biblioteker mærker BF’s
konsulenter et lille opsving i forhold til medlemmer, der får
ansættelser andre steder end på biblioteker. De opfordrer
generelt til at benytte sig af BF’s tilbud om karriererådgivning.
TEKST LOUISE GRAA CHRISTENSEN, BIBLIOTEKARFORBUNDET

Når telefonen ringer hos specialkonsulent i BF, Helle Fridberg,
har det i løbet af det seneste halve år oftere end ellers været
medlemmer, der spørger til lønrådgivning i forbindelse med
jobsamtaler. For ligesom i det øvrige samfund, mærker man
i BF et opsving på ansættelsesområdet trods besparelser og
lukninger på flere biblioteker.
- Naturligvis er der stadig ledige medlemmer, der kæmper
for at få job, men det er glædeligt at mærke, at der åbner sig
nye muligheder, siger Helle Fridberg og peger på, at opsvinget skyldes, at der nu er flere og nye typer jobs, hvor man
efterspørger kompetencer inden for informationssøgning,
databehandling med videre. F.eks. i analytiske og datadrevne
funktioner i politiet, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
og Politiets efterretningstjeneste (PET). Det er områder i den
offentlige forvaltning, som har fået store ekstra bevillinger, og
som derfor ansætter flere i disse år, fortæller hun.
- Et konkret eksempel på opsvinget er et medlem, der efter
noget tids ledighed, havde fire jobsamtaler på en uge – det har
jeg ikke oplevet tidligere, siger Helle Fridberg.
FLERE BESKÆFTIGEDE

Tal fra Danmarks Statistik bekræfter tendensen. I andet
kvartal 2018 var 75,4 procent af de 15-64-årige beskæftigede.

”Et konkret eksempel på
opsvinget er et medlem, der efter
noget tids ledighed, havde fire
jobsamtaler på en uge – det har
jeg ikke oplevet tidligere.”

Det er det højeste niveau for beskæftigelsesfrekvensen siden
tredje kvartal 2009. Fra første til andet kvartal 2018 steg
beskæftigelsesfrekvensen 1,0 procentpoint. Det viser de sæsonkorrigerede tal fra Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Trods
de positive tal bliver en del af BF’s medlemmer i bl.a. uddannelsessektoren p.t. ramt af besparelser - det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent årligt – der kan føre til afskedigelser,
men til gengæld er mange af dem tilsyneladende ikke længe
om at komme i job igen, siger konsulent i BF’s forhandlingsafdeling Ulla Thorborg.
- Jeg fornemmer, at flere medlemmer bliver ansat i andre stillinger end den klassiske bibliotekars. Det kan f.eks. være i roller,
hvor de skal styre og sortere store mængder af data i firmaer,
siger hun og peger på et medlem, der fra at være ansat som
uddannelsesbibliotekar fik job i en styrelse. Hun havde bl.a.
taget BF’s miniuddannelse Records Manager.
BRUG BF’S KARRIERERÅDGIVNING

Samtidig med, at det på samfundsplan tilsyneladende går op
for flere, at BF’s medlemmer besidder mange forskelligartede
kompetencer, ser det også ud til, at medlemmerne selv får
øjnene op for det. Og det er uhyre vigtigt, understreger Ulla
Thorborg.
- Nogle gange handler det måske også om at få tingene
twistet lidt oppe i hovedet i forhold til, hvad man selv mener,
man kan, siger hun og opfordrer medlemmerne til at benytte
sig af BF’s tilbud om karriererådgivning, gennemlæsning af CV
og ansøgninger samt tilbud om uddannelse.
- Vi får rigtig gode tilbagemeldinger fra de, der sparrer med
os og håber, at flere vil komme til os og bruge os, for det er det
helt rette tidspunkt at søge job.
Læs mere om BF’s tilbud på bf.dk/JobOgKarriere
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Krydsfinér,
beton og
masser af
skolebørn

Råt og alligevel
på sin egen
måde blødt.
Indretningen
og arkitekturen i
det nye bibliotek
og kulturhus i
Tingbjerg er sin
helt egen. Fire
etager indvendigt bygget op
som enorme
kasser i krydsfinér lagt ovenpå hinanden. Og
øverst en udsigt,
så de fleste børn
kan kigge hjem
til boligblokken.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN OG CHARLOTTE BRØNDUM

- Det ligner
et gammeldags
fjernsyn,
siger taxachaufføren,
da vi nærmer
os Tingbjergs
nye bibliotek
og kulturhus, mens én på Instagram
mener, bygningen ligner en stor bog,
der venter på at blive åbnet. Arkitekternes tanke var, ifølge bibliotekar
Thomas Nielsen, at bygningen udefra skulle ligne en sættekasse med
forskellige tonede ruder. Og Politikens
arkitekturanmelder Karstens R.S.
Ifversen skriver, at bygningen »synes
på tegneserieagtig vis at være skudt
ud af Tingbjerg Skoles hovedindgang
og blæst op til fire høje etager«. Til
indvielsen i september 2018 kaldte
overborgmester Frank Jensen det
for »et stærkt symbol på bydelens
potentiale«. Det er et nyt vartegn, der
taler til folk. Og her – en måned efter
åbningen – er det også et sted, der
tiltrækker folk. Blandt andet er der sket
en markant stigning af børn på biblioteket, siger bibliotekar Thomas Nielsen.
Biblioteket og kulturhuset er bygget
sammen med Tingbjerg Skole og fungerer i skoletiden som skolens pædagogiske læringscenter udover at være
områdets folkebibliotek. Og børnene
står klar, når det åbner.
Meget af arkitekturen i Tingbjerg
er tegnet af arkitekten Steen Eiler
Rasmussen, så det var et ønske fra
de lokale idégrupper, at bygningens
arkitektur skulle passe ind i hans stil
og blive et nyt vartegn for Tingbjerg.
Et ønske fra lokalgruppen var også, at
det nye hus blev et lokalt mødested, så
der er indbygget en café, hvor der skal
være folkekøkken med fællesspisning
et par gange om ugen.
à

December 2018 · Perspektiv · 27

FOTOREPORTAGE
28 · Perspektiv · December 2018

Der er ansat en co-designer i Skaberværkstedet på 2. sal. Det er værksted, hvor man må
komme og lave lige det, som man har lyst til
- med en masse rulleskabe fulde af materialer.
To dage om ugen sætter designeren aktiviteter i gang med fokus på bæredygtighed og
genbrug.
- I Tingbjerg snakker man meget om hinanden. Vi vil gerne være stedet, hvor man også
snakker med hinanden, siger Thomas Nielsen.
Og samtalerne er begyndt. En ældre dame
sad en dag i Skaberværkstedet med en lampe,
der var gået i stykker. En irakisk mand tilbød
at reparere den, og hun tilbød til gengæld
at sy hans skjorte. Og en urmager fra Syrien
sidder ved metalværkstedet, hvor en gruppe
teenagepiger er begyndt at komme, fordi han
hjælper dem med at lave deres egne øreringe.
En lokal syforening med kvinder fra hele verden har afholdt catwalk i kulturhuset med 200
mennesker og flere københavnske modeforretninger tilstede.
Som lokal forening – der gratis kan låne
mødelokaler - kan man få et skab, så man har
sine ting, når man mødes på biblioteket.
Alle har en holdning til Tingbjerg, og ofte en
del fordomme, siger Thomas Nielsen, men det
nye bibliotek og kulturhus har allerede rykket
ved imaget.
- Vi har haft besøg af folk langvejsfra, fordi
de gerne ville se huset, og på længere sigt
vil vi gerne have kulturelle og litterære arrangementer, der kan tiltrække folk fra hele
København.
Personalet er det samme som på det tidligere Tingbjerg Bibliotek, som har holdt til huse
i Husum Bibliotek under byggeriet. Derudover
er der blevet ansat en kommunikationsmedarbejder og en kulturhusmedarbejder, der også
har biblioteksvagter.
- Vi er et bibliotek i et socialt udsat boligområde, hvor mange skal have hjælp til at komme
i gang med at bruge biblioteket. Derfor er det
positivt, at vi nu er tættere på skoleeleverne.
De kommer både før og efter skole, og mange
står faktisk klar, når vi åbner, og fordi det er
et trygt sted at være, så kommer mange børn
her også alene, siger Thomas Nielsen.
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Skrækfest i
Odense trækker
fulde huse
NIELS MARK, TEAMLEDER, ODENSE BIBLIOTEKERNE
JAN M. JOHANSEN, BIBLIOTEKAR, ODENSE BIBLIOTEKERNE

M

idt i det sorteste helvede på
jorden - et forvandlet bogmagasin på Odense Bibliotek
- kommer en frygtindgydende
zombie imod mig. Ikke for at
æde mig, men for at klage sin
nød. En ældre dame har skældt zombien ud for
at skræmme de sagesløse lånere i Borgernes
Hus.
Historien er meget sigende for, hvordan
horror deler vandene. Det er en kultur, der fascinerer og tiltrækker mange mennesker, men
samtidig også en kultur, der frastøder andre.
”Væmmelse”, ”angst” og ”frygt” er nogle af
de følelser, som først og fremmest melder sig,
når det handler om horror. Omvendt er netop
konfrontationen med disse negative følelser
fascinerende, fordi vi lader os forføre af denne
mørke fantasiverden.
En af grundene til horrors tiltrækning skyldes det evolutionære element, hvis man spørger en af Danmarks horrorforskere, Aarhus
Universitets Mathias Clasen. Horror rammer
os på to niveauer. For det første sættes ældgamle forsvars- og overlevelsesmekanismer
i spil, når vi lader os skræmme. For det andet
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Om baggrunden
for en horrorfestival
og hvorfor en
borgerinddragende
indsats som denne er
relevant for alle
folkebiblioteker.

oplever vi efter rusen af stresshormoner en belønning i form af
velvære.
Vi er genetisk programmerede til at nyde det lille gys, fordi
det er sundt – det træner os og skærper vores reflekser. I det
hele taget er de psykologiske mekanismer mange, hvilket gør
det gode gys sundt og til en oplevelse, vi igen og igen opsøger,
hvad end vi nu er børn eller voksne.
SKRÆKFEST HYLDER MØRKET OG HORRORKULTUREN

Horrorfestivalen Skrækfest er en del af Odense Bibliotekernes
overordnede formidlingsstrategi, hvor fokus er at skabe en
glæde og interesse omkring dyrkelsen af horrorkulturen på
tværs af subgenrer og på tværs af medier.
Skrækfest inkorporerer medier som spil, film og musik på
tværs af platforme ind i et samlet formidlingstema, eksempelvis ved at kombinere oplæsning og musik, afholde filmmaraton
med oplæg, eller ved at oplægsholdere inddrager andre medier.
Håbet er, at man opnår en tværmedial synergieffekt, der fanger en bredere og dybere målgruppe.

Gys skal opleves på biblioteket.

0PLEVELSER TIL SKRÆKFEST

Under den første udgave af Skrækfest blev der budt på et
varieret program fra introduktioner til gysets videnskab og
videre til et orgie af grumme oplevelser. Blandt andet maratonfilmnat med japanske horrorfilm, en zombie-labyrint møntet til
det unge publikum og en horror-labyrint til hardcore gyserfans,
zombie rollespil i Kongens Have, koncerter med dødsmetal og
særfilmvisning af William Friedkins "Eksorcisten" i Nordisk Film
Biografer med introduktion af kendte forfattere.
De mest hårdkogte gyserfans kunne endelig prøve et horrorcomputerspil baseret på VR, da Erhvervsakademiet Lillebælt
inviterede folk ind til en zone med skrækindjagende 3D gyserspil.
DEN FYSISKE SAMLING SOM KERNE

Et centralt fokus er, at de udviklede events så vidt muligt skal
kobles til de fysiske samlinger på biblioteker.
Med samlingen som platform kan bibliotekerne skabe en
dybde i oplevelserne. Selvom festivalen også satte fokus
på nye kunstformer og værker inden for horror-genren med
eksempelvis forfatterreception og forlagsshowcases, satte en
række af aktiviteterne fokus på milepæle og klassikere inden
for horror-genrens udviklingshistorie.
Uden den fysiske bibliotekssamling bevæger bibliotekerne sig
ud på en kulturel scene, hvor masser af andre aktører kunne
levere det samme.
STÆRK PRESSEDÆKNING

Succesen for en niche-festival som Skrækfest handler først og
fremmest om at skabe en stærk bevågenhed i pressen og de
sociale medier. Pressen dækkede festivalen med interviews i

DR2 Dagen, indslag i P1 og P4 og en lang række af artikler før,
under og efter festivalen. På de sociale medier var især én artikel med til at skabe stor hype omkring festivalen. Artiklen blev
delt 1300 gange på Facebook, og var dermed stærkt medvirkende til festivalens flotte besøgstal.
PARTNERSKABER ER NØGLEN

En af visionerne for Odense Bibliotekerne er at skabe unikke
events udviklet i tæt samarbejde med lokale brugere og aktører. Konkret i dette tilfælde skaber biblioteket et forum, hvor
centrale aktører fra horrorscenen får et udstillingsvindue til et
større publikum på tværs af medier.
I samspil med andre kulturelle aktører stræber vi efter at
udfylde en rolle og funktion i det kulturelle økosystem, hvor
vi hjælper det smalle og oversete frem i lyset. Skrækfest er et
eksempel på, hvordan vi, ved at give plads til nicher og mindre
aktører, opnår ny relevans.
De frivillige og de mange involverede kommercielle aktører
skulle betragte festivalen som et oplevelsesrum og forum til
at promovere sig selv og virksomheden. Af samme grund var
omkostningerne lige så minimale som pressedækningen og
opmærksomheden var stor.
Bibliotekerne kan ikke eksistere i sit eget selvstændige
univers. Det skal blomstre og spire i tætte alliancer med byens
private såvel som offentlige aktører. Biblioteket skal understøtte de lokale ildsjæle og lade kulturen udfolde sig i nye
ukendte dimensioner.
Og med denne mission i rygsækken blev horrorfestivalen
Skrækfest født.
Artiklen er kortet af redaktionen. Læs den fulde på Del Din Viden.

Skrækfest er en fem-dages festival, der sætter fokus på horrorkulturen. Første udgave af Skrækfest blev afviklet den 25.
september – 30. september 2018. Jan M. Johansen og Niels Mark er dele af arrangørgruppen bag Skrækfest. DR2 Dagen
satte fokus på Skrækfest i udsendelsen den 24. september 2018.
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NON-READERS

Et bedre
bibliotek for
»non-readers«
Hvordan giver man ikke-læsere lyst til at bruge biblioteket
og måske få en læseoplevelse? Det ville Dokk1 i Aarhus
og Vejle Bibliotekerne finde svaret på. Resultatet er blandt
andet nye typer arrangementer, et stærkere netværk og
en mere indbydende samling af lette bøger.
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO DOKK1

N

ogle få hylder med tynde,
letlæste bøger, der stod sammenpresset, så kun bogryggene
kunne ses, var det tilbud, Aarhus
Hovedbibliotek havde til voksne
ordblinde, tosprogede og andre
med læsevanskeligheder for små tre år siden,
da tidligere ordblindelærer Randi Heide fik job
på Dokk1. Der var plads til forbedringer, som
hun udtrykker det.
- Vi ville gerne opgradere både opstillingen,
udvalget og kvaliteten af bøgerne, men vi ville
også tænke bredere end dét. Vi ville lave et
bedre bibliotekstilbud til dem, vi kalder »nonreaders« – og det skulle ikke kun handle om
bogsamlingen, siger hun.
Sammen med Vejle Bibliotekerne søgte
Dokk1 midler hos Slots- og Kulturstyrelsen til
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et projekt, der skulle afdække målgruppens behov og komme
med konkrete bud på forbedringer.
- Vi valgte en bred målgruppe, så den ikke kun var ordblinde
og tosprogede, men også den halve million danskere, som man
vurderer, ikke har gode nok læsekompetencer i forhold til de
krav, samfundet stiller, siger Randi Heide.
Første skridt var mere viden om brugerne og deres meget
forskellige behov. Projektgruppen gjorde derfor en stor indsats
for at opsøge relevante partnerskaber. De indgik samarbejde
med flere uddannelsesinstitutioner, blandt andet VUC, LærDansk og Social- og Sundhedsskolen, men også med aktører
som Jobcenter Vejle og fagforeningen 3F.
- Vi havde brug for nogen at sparre med. Både for at komme i
kontakt med målgruppen og for at høre, hvad de som partnere
havde behov for fra os. Hvilke tilbud kunne vi lave, som ville
gøre os relevante for dem at arbejde sammen med?
På samme måde brugte gruppen tid på at lære målgruppen
bedre at kende.

Inspiration fra Norge
Non-reader-projektet er blandt
andet inspireret af den norske
forening Leser søker bok, som
er støttet af Kulturministeriet.
Foreningen støtter forlag og forfattere til at udgive bøger til folk
med forskellige typer af læsevanskeligheder. Det kan både være
ordblinde, folk med hjerneskader,
ADHD eller demens, eller bare
mennesker, der ikke er stærke
læsere.
- Det er simpelthen god litteratur skabt ud fra den specifikke
gruppes behov, både i forhold
til handling, sprog, grafik og så
videre. Det ville være dejligt,
hvis vi også i Danmark kunne få
flere letlæsningsbøger af så høj
kvalitet, siger Randi Heide.
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NON-READERS

”Jeg vil gerne kunne læse det,
som mine kolleger læser, så
jeg kan tale med i kantinen”

ET LILLE BIBLIOTEK I DET STORE

- Der kan være mange grunde til, at man
ikke er en stærk læser. Og for at afspejle den
forskellighed er let-området inddelt i forskellige sektioner, så lette unge-bøger, bog + CD
og læsetræningsbøger står hver for sig. I én
sektion er bøgerne inddelt i 15 forskellige kategorier som for eksempel »Krimi og spænding«
og »Krop og sundhed«, så man kan søge bøger
ud fra sine interesser. I hele området møder
man desuden markant flere forsider end på de
omgivende reoler, siger Randi Heide.
- Ordblinde genkender ofte ord som ordbilleder, og det er nemmere, når ordet står vandret. Det er heller ikke særlig inspirerende at
læse bogrygge med titler og navne på forfattere, man måske alligevel ikke kender. Derfor
vil vi hellere inspirere ved at vise forsiderne,
siger hun.
Det nye område er blevet taget godt imod af
brugerne, men også af Randi Heides kolleger.
- Når folk kommer til os i udlånet og leder
efter inspiration, falder det nu mere naturligt
at spørge dem, om de er vant til at læse. Det
er ikke længere et »pinligt emne«, for vi ved,
at hvis de har brug for det, har vi et fint og
inspirerende sted at vise dem hen, siger hun.

Det nye »læse let-område« er både større, mere overskueligt
og indbydende end før. Det hele er designet ud fra brugernes
tilbagemeldinger. Derfor skiller det sig heller ikke visuelt ud fra
resten af biblioteket – for at ingen skal føle sig stigmatiserede,
når de går hen til de lette bøger.

NB: Du kan læse mere om projektet på
www.aakb.dk/nonreaders. Du er også
velkommen i Facebookgruppen Non-readers i
biblioteket, hvor biblioteksfolk deler erfaringer.

Kvinde i projektet

- Det første halve år havde Dokk1 for eksempel 18 hold
på besøg til særligt tilrettelagte biblioteksrundvisninger til
målgruppen. Her fokuserede vi på de sider af biblioteket, som
de måske ikke kendte. For eksempel vores digitale materialer,
studiepladserne, krea-områderne og de mange arrangementer.
Vi brugte Design Thinking som metode, hvor man både bruger
observationer og interviews. Vi snakkede ikke kun med dem
om læsning, men også om deres hverdag og interesser. Det
kunne være åbne spørgsmål som: »Hvad kan du bedst lide at
lave, når du har fri?« Design Thinking hjalp os med at komme
dem i møde og skabe en relation, hvor vi også gav noget af os
selv, siger Randi Heide.
De mange input blev omsat til idéer, og der blev udviklet prototyper, som er et andet greb fra Design Thinking-værktøjskassen. Resultatet blev blandt andet nye typer bibliotekspræsentationer, mange flere arrangementer for især unge ordblinde
– og et helt nyt område for lette voksenbøger på Dokk1.
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Arv er også de fortællinger, vi giver videre

Slip mig dit slimede bæst

Af Karen Skov Brokøb
19. november

Af Bettina Boddum
Børnebibliotekar Team Børn
9. november

Bibliotekernes fornemste rolle er at sikre tilgængelig viden for alle,
og ikke mindst at formidle denne viden. Men hvad gør man, når bibliotekernes fastformsmaterialer taber pusten? - Når et af de stærkeste
medier, filmen, falder i udlån? På Stevns slår man sig sammen med
andre stærke formidlere, som har store historier på hjerte. Med
udgangspunkt i viden om kalk og kridt, dinosaurernes uddøen, verdensarv og lokal kulturhistorie har man formidlet historier til børn, og
med hjælp fra en filminstruktør, givet børnene værktøjer til at formidle
disse fortællinger videre.
Læs hele artiklen på side 36

Nyt på
Del Din Viden

Randers Bibliotek har afholdt galakseløbet ”I Lukes fodspor”. Det er et
anderledes tilbud til skolerne på Skolernes Motionsdag. Prinsesse Leia er
blevet taget til fange af den onde Jabba the Hut. 9 skoleklasser på mellemtrinnet var på et farefuldt løb, hvor de skulle samle penge til at frigive
Prinsesse Leia. De skulle lave lyssværd og lære forskellige kampteknikker,
de skulle løse quiz i biografen, finde skygger i Galaksen og meget mere.
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Af Karen Skov Brokøb, projektkoordinator Stevns Bibliotekerne
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»Åh nej, den slap væk!« Tre piger
løber rundt i solskinnet i Boesdal,
et nedlagt kalkbrud på Stevns.
De fanger farverige sommerfugle,
som skal agere hovedpersoner
i deres film om de storvingede
insekter. Pigerne er sammen med
seks andre børn til Filmværksted i
Boesdal. Filmværkstedet er en del
af Aktiv Sommer, som er sommeraktiviteter for børn på 9 – 12 år.
Projektet er opstået efter et ønske om at give de særlige
historier fra Stevns videre til områdets børn. Et ønske, som
længe har stået højt på listen hos både Stevns Bibliotekerne,
Verdensarv Stevns, Østsjællands Museum og naturvejlederen
i Stevns Kommune. Alle fire aktører arbejder dagligt med at
fortælle om området omkring Stevns Klint, der er UNESCO
Verdensarv. Med filmværkstedet var ønsket at kunne få lokale
børn til at tage denne viden til sig og at give dem værktøjer til
at formidle den videre på deres egen måde. Og på trods af, at
de fire aktører er gået til projektet med forskellige fagligheder
og mål fra baglandet, har det ikke været en hindring – snarere
tværtimod.
HISTORISK FUNDAMENT

Projektdeltagerne kommer alle fra den samme DNA-stamme,
nemlig formidling. Med det fælles afsæt er det lykkes både at
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er også de
fortællinger,
vi giver
videre
fortælle de unge deltagere i Aktiv Sommer en masse om det
sted, de bor og lever, men også at hjælpe dem med at give den
viden videre.
En stor del af Stevns er funderet i Stevns Klint, og Stevns er
som samfund opstået på baggrund af indvinding af det kalk og
kridt, man finder her. Men Stevns Klint gemmer, udover råstoffer, også på en fortælling, der har betydning for menneskenes
gang på kloden i dag. Mellem klintens kalk- og kridtlag er nemlig en tynd, grå stribe kaldet fiskeler. Her finder man kilden til
historien om dengang Jorden for 66 millioner år siden blev ramt
af en asteroide, som var medvirkende til, at alle dinosaurerne
og halvdelen af alle plante- og dyrearter uddøde, og sidenhen
gav plads til, at mennesket kunne udvikles. Stevns Klint er det
bedste sted på Jorden at opleve disse spor, og derfor blev området optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2014. Og det er en
historie, der sammen med de lokale, stevnske historier, er værd
at gå sammen om at få ud i verden.
Hensigten med at fodre de stevnske børn med lokalfortællinger og verdensarvsviden bunder også i et ønske om at opbygge
en følelse af medejerskab hos børnene, som skal give dem
lyst til at passe på området og udbrede deres viden om alt det
spændende, man finder i Boesdal og langs klinten. Og projektdeltagerne har med deres viden om Stevns og med deres
forskellige fagligheder i høj grad været med at forme projektet.
Naturvejleder Rasmus Elvekjær har kunnet fortælle børnene
om insekter, sommerfugle og spændende planter og blomster. Berit Stage og Emil Hansen fra Østsjællands Museum
har kunnet åbne børnenes øjne for områdets geologi, klintens

opbygning og brugen af kalk og kridt, som spiller en stor rolle
i Stevns’ kulturhistorie. Fra Verdensarv Stevns har Karen Skov
Brokøb haft rollen som projektleder og sammen med Ditte
Winther-Rasmussen været med for at sikre korrekt viden om
verdensarven og Stevns Klint og for at fortælle om projektet
udadtil. Ziska Szemes Lørup fra biblioteket har, med en baggrund fra filmskolen, hjulpet børnene med historieskabelse
og filmteknik. Alle de forskellige fagligheder skabte en helt
særlig synergi og blev sat i ramme af filminstruktør Mette-Ann
Schepelern, som guidede de deltagende børn til at omsætte de
mange historier til deres egne iPad-film.
FILM OG FÆLLESSKAB I FOKUS

At vælge filmskabelse som forløbets omdrejningspunkt lå
lige til højrebenet. Mange børn har allerede et grundlæggende kendskab til mediet. Med film kan de skabe fantastiske
fortællinger, og de fleste større børn ved, rent teknisk, hvordan
man filmer og er vant til at gøre det med deres mobiltelefoner
og tablets. Ved at vælge filmen som indgangsvinkel til at få
formidlet og viderefortalt de stevnske historier, blev det muligt
at stemple ind i børnenes medievirkelighed og bygge videre på
kompetencer, som de allerede har lagt et grundlag for.
Med støtte fra Det Danske Filminstituts pulje til formidling
af film for børn og unge blev det muligt at hente filminstruktør
Mette-Ann Schepelern ind i projektet. Hendes faglighed inden
for filmskabelse og erfaring med workshops var med til at
løfte hele forløbet til et højere niveau. En af de hovedpointer,
som Mette-Ann gentagne gange fremhævede for børnene var,

at det at skabe gode film ikke kun kræver det rette teknikkendskab. Det drejer sig i høj grad om, at man kan samarbejde,
omgås hinanden og løse uenigheder ved at tage fat i dem på en
god måde.
Fokus på det gode samarbejde har ikke kun været kendetegnende for børnenes fælles proces, men for projektet hele vejen
igennem. Aktørerne imellem har der været en fælles accept af,
at alle måske ikke har kunnet bidrage med lige meget, men at
samarbejdet har gavnet det fælles mål – at formidle viden til
børnene og hjælpe dem til at fortælle historier og give deres
viden videre. Samtidig har projektet skabt et sammenhold
parterne imellem. Der er opstået et kendskab til hinandens
fagligheder og et samarbejde aktørerne imellem, som kan føre
til flere projekter, hvor et eller flere fælles mål kan forfølges.
De film, som børnene har skabt, får rig mulighed for at få et
efterliv og at nå bredt ud. I sensommeren blev der afholdt premiere for filmværkstedets børn, deres søskende, forældre og
bedsteforældre. Den røde løber blev rullet ud foran den lokale
biograf, og børnenes film blev præsenteret af Mette-Ann og
vist på biografens store lærred. Fremadrettet vil filmene også
blive brugt i udstillinger og sammenhænge, hvor de forskellige
aktører i projektet skal formidle verdensarv og lokalhistorie.
Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte Karen Skov
Brokøb på karenbro@stevns.dk.
Artiklen er forkortet af redaktionen.
Læs hele artiklen på Del Din Viden
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ARBEJDSMILJØ

Ekspertpanel:

Klare rammer er vigtige
for et godt arbejdsmiljø
Ledere skal have de rette kompetencer til at forebygge
og håndtere stress og en forståelse for, at problemet ikke
ligger hos den enkelte medarbejder. Sådan lyder det fra et
ekspertpanel i socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.
TEKST BIBLIOTEKARFORBUNDET, LOUISE GRAA CHRISTENSEN

K

onstateringen af, at stadig flere
akademiske medarbejdere oplever
problemer med stress og dårligt
arbejdsmiljø er ikke nogen overraskelse for rådgivningen hos BF.
For da man med en stor rapport i
2015 kortlagde bibliotekarers stress, talte tallene
deres tydelige sprog: Over halvdelen af medlemmerne oplevede, at deres arbejdsplads var
præget af stress.
Akademikerne – BF’s hovedorganisation - valgte i 2017 at nedsætte et ekspertpanel i socialt og
organisatorisk arbejdsmiljø, der som følge af den
øgede arbejdsmiljø- og stressproblematik, skulle
komme med gode råd til et forbedret arbejdsmiljø
på de danske arbejdspladser. Eksperterne er kommet med en lang række forslag.
Her er tre centrale elementer, som ekspertpanelet peger på :
• Lederne skal have de rette kompetencer til at
forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk
arbejdsmiljø
• De overordnede rammer skal være på plads
• Der skal være mindre individuelt fokus
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- Hos BF hilser vi ekspertpanelets råd velkommen, og det er
flere af de samme konklusioner, vi selv er nået frem til ud
fra vores medlemmers tilbagemeldinger. Der er sket mange
forandringer på bibliotekarernes arbejdsområde, og store besparelser har gjort, at medarbejderne enten skal løbe hurtigere
eller gå på kompromis med deres faglighed, og det er nogle af
de elementer, der kan føre til stress, siger specialkonsulent i
Bibliotekarforbundet Lone Rosendal.
BEDRE LEDELSE OG KLARE RAMMER

Et af de centrale elementer, som ekspertpanelet peger på, er,
at lederne skal have de nødvendige kompetencer til at forebygge og håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er
også erfaringen hos BF, fortæller Lone Rosendal:
-Vi hører også fra medlemmerne, at det er centralt for et godt
arbejdsliv, at ledelsen tager hånd om det, hvis arbejdsmiljøet
er stressende og dårligt – både inden det eskalerer, og hvis
skaden er sket.
Mindst lige så vigtigt er det, at de overordnede rammer og
vilkår på arbejdspladsen er tydelige for medarbejderne.
MINDRE INDIVIDUELT FOKUS

Ifølge Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse arbejder 52
procent af alle akademikere på en arbejdsplads, hvor stress ses
som den enkelte ansattes eget problem.
»Alt for ofte hører vi historier fra medlemmerne om, at når

arbejdspladsens arbejdsmiljø skal forbedres, fokuseres der på
individuelle problemer og løsninger. Denne tilgang til udfordringerne er fuldstændig forældet, og kan i værste fald ende
op med at skade arbejdsmiljøet mere end at gøre gavn«, siger
Akademikernes formand Lars Qvistgaard.
Ekspertpanelet påpeger, at indsatsen på arbejdspladserne
bør have langt større fokus på forebyggelse, opsporing og tidlig
håndtering og foreslår, at ledere og tillidsvalgte skal på fælles
arbejdsmiljøkurser. Det kræver nye tiltag på arbejdspladserne,
men også fra politisk hold.
SKAL OMSÆTTES TIL KONKRET HANDLING

Regeringen har også nedsat et ekspertudvalg, der er kommet
med deres udredning af arbejdsmiljøindsatsen under titlen Et
nyt og forbedret arbejdsmiljø – Overvejelser og anbefalinger, hvor
de ligesom det andet hold af eksperter blandt andet har fokus
på kompetenceløft og uddannelse hos lederne, når det kommer
til håndtering af arbejdsmiljø og stress.
- Det er positivt, og jeg håber, at anbefalingerne kan omsættes til konkret handling til alles bedste, siger Lone Rosendal.

”Alt for ofte hører
vi historier fra
medlemmerne om,
at når arbejdspladsens arbejdsmiljø
skal forbedres,
fokuseres der på
individuelle problemer og løsninger”
Lars Qvistgaard, formand
for Akademikerne

Tak for at I læste med i 2018.
... for idéer, kommentarer, mails, likes, artikler til Del Din Viden og meget mere.
Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.
Og vi glæder os til at dykke ned i jeres fag, bringe de gode historier, udsyn
og faglige debatter i 2019.
Julehilsner redaktionen
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JOB OG KARRIERE

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

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

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

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

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

Forslag til Privatgruppens
generalforsamling 2019?
Som tidligere annonceret afholder Privatgruppen i Bibliotekarforbundet generalforsamling lørdag den 2. februar 2019 klokken 10-13. Fra klokken 10-12 bydes på brunch
og et fagligt indlæg, som du kan læse nærmere om i arrangementskalenderen på
bf.dk.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest fire uger før, det vil sige senest den 5. januar 2019.
Kandidater til bestyrelsen er også meget velkomne. Vil du vide mere om, hvad det
indebærer at være med i Privatgruppens bestyrelse, er du velkommen til at kontakte Matthias Eiriksson (formand) på eirixon@gmail.com eller telefon 99 55 81 71.
Karin V. Madsen

Pæne lønstigninger
på privatområdet
Årets lønundersøgelse blandt privatansatte medlemmer viser pæne lønstigninger
det sidste år. Lønnen er gennemsnitligt steget 5,1%, hvilket er den højeste stigning
siden før finanskrisen.
En privatansat, der sidder i samme stilling som sidste år, har gennemsnitligt haft
en lønstigning på 4,2 procent. I samme periode er forbrugerprisindekset steget med
0,6 procent, så der er også tale om en pæn reallønsstigning.
Gennemsnitslønnen for privatansatte var i september måned 2018 på 48.201
kroner inklusiv pension.
Karin V. Madsen

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

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

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

Jeg har lige været til samtale med min chef. Anledningen var, at nogle kolleger havde klaget over mig. Jeg kunne ikke få
at vide, hvem det var, og hvad det mere præcist drejede sig om. Jeg føler mig ret forsvarsløs i denne situation, kan det
virkeligt være rigtigt, at jeg ikke kan få mere at vide om klagerne?

SVAR Det lyder som en vanskelig situation, du er bragt i. Hvis en kollega vælger at klage over dig på skrift, har du på det offentlige område ret til at se klagen og til at fremkomme med en udtalelse, inden ledelsen eventuelt vælger at give dig en sanktion, for
eksempel en advarsel. Det følger af reglerne om partshøring i forvaltningsloven.
Det samme gælder, hvis en kollega vælger at klage mundtligt. Lederen har så, ifølge notatpligten i offentlighedsloven, pligt til at
udfærdige et skriftligt notat, som du har ret til at se og udtale dig om.
En leder må derfor ikke love, at en medarbejder, der klager over en kollega, kan være anonym. Den, der klages over, har ret til at
få oplyst, hvem der har klaget, og hvad klagen handler om, således at han/hun har mulighed for at forsvare sig imod de fremførte
klager.
Karin V. Madsen

Kommunale tjenestemænd
Som følge af OK-18 er der løn og pensionsstigninger på vej til et udsnit af kommunale tjenestemænd.
Nedenfor er en oversigt over de grundlønsindplaceringer, der gælder for tjenestemandsansatte bibliotekarer i kommuner pr. 1. april 2018
og pr. 1.april 2019.
Med rød font i skemaet er vist de ændringer, der er aftalt i forbindelse med OK18, og som således træder i kraft 1. april 2019.
For Mellemledere med grundløn 37 stiger lønnen med et løntrin, idet grundlønnen stiger fra 37 til 38. Er du mellemleder på grundløn 37
og har overvejelser om pensionering i foråret 2019, kan det derfor betale sig at vente til efter ændringen er i hus, idet pensionen blandt
andet beregnes ud fra det aktuelle samlede løntrin på fratrædelsestidspunktet.
For bibliotekarer i basisstillinger stiger det årlige tillæg til grundlønnen fra 2.100 kroner i grundbeløb til 3.600 kroner Det er i aktuelt
niveau en stigning på 2.065 kroner pr. år. Tillægget indbetales til den supplerende pensionsordning.
Helle Fridberg

Stillingsbetegnelse

Grundløn og tillæg 1. april 2018

Grundløn og tillæg 1. april 2019

Basisstillinger

26 + 2.100 kr.

26 + 3.600 kr.

Basisstillinger på Frederiksberg

29 + 2.100 kr.*)

29 + 3.600 kr.

Specialister

38 eller 43 + 3.100

38 eller 43 + 3.100 kr.

Mellemledere

37 eller
42 + 3.100 kr. eller
46 + 3.100 kr.

38 eller
42 + 3.100 kr. eller
46 + 3.100 kr.

Ledere

46 + 3.100 kr. eller 50 + 3.100 kr.

46 + 3.100 kr. eller 50 + 3.100 kr.
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Gruppen ved
bedre end chefen
TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

En gruppe medarbejdere tænker bedre end den
enkelte leder. Derfor bør man i højere grad gøre
brug af medarbejdernes kollektive bevidsthed på
arbejdspladsen, mener forfatterne til en ny bog.

D

u har måske hørt om det: Forsøget, hvor en finansprofessor
ved navn Jack Treynor lagde 850
jelly beans i en krukke og bad
hver af sine 56 elever gætte, hvor
mange der var i den, uden at de
måtte drøfte deres gæt med andre. Resultat?
Gennemsnittet af elevernes bud var 871 jelly
beans. Kun én af eleverne kom med et gæt på
det rigtige antal. De fleste gættede ret langt
fra, således at gennemsnittet for deres gæt
blev 871. Og hvad kan man så udlede af det?
At gruppens gæt er bedre end det gæt, det
enkelte individ kommer med. Og sådan vil det
være hver gang, som forfatterne til bogen
Et netværk af hjerner skriver om forsøget og
lignende forsøg.
- I nogle tilfælde vil der være et par stykker,

42 · Perspektiv · December 2018

der gør det bedre end gruppen. Men der er ingen beviser i disse
eksperimenter for, at visse mennesker konsekvent overgår
gruppen.
Fordi gruppen som et samlet hele er summen af individerne
overlegen, argumenterer forfatterne for, at den kollektive
bevidsthed er noget, der i langt højere grad bør blive tænkt ind
og draget nytte af på arbejdsmarkedet i dag.
- Man kan over en bred kam bruge medarbejderne bedre,
end man gør i dag, siger tidligere hjerneforsker Kjeld Fredens,
der i dag blandt andet er professor ved Institut for Læring og
Filosofi ved Aalborg Universitet.
Det er ham, der – sammen med professor fra CBS Torben Juul
Andersen og adjunkt på CBS Carina Antonia Hallin – har skrevet
bogen Et netværk af hjerner – Tænk med dine medarbejdere og
led med succes, der er baseret på forfatternes egne og andres
forskning om blandt andet kollektiv bevidsthed.
– Hvis man forestiller sig en organisation, hvor topledelsen træffer beslutninger på baggrund af medarbejdernes
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forudsigelser, vil der blive truffet bedre beslutninger. Du kan for eksempel tænke dig en
organisation, der beder om en tilbagemelding
fra medarbejderne om, hvor de ser, at man i
organisationen er på vej hen, og hvad de oplever og tænker. I de svar, man får, vil der være
nogle ordentlige skæverter, men der vil også
være noget fælles. Og den sandhed, der ligger
i det fælles, er meget større end noget, ledelsen kan tænke sig frem til, siger Kjeld Fredens
og nævner begrebet emergens i forbindelse
med den kollektive bevidsthed.
– Det stammer fra biologien og går ud på, at
der dukker særlige egenskaber op, som ikke
kan forklares ud fra de enkelte deles egenskaber, som når to kønsceller smelter sammen
og skaber liv. Men det finder også sted på
arbejdspladsen, når forskelligheder sættes
sammen, hvor man tænker: »Gud, det havde
jeg aldrig tænkt på før eller var kommet frem
til alene.«
KROPSLIG VIDEN

Hvis man vil gøre brug af den kollektive bevidsthed på arbejdspladsen, handler det også
om at få gjort skjult viden synlig: Medarbejderne går nemlig rundt med en masse viden,
der aldrig kommer videre, fordi den ikke sidder
i hovedet, men i kroppen, forklarer Kjeld
Fredens. Derfor er den heller ikke nem at få
italesat.
- Den tavse viden er handlinger, vi bare gør.
Det kan være de ting, en bibliotekar laver
helt rutinemæssigt, når han eller hun står i
skranken. Noget, man kun kan blive opmærksom på, at man gør, når man gør det, fordi det
er kroppen, der husker det. Bare tænk på det
at låse en cykel op: Det er der mange mennesker, der ikke kan, medmindre de står på en
bestemt måde i forhold til cyklen og gør det
med en bestemt hånd – fordi det er kroppen,
der husker, hvordan det skal gøres. Det er den
slags viden, ledelsen aldrig kan komme i kontakt med, hvis de ikke gør noget for at få den
høstet, siger han og kommer med et konkret
eksempel på, hvornår det vil give mening for
ledelsen at »høste« den slags viden.
- Man kan forstille sig, at ledelsen kommer
med nogle nye retningslinjer, hvor de gerne
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ser, at medarbejderne gør tingene på en bestemt måde. Det,
der så ofte sker, er, at medarbejderne hurtigt finder ud af, at
tingene kan gøres på en endnu smartere måde, der er mere
enkel og tidsbesparende, og dermed giver økonomisk gevinst.
Medarbejderne tænker »Ja, ja, det er godt med jer«, og så gør
de det, som de mener, er den bedste måde. Det skal ledelsen
have at vide, siger han, der mener, at man vil undgå mange problemer, hvis man i toppen jævnligt fik en status fra »gulvet«.
- Hvis ledelsen fik en opdatering fra fronten løbende, så man
havde en fornemmelse for, hvad der kunne gøres bedre, hvad
der kunne undværes og så videre – så ville man undgå meget
bøvl.
LYT MERE END DU TALER

Han erkender dog, at det kræver ikke så lidt af den enkelte
leder at gå i dialog med den kollektive bevidsthed.
- Lederne skal ud på gulvet og tale med medarbejderne. Hvilke
roller står I overfor? Hvad bruger I det meste af jeres tid på og

Hvis man vil
gøre brug af
den kollektive
bevidsthed på
arbejdspladsen, handler
det også om at
få gjort skjult
viden synlig
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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.

Overenskomstforhandlinger 2018

hvorfor? De svar er ikke noget ledelsen kan tænke
sig frem til.
- I Danmark har vi en lavere magtdistance end
mange andre steder, men det kan stadig gøres
bedre, for eksempel når det kommer til at kunne
Erfaringer med
Interviewi
ny bibliotekslov
lytte og være åben, siger Kjeld Fredens og fortæl- Bliv klogere hjemmefra
medogchefen
Norge
Holland
for Dokk1
Gode formidlere
Ledige rammes
ler, at der er lavet undersøgelser, der viser, at når
også af stress
giver aha-oplevelser
Ny bibliotekslov?
chefer er sammen med medarbejderne, bruger de
Gør dit
SoMe-budskab
smitsomt
07
80 procent af tiden på at tale fremfor at lytte.
At få indsigt i den kollektive bevidsthed behøver
dog i praksis ikke altid foregå som et møde.
Jævnlig feedback fra medarbejderne i form af for
Interview
eksempel svar på spørgeskemaer, vil også kunne
Ahmed Akkari,
ledende imam under
fungere, mener Kjeld Fredens, men påpeger at,
Muhammedkrisen,
er gået fra islamist til
uanset hvilken metode man benytter sig af, så
humanist gennem
litteraturen
kræver det, at ledelsen forinden har formået at
gøde jorden, så den kollektive bevidsthed kan
blomstre, for ellers er der jo ikke noget at høste.
- Hvis ledelsen vil dyrke den kollektive bevidsthed, er der nogle bestemte ting, der skal arbejdes
med. Det ene er mangfoldighed, altså at fagligheder blandes. Ledelsen skal sørge for, at der
konstant er mangfoldighed til stede, da forskellighed gør, at vi lærer ved bare at stå ved siden af
hinanden. Arbejder man i fastlåste teams går det
hurtigt hen og bliver en kaffeklub, hvor man er
• Er du interesseret i dit fag?
enige om alt, og så ender man som et sølvbrude• Er du nysgerrig og kritisk?
par. Man bliver én organisme på godt og ondt, og
• Og har du gode ideer til, hvad
det kan blive søvndyssende.
der kunne gøre dit fagmagasin bedre?
- Noget andet, man skal arbejde med, er decentralisering; at man i gruppen har mulighed for selv
at finde ud af, hvordan man løser problemerne. Så
Så skriv en ansøgning til perspektiv@bf.dk senest
man har en vis grad af autonomi og føler sig komden 14. december og fortæl, hvorfor du vil være med i
petent. Det giver engagement og arbejdsglæde,
Perspektivs bladudvalg for perioden 2019/2021.
siger Kjeld Fredens.
Dernæst er en vigtig pointe, at den viden, medBladudvalgets formål er at give redaktionen inspiration
til artikler og bidrage med generel sparring og kritik.
arbejderne kommer med til ledelsen, skal være
Redaktionen og bladudvalget mødes tre gange om året.
uafhængig og ærlig. For ligesom i forsøget med
Bladudvalget består af fem medlemmer, en repræsende 850 jelly beans kræver det bedste samlede
tant fra hovedbestyrelsen samt en studenterobservaresultat, at medarbejderne bringer deres egen
tør. Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse sammenmening til torvs og ikke deres egen mening »forsætter bladudvalget efter indstilling fra redaktøren.
met af Annes fra bogholderiet, Michaels fra HR«
og hvad man tror, chefen gerne vil have at vide.
Hvis du ønsker at høre nærmere om bladudvalget,
Som Kjeld Fredens siger:
kan du skrive til perspektiv@bf.dk eller ringe til
- Medarbejderne skal ikke sidde forinden og
ansvarshavende redaktør Anette Lerche på
have holdt formøder om, hvad der skal siges.
telefon 38 38 06 37.
Samtidig skal de også kunne stole på ledelsen, så
de tør sige, hvad de mener, og ikke, hvad de tror,
ledelsen vil høre.
De offentligt ansa
skal anerkendes tte
for
deres indsats
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13/03/18 09.58

Fra islamist til humanist

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

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

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

Havde været i bogklub og kom til at cykle ind i huset, da jeg kom hjem.

Helløw
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Jeg har fornemmelsen
af, at I laver andet
end at læse Proust i
den der klub ...

Lynkursus:

Faciliteringsteknikker
Facilitering er en teknik, man kan lære. Det handler om at få deltagerne involveret og tage ejerskab. Kom i gang med at arbejde
med facilitering og afprøv faciliteringsteknikkerne i praksis.
•
•

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 13 - 17 i Aarhus
Torsdag den 11. april 2019 kl. 13 - 17 i København

Tilmeld dig kurset fordi:
• det giver et indblik i, hvorfor det er relevant med skarp og
struktureret facilitering af processer.
• det giver mod og energi til dit videre arbejde med facilitering.
• du på kun 4 timer får en god forståelse for, hvad metoderne
kan, og samtidig får nogle lettilgængelig redskaber, der er
nemme at implementere “derhjemme” i forbindelse med både
møder, gruppearbejde, seminarer, samskabende processer m.m.

Underviser er Kristine Karlshøj,
selvstændig konsulent, lederrådgiver,
facilitator og procesdesigner.

Medlemspris: 395 kr. / Gratis for ledige og for studentermedlemmer.
•

Tilmeld dig på bf.dk/arrangementer

Se flere job på
Bibliotekarforbundets
jobportal:

Følg Perspektiv
på Instagram

bibliotekarjob.dk

@fagmagasinetperspektiv
#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

December 2018 · Perspektiv · 47

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

GENERALFORSAMLING

IT-faggruppens
Generalforsamling 2019
4. april 2019 i København

Privatgruppens
Generalforsamling 2019
2. februar 2019 i København

Faggrupppen for Medicinsk
Informations Generalforsamling 2019
5. april 2019 i København

Data Science Faggruppens
Generalforsamling 2019
5. marts 2019 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2019
11. april 2019 i Odense

FKKB's
Generalforsamling 2019
12. marts 2019 i København

META’s Generalforsamling
2019 (Faggruppen for
Metadata)
26. april 2019 i Aarhus

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
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FAGLIGE
ARRANGEMENTER
Faggruppemøde i
Faggruppen for Medicinsk
Information
Medlemsmøde med fokus på
Predatory Journals: Tvivlsomme tidsskrifter og forlag
samt ergonomi, arbejdsstillinger i dagligdagen. Alle BFmedlemmer er velkomne.
18. januar 2019 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 forskellige forløb til din fordel.
31. januar 2019 i København

Webinar: Library Transformation with a Purpose: your
path to survival, success and
growth
What is the true purpose of
your library? What is the future
for libraries and librarians who
face worldclass competion, reduced budgets and a customer
driven selfservice ondemand
world?
6. februar 2019 via din computer, tablet eller smartphone
Morgenmøde for ledere:
Mellemlederen i orkanens øje
Som mellemleder står du
organisatorisk mellem flere
lag og i et krydspres mellem
forskelligrettede forventninger
både oppefra og nedefra. For
at kunne agere i orkanens øje,
kræver det derfor helt unikke
kompetencer og opmærksomheder.
3. april 2019 i København
25. april 2019 i Aarhus

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 strukturering af din organisations
eller virksomheds website.
Miniuddannelse over seks
kursusdage.
27. februar til 3. april 2019 i
København

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.

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kursusdage, som gør dig i stand
til at arbejde som Records
Manager i private og offentlige virksomheder.
4. til 29. marts 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: 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 Referencefaggruppen inviterer til
kursus.
14. marts 2019 i Randers
26. marts 2019 i København

Kursus: GDPR for for
informationsspecialister persondataforordningen i
praksis
Den nye Persondataforordning trådte i kraft i maj 2018.
Få 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

Lynkursus:
Faciliteringsteknikker
Hvordan kan du som facilitator skabe gode processer og
frugtbare dialoger? Afprøv
faciliteringsteknikkerne i
praksis. Gratis for ledige og
studentermedlemmer.
9. april 2019 i Aarhus
11. april 2019 i København
Informations- og IT-sikkerhed (Miniuddannelse)
Lær om de centrale begreber inden for IT-sikkerhed.
Få bedre forudsætninger for
at arbejde med strategier,
politikker og procedurer for
informationssikkerheden.
Ny miniuddannelse over fem
kursusdage.
30. april til 18. juni 2019 i
København

JOB OG KARRIERE

Individuelle karriererådgivningssamtaler
Karriererådgivningen kan
hjælpe dig med råd og sparring og gøre dig mere bevidst
om dine muligheder og kompetencer.
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

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

SENIORER
Pension live – spring den
kedelige læsning over
Vil du gerne blive klogere på
pension uden at skulle læse
lange breve og orienteringsmaterialer? Kom og få et hurtigt 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

TR-KURSER

TR-uddannelse Modul A 2019
Bliv klædt godt på til at kunne
agere som TR både i forhold
til arbejdspladsen, kolleger
og BF. Lær blandt andet om
lokale samarbejdsregler og
samarbejdssystemer, arbejdsmiljøregler og arbejdstidsregler, overenskomster, lønsystemer og meget mere.
25.-27. februar 2019
i Middelfart
TR-uddannelse Modul B 2019
Modul B på BF's TR-uddannelse giver en introduktion til
de væsentligste emner inden
for ansættelsesretten.
9. april 2019 i Horsens
11. april 2019 i København

TR-uddannelse
Modul C 2019
Modul C på BF's TRuddannelse omhandler
lønpolitik og kompetenceudvikling, overenskomster og kollektive aftaler,
budgetforståelse og
lokal udmøntning samt
forhandlingsteknik og
- træning.
27.-29. maj 2019
i Middelfart
TR-uddannelse
Modul D 2019
Modul D på BF's TRuddannelse afholdes over
2 dage med henholdsvist
en temadag og workshopdag.
28.-29. november 2019
i Middelfart

Som studentermedlem
kan du deltage gratis
i mange af
vores gåhjem-møder,
webinarer
og værktøjskurser.
Følg med i
kalenderen
på bf.dk.
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

NYT JOB

Nye udfordringer og mere ansvar
Navn: Jesper Mikkelsen
Stilling: Bibliotekar, administrativ specialist på
Hvidovre Hospital fra september 2018
Uddannelse: Bibliotekar DB, 1999
Karriere: Bibliotekar på Handelshøjskolens
Bibliotek, N. Zahles Seminariums Bibliotek,
vikariat i Udenrigsministeriet. Senest 15 år
i Statens Luftfartstjeneste senere Trafik,
Bygge og Boligstyrelsen.
Alder: 47 år
Hvorfor søgte du jobbet på Hvidovre
Hospital?
- Jeg havde i en tid kigget efter nyt job. Der
skulle ske noget, for jeg havde været det
samme sted i 15 år, og jeg trængte til nye udfordringer. I jobopslaget kunne jeg sætte hak
ved alt det, jeg efterspurgte i en ny stilling.
De søgte en medarbejder til at implementere,
udvikle, supportere og undervise i et esdhsystem, jeg i forvejen kendte, og de søgte en
medarbejder med bibliotekarbaggrund. I mit
tidligere job var jeg ikke ansat som bibliotekar,
og jeg følte ikke, at mine bibliotekarkompetencer kom i spil, og derfor søgte jeg dette
job, hvor jeg ville få flere udfordringer og mere
ansvar.
Hvilke opgaver har du?
- Vi er i gang med at udrulle eshd-systemet
WorkZone. I kølvandet på GDPR er der kommet meget fokus på, hvordan data opbevares,
og derfor skal administrative medarbejdere på
hele Hvidovre Hospital bruge WorkZone til at
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gemme eksempelvis personfølsomme dokumenter. Jeg skal være med til at implementere
systemet og sætte det op, så kollegerne kan
bruge det korrekt. Derfor er der en del undervisning og support i mit arbejde. Esdh-systemer kan let bare blive et arkivsystem, men de
kan så meget mere, så min opgave er at sikre,
at vi udnytter WorkZone på den bedste måde.
Målet er, at WorkZone bliver mere end blot et
arkivsystem. Det skal være et dagligt arbejdsredskab, hvorfra man kan styre sine sager og
dokumenter, men også eksempelvis bruges
ved eksterne høringer og interne forelæggelser, hvor det vil give god mening at bruge
systemet til at arbejde mere procesorienteret.

udtænke sådan et system er
enormt spændende, og det kører
hele tiden i baghovedet, hvordan
det kan gøres bedre. Hvis man
ikke passer på, så hælder folk bare
informationer ustruktureret ind i
systemet, og så kan den avancerede del, såsom at trække statistikker og rapporter, ikke bruges.
Det er vigtigt at skabe et system,
der gør det let for slutbrugeren at
benytte korrekt, fordi mange af
brugerne ser det jo blot som ét ud
af mange systemer, de skal bruge i
løbet af en dag.

Hvordan har du oplevet at skifte job?
- Når man har været det samme sted i rigtig
mange år, så er det både hårdt og spændende
at skifte job. Det har faktisk været sværere,
end jeg regnede med, men lige så stille kommer jeg ind i tingene. Som ny medarbejder vil
man jo helst vise sig fra sin bedste side fra dag
ét, men det er der ikke nogen, der forventer,
og man er nødt til at være lidt tålmodig i forhold til at kunne det hele.

Har du et godt råd til andre, der vil
søge nyt job?
- Det er let at sige, at man bare skal
springe ud i det. Men jeg oplevede
selv, at jeg havde brug for at indsamle viden om jobsøgning, før jeg
gik i gang. Så jeg gik på biblioteket,
læste bøger, og jeg brugte BF og
a-kassen til at få viden om, at man
eksempelvis skal være mere proaktiv og målrettet i sin jobsøgning,
end jeg oplevede for 15 år siden. Og
så skal man forberede sig på, at det
tager lidt tid. Måske skal man gå til
et par jobsamtaler, før man bliver
rigtig god til at sætte ord på sine
kompetencer og vise, hvem man er.
Men man skal nok lære det.

Hvilke kompetencer har du nu fået større
mulighed for at bringe i spil?
- Strukturering af information. Altså hvordan
gemmer man, og hvordan sætter jeg systemet sammen på en måde, så medarbejderne
kan gemme alt fra mails til dokumenter på
en måde, så det bliver let at genfinde. At

Deltag i en af
Bf’s moDulBasereDe
miniuDDannelser
digital ManageR

RecoRds ManageR

miniuddannelse over seks kursusdage, hvor du
bliver bedre rustet til at arbejde med digitale projekter og varetage digitale opgaver og webprojekter. startende med at definere forretningslogikken
og med fokus på værktøjer og principper for udvikling, design og strukturering.

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.

27. februar til 3. april 2019

4. marts til 26. marts 2019

infoRMations- og it-sikkeRhed

PRojektledeR i PRaksis

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.

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.

30. april til 18. juni 2019

7. maj til 4. juni 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).
VI SKABER FREMTIDENS BIBLIOTEK I DAG

læs mere om uddannelserne på bf.dk/arrangementer

I løbet af året har vi indrettet biblioteker i alle størrelser og udtryk i Danmark og
resten af verden. Vi glæder os til at skabe endnu flere biblioteksrum sammen med
jer i det nye år.
Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Kompetenceudvikling gør godt

www.bci.dk
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Bibliotekarfaglighed gør
en forskel på
skolerne
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Som medlem af BF har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.
Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om
nudging, børn og unges digitale dannelse,
GDPR for informationsspecialister og gode
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit
gennemføre onlinekurser om præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.

Tingbjergs
nye bibliotek
løfter bydel
BF lancerer ny
kompetencemodel

Se mere på bf.dk/webinarer
og bf.dk/onlinekurser
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

