
B
IB

L
IO

T
E

K
A

R
F

O
R

B
U

N
D

E
T

S
 F

A
G

M
A

G
A

S
IN

 P
E

R
S

P
E

K
T

IV
    N

R
. 0

6
 · 2

0
1

9
                                           In

te
rvie

w
: M

e
n

in
g

slø
st a

rb
e
jd

e
 slid

e
r o

s o
p

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

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

JUNI                 2019 

06

Meningsløst arbejde
slider os op

Interview:

Læs også: Vejen til ledelse  /  ESDH-ekspert i Nordisk Ministerråd  

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Hele biblioteket 
på din smartphone

Giv brugerne mulighed for at betale deres mellem-
værender med MobilePay via Biblioteket-app’en. 

Læs mere om ekstramoduler til Biblioteket-app’en  
på redia.dk.

BIBLIOTEKET
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Panto Pop er en moderne og praktisk stol, der kan bruges af både 
børn og voksne. Stolen er stabelbar, let at opbevare og egnet til  
brug både inde og ude.

Et ikonisk møbel designet af Verner Panton. Find den på www.bci.dk.

SKAB LOUNGESTEMNING PÅ BIBLIOTEKET

www.bci.dk

NYHED

”Vi mener, at mange
af os kunne arbejde
mindre, end vi gør og
opnå samme eller bedre 
resultater og med større 
arbejdsglæde, hvis vi
får minimeret pseudo-
opgaverne.”
Dennis Nørmark, antropolog og forfatter til bogen:
Pseudoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. 

Læs Interviewet på side 12  
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04 Aktuelt interview:  
 Besparelser forringer kvaliteten af uddannelser   

06 Formandens leder

08  Nyhedsoverblik fra nettet  

20 Nyt netværk for læring og undervisning 
 BF har startet et netværk for medlemmer, der 
 arbejder med læring og undervisning                                                                                    

24 Bibliotekernes styrke er det personlige

30 Jeg trives bedst mellem drift og udvikling 
 Karin Pollas Jørgensen arbejder som ESDH-ekspert 
 i Nordisk Ministerråd.

33 Gymnasiebesparelser rammer især svage elever

34 Bibliotekarforbundet – troværdigt eller ekskluderende? 
 BF har nedsat en navnetænketank, der skal se på 
 fordele og ulemper ved et nyt navn for forbundet.  

37 Der er brug for faglig sparring

38 Debat: læselyst er et demokratisk værn

40 Job og karriere
                  
48 Arrangementer på vej                                                                                                                                    
 
50 Nyt job
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TEMA:

ER DU FEMOGFYRRE OG
FRIHEDSHUNGRENDE? 

42

26BIBLIOTEKET SKAL SÆTTE AFTRYK
PÅ HELE UNIVERSITETET

Gode råd til at skabe din 3. karriere. 

Kunne vi faktisk arbejde mindre og med et bedre 
resultat, hvis vi fik skåret alle overflødige opgaver væk? 

Engelske Joanna Ball er ny leder af Roskilde 
Universitetsbibliotek og kommer fra en kultur, hvor 
biblioteket spiller ind på alle dele af universitetet. 

HÅNDEN PÅ HJERTET – ER NOGLE AF 
DINE ARBEJDSOPGAVER SPILD AF TID?

12



· Perspektiv · Juni 20194

U
D

D
A

N
N

E
LS

ES
B

IB
LIO

T
E

K
E

R

Hvad er det for en udvikling, analysen om bibliotekstilbud til 
ungdomsuddannelserne beskriver? 
- Det er en kritisk udvikling med store besparelser på ungdoms-
uddannelsernes biblioteker og bibliotekarer, og hvor opgaven 
med biblioteksservice glider fra ungdomsuddannelser til fol-
kebibliotek. Nogle steder med samarbejdsaftaler, nogle steder 
uden. Det er en udvikling, vi skal følge op på, så det ikke bare er 
noget, der sker, uden at vi tager hånd om det.     

Hvordan vil du følge op på udviklingen? 
- Jeg vil gerne inddrage uddannelsessektoren i, hvad vi kan gøre 
for at forbedre biblioteksservicen, så der ikke fortsat sker en 
glidning af biblioteksopgaven fra den enkelte uddannelsesin-
stitution til folkebiblioteket til ugunst for de studerende og 
uddannelsesniveauet generelt i Danmark. Det er samtidig et 
politisk spørgsmål, der hører under flere ministerier. På den 
korte bane skal vi både drøfte udviklingen med Slots- og Kul-
turstyrelsen, der også står bag analysen, og de øvrige central-
biblioteker, samt i Overcentraludvalget, som er et fælles forum 
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Når mange ungdomsuddannelser sparer biblioteker og bibliotekarer 
væk, forringes kvaliteten af uddannelserne, mener bibliotekschef 
på Odense Biblioteker og Borgerservice Kent Skov, der vil sætte 
problemet på dagsordenen efter offentliggørelsen af en national 
analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne. 

Besparelser
forringer kvaliteten
af uddannelser
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Om analysen: 
National analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne 

Resume: Elever, der benytter bibliotekstilbud, opnår større akademisk succes. 
Bibliotekstilbud forbedrer læring, informationskompetencer, karaktergennem-
snit og gennemførelse. Og bibliotekstilbud skaber kritisk tænkning, etiske 
ræsonnementer, global forståelse og civilt engagement. Desuden viser under-
søgelser, at nærhedsprincippet har stor betydning. Jo tættere på bibliotekstil-
buddet og bibliotekaren, jo bedre bliver understøttelsen af eleven, sådan står 
der blandt andet i indledningen til analysen af bibliotekstilbud til ungdomsud-
dannelserne.  

Siden 2015 er der blevet skåret i antallet af uddannelsesbibliotekarer på lands-
plan. Der er samtidig en tendens til, at eksisterende samarbejdsaftaler mellem 
gymnasiale uddannelser og det lokale folkebibliotek opsiges eller nedjusteres. 
I en opgørelse fra BF vurderes det, at der fra 2015 til oktober 2018 er blevet 45 
færre bibliotekarer på ungdomsuddannelserne. Den udvikling har medført en 
serviceglidning af biblioteksopgaven fra ungdomsuddannelserne til folkebibli-
otekerne, hvor eleverne mister den nærhed til deres bibliotek og bibliotekar, der 
er vigtig for den støtte, de kan få gennem deres ungdomsuddannelse.

Samtidig peger analysen på, at folkebibliotekerne, der i deres tilbud varierer fra 
kommune til kommune, ikke vil kunne sikre eleverne en ensartet biblioteks-
betjening målrettet netop deres uddannelsesbehov. 

Se hele rapporten på https://centralbibliotek.dk/nyheder/ny-rapport-
national-analyser-af-bibliotekstilbud-til-ungdomsuddannelserne

for folkebibliotekerne, centralbibliote-
kerne og Det Kgl. Bibliotek.

Netop det uhensigtsmæssige i 
opgaveglidningen fremhævede du 
over for kulturminister Mette Bock til 
Bibliotekschefforeningens årsmøde i 
februar. Hvorfor det?
- Hvis vi skal sikre det her område, så 
er der brug for ressourcer og en vigtig 
diskussion om, hvordan vi får fokus 
på løsninger. Her er der et overordnet 
niveau, hvor man måske lovmæssigt 
skal se på en prioritering af biblio-
teksbetjeningen for de uddannelses-
søgende. Og på et lokalt niveau skal 
man se på, hvordan det gøres konkret 
og ikke mindst hvilke samarbejds-
modeller, der passer. Det vigtigste 
er, at vi ikke bare lader stå til. Vi skal 
have synliggjort, at det handler om 
kvaliteten af uddannelser – ikke bare 
ungdomsuddannelser men også på 
de videregående uddannelser. Vi ved 
for eksempel fra Syddansk Universi-
tets målinger, at hvis man tidligt i sit 
specialeforløb bruger biblioteket, så 
får man bedre karakterer. Den viden 
skal vi bruge for at styrke biblioteks-
servicen til de unge. 

Men er det folkebibliotekernes op-
gave at være uddannelsesbiblioteker 
for ungdomsuddannelserne?
- Tidligere var det en diskussion, om 
folkebibliotekerne i uforholdsmæssig 
grad blev brugt som studiebiblioteker. 
Men den diskussion har vi lagt bag 
os, og det er heller ikke formålet med 
analysen, at vi skal tage den igen. Det 
handler mere om at sikre, at de stude-
rende over en bred kam får så god 
en biblioteksbetjening, som de bør. I 
analysen peger vi ikke på løsninger, 
for der vil nok være behov for en kom-
bination af løsninger tilpasset lokale 
forhold. I første omgang handler det 
om, at der skal ses på området både 
blandt de forskellige interessenter, 
men også politisk. 
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For BF er det at have en stærk faglig stemme et 
højt prioriteret og vigtigt fokusområde, som vi 
arbejder målrettet med at udvikle. Det er vigtigt 
for medlemmerne, at BF markerer sig som fagets 
talerør, når det handler om kultur, data, digitalise-
ring, information og viden i samfundet. En stærk 
faglig stemme er nødvendig for at sikre de faglige 
interesser, der er på spil, når eksempelvis KL og 
Kulturministeriet sætter fremtidens folkebiblio-
teker på dagsordenen, eller når Undervisnings- og 
Forskningsministeriet sammen med Kulturmini-
steriet ser på fremtidens forskningsbiblioteker.

Derfor har de seneste måneder været en travl tid 
med mange møder, hvor også medlemmerne er 
blevet inddraget, så BF kunne bære de stærke 
faglige argumenter videre til arbejdsgivere og 
beslutningstagere. Tusind tak for dem og for 
samarbejdet, der har givet et stærkt fundament 
at stå på i drøftelser med kulturordførere og til 
møder i ministerierne.

BF skal være et fællesskab, der netop rummer og 
dyrker de faglige meningsdannere. Derfor uddan-
nede vi et hold meningsdannere i 2018, der blev 
bemærket. Sammen med dem har BF skruet op 
for volumen og taler højere og i flere sammen-
hænge om faget. Der skrives debatindlæg til me-
dierne, men der arbejdes også ved at kommentere 

Jette Fugl  /  jf@bf.dk

andres indlæg, rapporter og strategier om eksempelvis 
faglighed i uddannelse, litteraturformidling og læsning, 
uddannelse og forskning, kritisk tænkning i en forhastet 
tid og meget mere. Faglige temaer og fokusområder, 
som BF igen og igen skal formidle til samarbejdspartnere, 
organisationer, ministeriet, netværk, medier, borgere, 
undervisere, forskere, børn, unge og voksne. 

Når jeg ser tilbage på de måneder, jeg har haft stedfortræ-
derkasketten på, så kan jeg notere mig, at det virker. Vi er 
fagligt i vælten. Der er godt gang i biblioteksdebatten.  
   Men hvordan prioriteres og udvikles den faglige debat 
i vores hverdag? Hvordan bruger du og dine kolleger BF’s 
debatindlæg, nyheder og meninger til at skærpe egne 
faglige argumenter eller understrege en pointe over for en 
samarbejdspartner eller arbejdsgiver?

Det er godt og vigtigt, at BF har fokus på at være en 
stærk, faglig stemme, men hvert medlem skal også bringe 
de faglig indlæg, rapporter og nyheder i spil.

Jeg kan kun opfordre til, at alle bruger BF’s faglige indlæg 
og nyheder til at pege på et til stadighed vigtigt fagligt 
arbejde, som konstant er til debat og i udvikling. Det er 
bare at tage fat.

God sommer! 

Jette Fugl
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JETTE FUGL ER STEDFORTRÆDENDE FORMAND INDTIL AUGUST 2019.

Spot på faglighed!

For BF er det at have en 
stærk faglig stemme et højt 
prioriteret og vigtigt fokus-
område, som vi arbejder 
målrettet med at udvikle. 



Deltag i internet librarian international (ili) meD 25% rabat

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Som medlem af BF kan du deltage i ili - the library innovation 
Conference den 15.-16. oktober 2019 i Olympia London 
med 25% rabat på deltagerprisen.

rabatpris for bF-medlemmer for 2-dages konference: £450
(normalpris: £500 + VAT = £600)

Bibliotekarforbundet anses kun som formidler af tilbuddet hos  
Internet Librarian International (ILI) og Taxonomy Boot Camp London  
og hæfter ikke for aftalen som part.

MedLeMStiLBud

Som medlem af BF kan du deltage i taxonomy boot Camp london 
konferencen den 15.-16. oktober 2019 i Olympia London 
med 25% rabat på deltagerprisen.

Deltag i taxonomy boot Camp lonDon meD 25% rabat
MedLeMStiLBud

rabatpris for bF-medlemmer for 2-dages konference: £549
(normalpris: £610 + VAT = £732)

log dig ind på bf.dk/ili2019 for at finde rabatkoden 
du må kun anvende rabatkoden, hvis du er medlem af BF.

log dig ind på bf.dk/taxonomybootcamplondon for at finde rabatkoden. 
du må kun anvende rabatkoden, hvis du er medlem af BF.

What’s ili about?
iLi aims to present the very best 
library innovation from around 
the world. iLi’s focus is on real-
world innovation and transfer-
able knowledge, and is cross-
sectoral in approach.

Case studies form a major 
part of iLi’s dNA. these don’t 
necessarily focus on big-budget 
projects – delegates are just as 
interested in no- or low-budget 
innovation which has made a real 
difference to library services and 
users.

What’s tbCl about?
the use of taxonomies to drive 
data, content and more, at all 
levels.

Who attends?
Anyone working with, or consi-
dering using, taxonomies in 
websites, content management 
systems, digital asset manage-
ment systems, machine learning, 
social media analysis, intranets, 
publishing, e-commerce and 
more.
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

23. maj 2019    

FN’s verdensmål besøger 48 danske byer

Gør dit bibliotek til en del af kampagnen, lyder opfordringen fra 
Zbigniew Sobkowicz, der er bibliotekar ved AU Library.

Kampagnen er en oplysnings- og aktivitetskampagne for FN’s 
17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Den besøger i maj, juni, 
august og september 48 danske byer seks gange hver for at skabe 
fokus på de forskellige verdensmål. Det bliver til i alt 288 arran-
gementer, og blandt formidlerne af verdensmålene er Zbigniew 
Sobkowicz, der er bibliotekar ved AU Library.
  - Vi tager rundt til en række danske byer og stiller et telt op og 
formidler verdensmålene. I øjeblikket er det målet omkring sundhed, 
hvor den tidligere cykelrytter Jesper Skibby også deltager. Besøgene 
sker i samarbejde med kommuner, idrætsforeninger og sundheds-
personale. Zbigniew Sobkowicz har selv taget kontakt til Perspektiv, 
fordi bibliotekerne ikke automatisk tænkes ind af kommunerne.
   - Jeg har været forbi nogle folkebiblioteker i de byer, jeg har besøgt, 
for at hilse på mine kolleger, og det overraskede mig meget, at de 
ikke vidste noget om vores besøg. Det undrede mig, at kommunerne 
ikke havde involveret de lokale biblioteker. Bibliotekerne er en oplagt 
samarbejdspartner, fordi vi kommer med lødig information om 
verdensmålene, sundhed og det lokale samfund.
   - Det her er så formidling på en helt anden måde, hvor man står i et 
telt og skal have folk til at lytte. Det er virkelig sjovt, og jeg håber, at 
bibliotekerne kommer på banen i de byer, vi besøger.

Bibliotekarforbundet

20. maj 2019

Gratis entré på
Arbejdermuseet for hele familien

Med en ny samarbejdsaftale med
Arbejdermuseet får du som BF-medlem 
gratis adgang, ligesom du kan tage familien 
med uden omkostninger. Du skal blot printe 
dit medlemskort fra vores hjemmeside eller 
vise det via din smartphone. Medlemskortet 
finder du under Mit BF

Bibliotekarforbundet

22. maj 2019  

Broen til fremtiden støttede Folkets Klimamarch

BF og de øvrige fagforeninger i Broen til fremtiden, der består af 
nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne 
organisationer støttede Folkets Klimamarch den 25. maj.

Ønsket er at opnå en langt mere ambitiøs klimapolitisk dagsorden, der 
sikrer et klimaneutralt Danmark senest i 2040 baseret på 100 procent 
vedvarende energi. Samtidig er det afgørende, at omstillingen sker 
socialt og globalt ansvarligt og ikke øger uligheden.

Bibliotekarforbundet
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16. maj 2019

KL opfordrer til lokal debat om bibliotekerne

Der er brug for, at man i alle kommuner drøfter fremtidens bibliotek, 
mener KL, der til inspiration præsenterer sine bibliotekspolitiske 
synspunkter. Her fokuseres blandt andet på læsning, at det digitale 
bibliotek skal styrkes, at biblioteket er et vigtigt mødested, samt at 
bibliotekerne skal indgå i samarbejder med især skoler og borger-
service.

Formand for KL’s Kultur, Erhverv, og Planudvalg Leon Sebbelin 
præsenterede KL’s bibliotekspolitiske synspunkter torsdag den 16. maj 
på KL’s Kultur- og Fritidskonference i Vejle.

Overskrifterne lyder:

•   KL mener, at folkebiblioteket skal have et stærkt digitalt tilbud for 
at følge med tiden og for at fremtidssikre biblioteket

•   KL mener, at der er et potentiale i, at folkebibliotekerne bruges som 
det lokale mødested, og at dette skal bruges til at få tiltrukket nye 
brugere med fokus på dannelse og oplysning

•   KL mener, at folkebiblioteket ikke kan eller skal konkurrere med 
de kommercielle underholdningsprægede og populære medier og 
tjenester

•   KL mener, at kommunerne skal udnytte de synergier og samarbejds-
muligheder i forhold til folkebiblioteket, der giver mest mening lokalt

•   KL mener, at folkebibliotekerne skal spille en aktiv rolle i forhold til 
børns sprogudvikling og læsefærdigheder

•   KL mener, at det er afgørende, at folkebiblioteket holder fokus og 
ser sine opgaver i lyset af bibliotekslovens formålsparagraf om at 
fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Dykker man længere ned i teksten er det tydeligt, at KL ønsker at 
sætte fart på den digitale udvikling i bibliotekerne og ikke mindst at 
udnytte mulighederne for at effektivisere i forhold til fælles funktio-
ner, data og systemer.

Et par af de spørgsmål KL opfordrer til, at man drøfter lokalt:

•   Har I fremtidssikret jeres bibliotek i forhold til den digitale udvikling 
på området?

•   Hvordan sikrer I sammenhæng mellem det digitale og det fysiske 
bibliotek?

•   Hvordan finder I balancen mellem biblioteket som dannelse og 
oplysning og biblioteket som fysisk mødested?

Læs mere på www.kl.dk 

Lerche

21. maj 2019

Norsk undersøgelse:
25 procent af de unge læser ikke bøger

Hver fjerde norske unge mellem 15 og 25 år læser ikke i deres fritid. 
Tallene bekymrer leder af foreningen !les, Silje Tretvoll, fordi det kan 
være svært at nå de unge igen senere i livet, siger hun i en artikel til 
NRK, der står bag undersøgelsen.

De unge, der ikke læser andet end det mest nødvendige til deres sko-
learbejde, angiver i undersøgelsen, at årsagen er mangel på tid, og at 
de ikke oplever, at bøgerne er relevante for dem. Hele 74 procent af de 
adspurgte unge læser under fem bøger om året.
  Silje Tretvoll opfordrer de norske politikere til at tage tallene alvorligt 
og blandt andet forny den nationale læsestrategi, fordi læsningen ikke 
kommer af sig selv.
  Den norske ungdomsforfatter Arne Svingen mener, at forældre og 
voksne i de unges nærhed skal være mere obmærksomme på, hvad der 
reelt interesserer de unge, så man ikke kun køber eller henviser til bø-
ger, man selv læste som ung. For mange drenge er det også nærmest 
blevet stigmatiserende at læse, mener han. Undersøgelsen viser, at en 
tredjedel af drengene ikke læser bøger.

Kilde: Artiklen Én af fire unge gidder ikke lese bøker,
NRK fra den 10. maj 2019

Mønsted

28. maj 2019

Podcast om digital dannelse

Vi skal tale om konsekvenserne af den megen skærmtid og sociale 
medier. Det mener kulturformidler Mia Ben-Ami, der har lavet en 
række podcast under overskriften Digital Dannelse i Øjenhøjde.

- Vi bliver nødt til at tale om det. Om hvordan skærmerne påvirker 
vores hverdag, hvordan de påvirker vores børn vores familier, vores 
relationer og os selv, siger kulturformidler Mia Ben-Ami i indledningen 
til sine podcast om digital dannelse. BF har støttet projektet, hvor Mia 
Ben-Ami i en række podcast under titlen Digital Dannelse i Øjenhøjde 
er gået i dialog med en række af landets fremmeste eksperter på om-
rådet for at undersøge, hvordan de sociale medier påvirker os.

Rækken af podcast er tilgængelig på diverse podcasttjenester
og via www.miabenami.dk.

Lerche
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N y hedsover bl ik

Fortællinger, litteratur og bibliotekarer burde spille en 
større rolle i sundhedsvæsenet – både for patienter, på-
rørende og sundhedsper-sonalets skyld – mener forsker i 
sundhedsledelse og »narrativ medicin« Christel Trøstrup. 

- Man burde klone biblioteker og hospitaler, siger Christel 
Trøstrup, lektor på Københavns professionshøjskole og 
forsker i narrativ coaching.
   - For blikket for det hele menneske forsvinder ofte, når vi 
bliver alvorligt syge, fordi sygdommen overtager alt. Men 
fortællingen om hvem vi (også) er, skal der holdes fast i. 
Det er blandt andet det, narrativ, medicin handler om – at 
få patienter og deres pårørende til at holde fast i fortæl-
lingen om dem, de var sammen, før sygdommen ramte. 
Og det er næsten lige så afgørende for helbredelsen som 
medicinen, siger Christel Trøstrup.
Litteratur er et væsentligt aspekt af narrativ medicin, 
fordi den kan give sundhedspersonalet en forståelse og 
dermed empati for oplevelsen af at være syg og pårø-
rende.
   - I et sundhedsvæsen, hvor det hele skal gå hurtigt, skri-
der forståelsen af det hele menneske. Der er ikke tid til at 
tale og lytte, siger Christel Trøstrup og henviser til profes-
sor og læge Rita Charon, der er drivkraften bag, at narrativ 
medicin i dag er et obligatorisk fag på alle sundhedsuddan-
nelserne på Columbia University i USA.
   Hun begyndte at sige til sine patienter: »I will be your 
doctor, and so I need to know a great deal about your body 
and your health and your life«. Og de fyldige beskrivelser 
af patienters liv gav hende en dyb forståelse for deres si-
tuation og langt bedre mulighed for at lindre deres lidelser, 
siger Christel Trøstrup.

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

   Rita Charon er gæsteforsker på Syddansk Universitet, hvor medicinstu-
derende skal læse skønlitteratur om sygdom, patienter og pårørende for 
at blive bedre til at forstå patienten som et menneske med en livshistorie. 

Relationer redder os
Men udover at aktivere menneskets egen fortælling, så skal fortællinger-
ne i relationerne også styrkes og understøttes, siger Christel Trøstrup.
   - For vi ved, at det er de gode relationer, der redder os ved alvorlig syg-
dom. Men samtidig er det de nære relationer, der kommer under pres ved 
sygdom. Pludselig er rollerne byttet rundt, man kan ikke køre børnene til 
fodbold eller tage med til fødselsdag, fordi man kaster op. Derfor er det 
vigtigt, at sundhedspersonalet kan hjælpe med at reaktivere fortællingen 
om for eksempel ægteskabet eller forældre-barn forholdet. Hvad er det 
særlige ved os? Hvad er vores fælles energi? Hvad er vores drømme? Men-
neskets fortælling har en healende kraft og giver en følelse af mestring 
– alt det man kan og kunne. Den helhedstænkning skal ind i sundhedsvæ-
senet, siger Christel Trøstrup, der i sin ph.d. kommer med en metode til 
netop det, hvor man gennem en gåtur stopper ved poster med spørgsmål, 
som starter samtaler.
   Men, siger hun, de fortællinger kan understøttes på mange måder, og 
hun ser det som et uudnyttet potentiale i sundhedsvæsenet. Og hun så 
gerne bibliotekerne komme længere ind i sundhedsvæsenet, fordi bibliote-
karer er oplagte samarbejdspartnere omkring fortællinger og litteratur.
   - Bibliotekarer kunne gå nye veje her, så de ikke kun kom med bogvognen 
på hospitalet, men engagerede sig i arbejdet med at understøtte patien-
ternes fortællinger. Og de kan vejlede i alt det litteratur, der rammer ind i 
det, folk står i, siger hun.   
   Christel Trøstrup har sammen med kultursociolog og ph.d. Lisa Dahlager 
skrevet kapitlet:
   "Narrativ metode - arbejdet med lidelseshistorier og fortællingens 
kraft" i bogen Undersøgelsesmetoder i sundhedsfagligt arbejde, der udkom-
mer 15. august 2019.

Mønsted

Fortællinger og litteratur som medicin

13 juni 2019



Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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på hjertet
– er nogle af dine
arbejdsopgaver
spild af tid? 
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"Meningsfyldte opgaver" ligger på top tre over, hvad de fleste 
finder vigtigt, hvis de skal søge et nyt job, sammen med »et 
godt arbejdsmiljø« og »balance mellem arbejds- og privatliv«. 
Løn lander derimod på en 9. plads, viser en dugfrisk undersøgel-
se fra fagforbundet Djøf foretaget blandt 2.000 lønmodtagere.
   Det er altså vigtigt for stort set alle, at jobbet giver mening. 
Hvorfor er antropologens og filosoffens hypotese så, at de fle-
stes arbejde består af større eller mindre mængder af såkaldt 
pseudoarbejde karakteriseret ved overflødige møder, unødig 
kontrol og opgaver, der ikke påvirker noget?

Mange af os har meningsløse arbejdsopgaver, der ikke er til gavn 
for nogen, påstår antropolog Dennis Nørmark, der sammen med 
filosof Anders Fogh Jensen har skrevet bogen Pseudoarbejde –
hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Men hvorfor vil vi dog 
acceptere det, hvis det virkelig forholder sig sådan? Fordi vi er 
mere primitive, end vi aner, siger antropologen. 
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   - Pseudo dækker ikke bare over tomme opgaver, men også 
over »bullshit-opgaver« - noget der ligner arbejde, men som 
bliver gjort for, at man kan vise noget frem og sige »nu er det 
sat i søen«. Det er karakteren af ligegyldighed, der gør det til 
pseudo, siger antropolog Dennis Nørmark.

Hvad er det, I ser, der er sket på arbejdsmarkedet? 
- Vi ser medarbejdere, der har svært ved at se meningen og 
nytten og værdien af deres arbejde, fordi det arbejde, de bliver 
bedt om at lave eller selv skaber, ikke fører til reelle forandrin-
ger, men er overflødigt og efterlader dem med en fornemmelse 
af, at det ikke burde være blevet lavet. Vi ser også medarbej-
dere, der i virkeligheden ikke har nok opgaver til at udfylde 
arbejdstiden, mens andre oplever at være enormt stressede og 
ikke har tid til det, de synes, de skal, siger Dennis Nørmark. 
   I et studie fra 2013 i Harvard Business Review erklærer halv-
delen af 12.000 adspurgte, at deres arbejde er »uden betydning 
og mening«. Og i en global Gallupmåling af arbejdsengagemen-
tet opfattede kun 13 procent i Vesteuropa sig selv som engage-
rede medarbejdere i 2013. I Danmark var tallet på 21 procent.
   - Men det ændrer ikke på, at arbejdsglæden er i krise, siger 
Dennis Nørmark, og konsekvensen er både individuel og 
samfundsmæssig. WHO forudser for eksempel, at stress bliver 
en af de største sygdomme i 2020. I Danmark lider 300.000 
allerede af alvorlig stress, og en halv million føler sig udbrændt 
på grund af arbejdsrelateret stress.
   - Vi mener, at en del af det skyldes såkaldt »meningsløsheds-
stress«. For når du skal finde svaret på, hvorfor du kommer 
sent hjem til dine børn hver dag, sover dårligt og ikke har tid til 
at se din familie og venner og opdager, at du føder ind i et bu-
reaukratisk system, der æder sine egne børn og at dit arbejde 
ikke flytter noget, så er det meningsløsheden i dit knokleri, der 
fører til stress. Vi ved positivt, at hvis folk har et meningsfuldt 
arbejde, er de mere produktive, innovative, loyale og glade, så 
der er åbentlyst noget at hente ved at komme pseudoarbejde 
til livs, siger Dennis Nørmark. 

Hvad ser I så som meningsfuldt og værdiskabende arbejde? 
- Når du omformer noget og gør det bedre. Når dit arbejde 
bliver brugt og flytter noget. Noget, som nogle efterspørger, 
fordi det gør dem, eller det, de producerer, bedre, og som andre 

Bogen: The Top Five Regrets of the Dying.

DE FEM
STØRSTE 
FORTRYDELSER
…ifølge den australske 
sygeplejerske Bronnie Ware, der 
i mange år har arbejdet med 
døende patienter og registreret, 
hvad de fortrød mest ved livets 
slutning.

1.  Jeg ville ønske, jeg havde 
haft modet til at leve et liv, 
der var mere tro mod mig  
selv i stedet for det liv, andre 
forventede af mig.

2.  Jeg ville ønske, jeg ikke havde 
arbejdet så meget.

3.  Jeg ville ønske, jeg havde haft 
modet til at udtrykke mine 
følelser.

4.  Jeg ville ønske, jeg havde 
holdt kontakten til mine 
venner.

5.  Jeg ville ønske, jeg havde 
tilladt mig at være lykkelig. 
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betragter som værdifuldt. Det er ikke altid noget, vi 
kan måle. Vi må stole på vores fornemmelse af, om 
de ting vi laver, er nødvendige og brugbare, siger Den-
nis Nørmark, der skelner mellem såkaldt frontstage- 
og backstage job. Frontstage job giver umiddelbar 
mening, fordi man er i direkte kontakt med dem, man 
gør en forskel for. Det er for eksempel håndværkere, 
pædagoger, bibliotekarer, sygeplejersker, læger, læ-
rere, politifolk og journalister. 
  Til gengæld oplever de faggrupper meningsløshed, 
når kerneopgaverne ædes af opgaver, hvor de ikke 
skal bruge deres faglighed. Når bibliotekaren sættes 
til at lave pas og kørekort, når lægen skal klikke af i 
et præfabrikeret skema uanset patientens diagnose, 
eller når læreren skal lave elevplaner, som ingen 
forældre tjekker.  
  - Backstagearbejdet er kendetegnet ved ikke at 
være direkte målbart. Det kræver flere afrapporte-
ringssystemer, performancetjek, måltal, dokumen-
tation og ledelseskurser, der fører til endeløse nye 
opgaver og stillinger. Statistikken viser tydeligt, at 
kommunerne, staten og visse private organisationer 
og virksomheder vokser backstage, men skrumper 
frontstage, siger Dennis Nørmark.
  - Det er da påfaldende, at man skal vente en måned 
for at få lavet en dør i sit hus af en tømrer og at 
sygeplejersker og pædagoger råber op om ufor-
svarligt få hænder, mens du på et par timer kan 
skaffe en konsulent, der kan hjælpe dig med din 

- Du kan ikke planlægge innovation. Det sker, når man 
har rum og tid til at udføre sine kerneopgaver - om det 
er lægen, læreren, sygeplejersken eller bibliotekaren. Det 
sker ikke til et to timers innovationsmøde, siger Dennis 
Nørmark.
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92% at der er et godt arbejdsmiljø

88% at der er mulighed for god 
balance mellem arbejds- og privatliv

85% at jeg har meningsfulde
arbejdsopgaver

79% at jeg kan stå inde for det 
produkt/den ydelse som virksomheden 
laver

73% at virksomheden/organisationen 
generelt handler på etisk forsvarlig vis

73% at der er sikkerhed i ansættelsen

68% at jeg har mulighed for at udvikle 
mig fagligt

68% at jeg får anerkendelse fra min 
leder

68% at jeg får en god løn

HVAD ER DET 
VIGTIGSTE, NÅR DU 
SØGER NYT JOB?

Kilde: Djøf Analysebureauet Norstat har spurgt 
2.000 lønmodtagere mellem 25-60 år på tværs af 
uddannelse, geografi, køn og sektor. 
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virksomhedsstrategi eller kommunikationsplan. Der er sket 
en skævvridning af vores måde at vurdere ting på, og vi har 
underlagt os kulturelt konstruerede ideer om, at de mennesker, 
der har gået på universitetet, er mere værd end andre. Status 
er gennem årerne forsvundet fra fag, der er meget konkrete.  
Så prestigen og den høje løn ikke er hos dem, der udfører 
opgaverne, men hos dem, der går til møder, laver strategi og 
planlægger opgaverne, siger Nørmark. 
  En forklaring, mener de to forfattere, er en fejlslagen uddan-
nelsespolitik, hvor vi uddanner langt flere end nødvendigt på 
lange videregående uddannelser. 
   - Så vi simpelthen er nødt til at opfinde stillinger for at 
opsuge de mange nyuddannede, lyder det kontroversielt fra 
antropologen og filosoffen. 

Nogle vil føle sig provokeret af jeres påstand om, at de fleste 
udfører en eller anden grad af pseudoarbejde, eller ligefrem selv 
udfylder tiden med meningsløse opgaver, fordi de oplever at ligge 
vandret for at gøre deres arbejde godt. 
   - Du bliver kun provokeret, hvis du har et meningsfuldt arbej-
de og tror, at vi er ude efter dig. Dem, vi taler til, er dem, som 
skaber meningsløst arbejde for sig selv. Og særligt dem som 
skaber det for andre, siger Dennis Nørmark og tilføjer, at det er 
sundt for alle at analysere nytteværdien af det, de foretager 
sig og kvaliteten af deres arbejde. 

Som du selv siger, så er grundvilkåret for backstagearbejdet 
(vidensarbejdet), at man altid kan arbejde lidt mere på et projekt, 
lave en analyse, et arrangement eller en service mere. 
Hvordan vurderer man, at det ikke er værdifuldt? 
   - Hvis du føler, at du bliver slidt op af det, eller at du slider 
andre op, fordi du giver dem opgaver, du selv har mistanke 

à

”Pseudo
dækker ikke 
bare over 
tomme
opgaver,
men også
over »bullshit-
opgaver«
- noget
der ligner
arbejde”

I Danmark faldt arbejdstiden fra 60 timer om ugen i 1900 til 56 timer i 1956 
(overenskomst i jernindustrien). Dog stadig med syv dages arbejdsuge. Først i 1919 var 
søndag en helligdag og i 1958 kom arbejdstiden ned på 48 timer og faldt cirka en halv 
time om året derfra, så den i 1976 var på 40 timer og i 1990 landede på 37 timer.      
I 1960’erne udgav det amerikanske senat en rapport, der forudsagde en arbejdsuge på 
14 timer i år 2000, men siden 1980’erne er arbejdstiden gået op i USA på trods af ny 
teknologi og effektivisering. 

ARBEJDSTIDENS UDVIKLING 
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om er ligegyldige. Det er kun ligegyldige opgaver, der 
fjerner arbejdsglæden. Hvis du føler, at det, du laver, 
giver mening, skal du da endelig knokle derudaf, siger 
Dennis Nørmark, der kalder bogen et kald til refleksion 
over værdien af vores arbejde og til at kigge kritisk på 
de arbejdsopgaver, du »udsætter« dig selv for, eller som 
andre udsætter dig eller andre for. For mange virksom-
heder og organisationer mangler evnen til at reflektere 
over værdien af de opgaver, de sætter i gang, mener de.   
   - Vi ønsker at hive tæppet væk under den selvoppu-
stede opfattelse af, hvad der er vigtigt og værdifuldt, 
så vi kan få en dialog om, hvordan pseudoarbejde kan 
opstå. Der kan være mange mekanismer og grunde 
til, at meningsløst arbejde opstår. Omvendt kan der 
også være nogle af dine eller andres opgaver, du ikke 
kan se værdien i, men som andre faktisk har brug for, 
så gennem dialog får man klarlagt værdikæderne i en 
organisation eller virksomhed.
   - Vi mener, at mange af os kunne arbejde mindre, end 
vi gør og opnå samme eller bedre resultater og med 
større arbejdsglæde, hvis vi får minimeret pseudoop-
gaverne. 

Det lyder som om det i høj grad er ledelsens opgave at 
luge ud i opgaverne?  
   - Ja, men det er ikke kun ledelsens ansvar at stoppe 
pseudoarbejde. Vi er alle sammen nødt til at sige højt, 
hvad den lille stemme i hovedet fortæller os: »det her 
møde er overflødigt«, »den her flyer bliver alligevel ikke 
læst«, »den her rapport bliver glemt«, »den her strategi 
kommer ingen til at efterleve« og så videre. For gode 
ledere interesserer sig for medarbejdernes mening. 

Men kan det ikke være svært at sige fra, fordi man hur-
tigt kan blive den med nej-hatten? 
  - Jo, og først og fremmest skal alle på arbejdspladsen 
- både ledelse og medarbejdere - erkende, at pseudoar-
bejde findes for at kunne tage dialogen. 

Og så er det vel umuligt at bedømme andres opgaver og 
fagområder som meningsfulde eller ej. Man kan vel kun 
tale ud fra sit eget skrivebord?  
   - Ja og nej. Det er vigtigt, at alle kigger indad. Det duer 
ikke i en organisation at nikke til, at pseudoarbejde 
findes og så pege over på Thomas og sige, det er ham, 
der laver det. Eller kun pege på ledelsen og bestyrel-
sen og sige, at alle pseudoopgaver kommer fra dem. 
Folk er generelt gode til at pege andre steder hen end 
på dem selv. Derfor var det vigtigt for os at få mange 

Det sidste kapitel i bogen er løsninger 
til, hvordan man kan få tiden og 
meningen tilbage i sit arbejde. 

•  Gå hjem i stedet for at fylde tiden ud
•  Lav ikke løsninger, der sætter andre 

i sving
•  Hold møder på et minimum
•  Tillad det uperfekte
•  Erkend pseudoopgaver findes 
•  Vær civil ulydig - lad være med at 

følge reglerne, hvis de ikke giver 
mening

HVIS DU ER CHEF 

•  Hav tillid, mistillid skaber tidspilde
•  Mål på resultater, ikke processer
•  Beløn medarbejdere, der stiller 

spørgsmålstegn ved bullshit
•  Slip kontrollen 

“Hvis du sørger for at hyre de rigtige 
folk, vil 97 procent gøre det rigtige 
og mest fornuftige. Men de fleste 
virksomheder bruger uendelige 
summer og arbejdstid på at skabe HR-
politikken for at forhindre de sidste tre 
procent i at lave ulykker. Drop de 117 
retningslinjer.”  

Netflix’ chef Reed Hastings (CEO) 
i Harvard Business Review

FÅ TIDEN OG 
MENINGEN
TILBAGE? 
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forskellige typer af medarbejdere og 
ledere med i bogen, som peger på de-
res eget pseudoarbejde. Hvis det kun 
var en bog med brok over ledere, var 
den ligegyldig. 

Kan det ikke være svært at se kritisk på 
sine egne opgaver, mens man er i gang 
med dem og ikke kender resultatet? 
   - Jo og det har været kendetegnende 
for dem, vi har interviewet til bogen, at 
det er på bagkanten af deres arbejdsliv 
eller efter et projekt, at de har tænkt, 
at meget af det, de har lavet, var 
meningsløst. Men det er jo bedre, hvis 
vi øver os i at være kritiske undervejs 
i stedet for at råbe hurra for endnu et 
projekt, som ingen effekt har. Vi skal 
skabe en arbejdspladskultur, hvor det 
er legalt at tale om effekten og vær-
dien af det, vi gør.     
 
Men vi lærer vel også noget, når der al-
ligevel ikke kom det ud af et projekt eller 
en opgave, vi forventede?  
   - Der er altid ting, som man ikke 
undervejs kan se vil ende med at være 
ligegyldige. Projekter kan også handle 
om at teste noget af og blive klogere.   
Men de fleste kan godt mærke, når no-
get potentielt ikke er værdiskabende. 
Og når man har den fornemmelse, er 
den ofte reel nok. Ellers holder vi hin-
anden fast i forestillinger om, hvad der 
er vigtigt, og giver kunstigt åndedræt 
til ting, der ikke holder til en værdi-
mæssig tryktest, siger Dennis Nørmark 
og leder tankerne hen på Kejserens nye 
klær’. Vi vil ikke være den, der siger, 
det ikke giver mening, hvis nu de andre 
har set lyset. Og som antropologen 
siger – der er masser af gode motiver 
bag vores pseudoarbejde. 
  - Mennesket har behov for at perfek-
tionere og føle sig nyttig og relevant, 
og så er vi mere primitive, end vi selv 
tror, siger Nørmark og henviser til Par-
kinsons lov opkaldt efter den britiske 
marinehistoriker Cyril Northcote Par-
kinson. Parkinsons lov tilsiger, at har 

”Vi ved
positivt,

at hvis
folk har et
menings-

fuldt
arbejde,

er de mere 
produktive, 
innovative, 

loyale og 
glade”

man ti timer til en opgave, 
tager den ti timer, har man 
25 timer tager den 25 timer. 
Ikke fordi medarbejderne er 
dovne eller bedrageriske, men 
fordi opgaverne kompliceres 
og tiltager i betydning pro-
portionelt med den tid, der 
afsættes til den.  
   - Og når vi tillader pseudo-
arbejde, handler det i bund og 
grund om, at vi har fire børn, 
en bil og en termin, der skal 
betales. Ingen har lyst til at 
råbe op om noget, der kan 
true dem på deres eksistens, 
siger Dennis Nørmark og til-
føjer, at det er derfor, vi skal 
tage snakken åbent. 
  - For det er min påstand er, 
at alle har behov for mening 
i deres arbejde. Du brænder 
ud, hvis du fortsætter i et 
job med for meget pseudo-
arbejde. 

Antropolog Dennis Nørmark 
(tv.) og filosof Anders Fogh 
Jensen (th.) har sammen 
skrevet bogen Pseudoarbejde 
- hvordan vi fik travlt med at 
lave ingenting, deres mål er 
at starte en debat om vores 
arbejdsliv, så vi ikke arbejder 
bare for at arbejde, men fordi 
det giver mening. Foto Stine 
Bidstrup, Ritzau/Scanpix



Dennis Nørmark kommer med en 
bredside til fagbevægelsen som han 
mener, er gået i stå i deres idéer.
- Det er de samme ting, de går 
til forhandlinger med, mens 
masser af mennesker er ved at 
dø over mængden af ligegyldige 
bureaukratiske opgaver. De kæmper 
ikke for, at medlemmer får et 
meningsfuldt arbejde eller for at 
få arbejdstiden ned. Det burde de 
gøre, for det er det, der skaber 
arbejdsglæde. Myten om en lineær 
sammenhæng mellem arbejdstid 
og produktivitet er ikke gangbar for 
de fleste professioner. Vi er nødt til 
at arbejde med muligheden for at 
arbejde mindre. 

Der er en stigning i private 
virksomheder, der med succes 
eksperimenterer med at sætte 
arbejdstiden ned til for eksempel 
fire dages arbejdsuge uden at sætte 
lønnen ned. Det kan ses positivt på 
bundlinjen og holder på de dygtige 
medarbejdere. Det er utænkeligt i 
den offentlige sektor, men hvis vi 
ser tilpas mange gode resultater, 
hvor virksomheder skåner deres 
medarbejdere for meningsløst 
arbejde og frisætter dem fra 
administrativt bureaukrati, så de kan 
udføre det reelle arbejde, så vil det 
offentlige kunne se, at det nytter, 
siger Dennis Nørmark.

FAGBEVÆGELSEN 
SKAL KÆMPE FOR 
MENING 
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Nyt netværk for
læring og undervisning
BF har høstet gode erfaringer med læringsnetværket, 
så til efteråret starter nye netværk i både Øst- og 
Vestdanmark. 

Syv netværksmøder på syv måneder tilsat en 
flok engagerede bibliotekarer og informations-
specialister og krydret med en professionel 
facilitator. Det har været opskriften på »Net-
værk for læring og undervisning«. Netværket er 
et nyt medlemstilbud i BF målrettet de mange 
medlemmer, der er beskæftigede med undervis-
ningsopgaver som en større eller mindre del af 
deres daglige arbejde. 
   - Læring og undervisning fylder mere og mere. 
Både på bibliotekerne og i de private virksom-
heder. Så det var oplagt for os at sætte gang 
i et netværk på dette område, fortæller Niels 
Bergmann, der er udviklingskonsulent og arran-
gementsansvarlig i BF. 
   Samtidig er netværket tænkt som et supple-
ment til paletten af andre medlemstilbud som 
eksempelvis arrangementer, kurser og møder i 
BF's faggrupper og i BF i øvrigt. 
   - Netværk kan noget andet, end kurser og 
møder kan. Du skal bidrage aktivt i et netværk, 
men til gengæld får du også en hel masse igen i 
form af tættere personlige og faglige relationer 
og mulighed for reel indflydelse på dagsordenen 
og emnerne, siger Niels Bergmann. 
   For selvom overskriften for netværket har 
været fastlagt i form af etiketten »læring og 

undervisning«, så er det netværksdeltagerne selv, der 
har lagt de mere konkrete emner og ideer på bordet. 

MØDES PÅ TVÆRS 

Tanken med netværket har været at gå på tværs af 
både arbejdspladser, sektorer og kompetencer.
   - Der ligger en værdi i at mødes med nogen, der 
kommer helt andre steder fra. Selvfølgelig er der stor 
forskel på, om du til daglig underviser børn, voksne 
biblioteksbrugere eller kolleger i en privat virksomhed. 
Men målet har været at opnå viden og synergieffekt 
ved at mødes på tværs. Min fornemmelse er, at mange 
synes, det er interessant og givende. Men selvfølgelig 
kan forskellene også nogle gange virke vel store, siger 
Niels Bergmann.
   Netværket - eller rettere netværkene, for der har 
været et hold i Østdanmark og et i Vestdanmark – har 
haft henholdsvis 16 og 8 deltagere i forløbet, der blev 
afsluttet i april, og fordi deltagerne har givet mange 
positive tilbagemeldinger, har BF besluttet at udbyde 
et nyt netværksforløb for læring og undervisning i 
efteråret. Grundopskriften er den samme blot med 
mindre justeringer.
   - Vi tror og håber, at der er mange flere med samme 
behov ude omkring på arbejdspladserne. Så vi er selv-
følgelig spændte på at starte de nye netværk op, siger 
Niels Bergmann. 

TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN. FOTO: FLEMMING HVAM LIPPKE OG PR/PRIVAT
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Hvad var din motivation for at melde dig til netværksforløbet? 
- Jeg følte et behov for faglig sparring. Selvom jeg har mange gode kollegaer på 
min arbejdsplads, så sidder jeg alene i forhold til kontakten og undervisningen 
af skolernes 7., 8. og 9. klasser. Det er mig, der underviser dem i informations-
søgning, kildekritik, digital dannelse og så videre, når de benytter bibliotekets 
tilbud til skolerne. Selvom jeg har meget erfaring med undervisningsdelen fra 
min fortid som gymnasiebibliotekar, så er det alligevel svært at sidde alene og 
tænke nye tanker. Så mit udgangspunkt for at deltage var både, at jeg følte, 
at jeg kunne få noget ud af det – men selvfølgelig også, at jeg havde noget at 
bidrage med. 

Hvad har du fået ud af det?  
- Helt konkret har jeg fået noget undervisningsmateriale i kildekritik, som jeg 
kan bruge i det daglige. I netværket har vi besluttet at dele vores undervisnings-
materiale, og jeg har selv bidraget med mit eget materiale om digital dannelse 
og digitale fodspor. Jeg går meget ind for at dele så meget som muligt. For 
hvorfor skal man finde ud af det hele selv, når andre har lavet noget rigtig godt? 
Jeg har også lært en ny metode til at evaluere min undervisning, og så synes jeg, 
vi i netværket har været rigtig gode til at sparre med hinanden om de udfordrin-
ger, vi hver især møder i dagligdagen på vores arbejdspladser. 

I var otte deltagere i netværket i Vestdanmark. Hvad har netværkets størrelse 
betydet?  
- I en lille gruppe er der tid til, at alle får sagt noget, så det har været rigtig godt. 
Man kommer også lidt tættere på hinanden i et netværk, når man ikke er så 
mange. Så jeg føler, at jeg har fået en ny gruppe superdygtige kollegaer, som jeg 
er tryg ved at henvende mig til. Jeg skal snart i gang med et nyt undervisnings-
forløb, der skal lære udskolingseleverne at bruge e-Boks, NemID og borger.dk. 
Her kunne jeg sagtens finde på at kontakte netværket for råd og inspiration. Vi 
har desuden aftalt at fortsætte netværket med to årlige fysiske møder samt 
Skype-møder. Vi var flere, der var lidt skeptiske over for Skype-møderne, men 
det fungerede overraskende godt, da vi prøvede det først på året. Det er jo 
smart, når vi er spredt over hele Jylland og Fyn. 

Har det været en fordel eller en ulempe, at netværket går på tværs af sektorer 
og arbejdspladser?   
- Det er både en styrke og en svaghed, at vi har været så forskellige i forhold til, 
hvem vi underviser i forbindelse med vores arbejde. Men for mit eget vedkom-
mende synes jeg klart, at fordelene har været større end ulemperne. Der er 
jo mange emner, der er relevante for forskellige målgrupper. Kildekritik er for 
eksempel relevant, lige meget om du har med 9. klasses-elever eller pædagog-
studerende at gøre. 

Er der behov for flere af denne type netværk?    
- Det mener jeg helt sikkert. Jeg tænker, der må være mange flere folkebibliote-
karer derude, der mangler nogen at sparre med i forhold til undervisning. Så jeg 
håber, flere får øjnene op for mulighederne. 

Anja Skaar Møller
Bibliotekar, Fredericia Bibliotek:
Deltager i Netværk for læring og undervisning

à
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- Undervisning er en lille, men vigtig del af mit 
daglige arbejde. Jeg underviser virksomhedens 
medarbejdere i vores it-system, og jeg er altid 
på udkig efter inspiration. Så jeg meldte mig til 
netværket, fordi jeg var nysgerrig, men jeg må 
også indrømme, at jeg var lidt skeptisk, da jeg 
dukkede op til det første netværksmøde. Havde 
jeg overhovedet noget til fælles med de andre? 
Og hvad kunne jeg få ud af det?  

Blev din skepsis så bekræftet?   
- Det gjorde den til dels. For der er altså stor 
forskel på at undervise for eksempel børn og unge 
på et folkebibliotek og medarbejdere i en virksom-
hed, som jeg gør. Men det betyder ikke, at vi slet 
ikke kan lære noget af hinanden. Det fungerede 
også rigtig godt, at der var tilknyttet en profes-
sionel facilitator de første gange. Det hjalp os til 
at få rammerne og spillereglerne på plads, og det 
var en kæmpe hjælp til at skabe et velfungerende 
netværk, hvor det ikke bare er dem, der råber 
højest, der styrer det. 

Hvad har du rent fagligt fået ud af at være med?  
- På det helt lavpraktiske plan har jeg fået ideer 
til software, jeg kan bruge til præsentationer, 
samt øvelser og brainstorm-metoder, jeg kan 
bruge i min undervisning. Jeg synes, indholdet på 

Christine Holm Jessen
Senior Quality Professional Records Manager, Novo Nordisk Quality 
Deltager i Netværk for læring og undervisning

netværksmøderne har været en god blanding af lavpraktiske 
råd og tips til hinanden og det lidt mere teoretiske. For ek-
sempel har vi set nærmere på teori om læringsmål og effekt-
måling, som har været interessant for mig. For hvordan måler 
man, om den undervisning, man laver, har den ønskede effekt? 
Måske giver deltagerne dig en god evaluering, fordi det var 
hyggeligt, og kagen var god. Men lærte de det, de skulle?  

Har netværket givet dig værdi på andre måder?    
- Jeg føler helt sikkert, jeg kender de andre på en anden måde, 
end hvis vi bare havde været på et kursus sammen. De fleste 
af møderne har også været holdt ude hos de enkelte deltagere, 
så det har givet mulighed for en rundvisning på mange forskel-
lige biblioteker. Jeg ved, hvad de andre hver især er dygtige til, 
og jeg tænker, jeg kan bruge netværket til sparring fremover. 
Vi har desuden aftalt at mødes igen til august. Det har været 
intenst at mødes hver måned over et halvt år, og den frekvens 
var vi enige om ikke skulle blive ved. Det har til gengæld været 
godt i forhold til at lære hinanden at kende, for når man ses 
hver måned, husker man også navnene. 

Vil du anbefale et lignende netværk til andre?    
- Det vil jeg helt sikkert. Et netværk er jo det, man selv gør 
det til. Det er ikke som et kursus, hvor man bare kan læne sig 
tilbage og få fyldt hovedet op. Man skal være indstillet på selv 
at bidrage med inputs, oplæg og så videre. Det bliver kun rigtig 
godt, hvis alle – eller i hvert fald de fleste – bidrager aktivt og 
ikke »kører gratis med«. 

Er du interesseret i at deltage?   
De næste forløb med Netværk for læring og
undervisning begynder den 25. oktober i både
Øst- og Vestdanmark. Desuden starter BF et nyt
Records Management Netværk op, som kører fra 
den 3. september 2019 og frem til april 2020.
Hold øje med information og tilmelding på bf.dk.

à
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Hvor meget fylder læring og undervisning i din hverdag?  
- Det fylder rigtig meget. Jeg underviser vores lærerstuderende, 
pædagogstuderende og natur- og kulturformidlerstuderende i 
informationssøgning og referencehåndtering. Jeg har også tidligere 
beskæftiget mig med undervisning og facilitering af læring, da jeg 
arbejdede på handelsskole og handelsgymnasium.   

Hvordan blev du opmærksom på netværket?    
- Jeg hørte om det gennem min tillidsrepræsentant og tænkte, 
at det måtte være noget for mig. Vi har jo mange af de samme 
opgaver og udfordringer, som vi sagtens kan dele med hinanden og 
få ideer til videreudvikling af undervisningen. Helt konkret har det 
været rart at få tips og tricks og få flere kontakter rundt omkring på 
de andre uddannelsesinstitutioner og biblioteker.  

Har netværket levet op til dine forventninger?   
- Det har det til dels. Folk har været meget engagerede, men det 
har også været en meget bred sammensætning, for der er forskel 
på, om man i det daglige har med folkeskoleelever eller studerende 
at gøre. Men der er helt sikkert løbet noget i gang, og både BF og 
facilitatoren har været gode fødselshjælpere og fik skabt et godt 
set-up for møderne.    

Har du rent fagligt fået noget med hjem fra møderne?     
- Det har været en god vekselvirkning mellem konkrete tips og mere 
teoretisk stof, og jeg har helt sikkert fået noget med hjem. Det 
gælder for eksempel teori om læringsnudging og effektmåling og 
forslag til at forandre sit undervisningssetup. Helt konkret havde 
jeg selv en case med om vores studiecafé, hvor jeg fik god feedback 
fra de andre, som jeg kan anvende direkte. Det handler blandt andet 
om, hvordan vi får de studerende til at bruge studiecafeen, og hvor-
dan man får dem til at føle sig inviterede. 

Har du fået opfyldt dit ønske om nye kontakter?     
- Jeg har helt sikkert fået nogle nye gode kontakter, som jeg tænker, 
at jeg kan sparre med i fremtiden. Dog vil jeg sige, at nogle af de 
kontakter på lignende uddannelsesinstitutioner, som jeg kunne 
bruge, sidder på Sjælland og i København. Derfor er der måske en 
ulempe ved at dele netværket op i et øst- og et vesthold. Vi har jo 
gode muligheder for at dele digitalt og holde møder over Skype, 
så måske skal man ikke tænke så meget på de geografiske skel og 
mere tænke på, hvilke målgrupper vi formidler til. 

Line Brix Christensen
Bibliotekar, University College Nordjylland, Hjørring 
Deltager i Netværk for læring og undervisning

Sådan var
netværksforløbet 
skruet sammen:   
Netværket mødtes i alt syv 
gange over en periode på syv 
måneder. BF stod for lokaler 
til de første møder, men 
herefter skulle deltagerne 
selv aftale at mødes hos 
hinanden. Der var desuden 
tilknyttet en professionel 
facilitator, Jesper Mathisen, 
til de første fire møder i 
netværket. 

Sådan var netværksforløbet 
skruet sammen: 

Blandt andre har disse
emner været på
dagsordenen til
netværksmøderne:

• Aktiverende undervisning 
• Læringsformer
• E-learning
• Effektmåling
• Læringsnudging
• Håndtering af modstand
• Præsentationsværktøjer
• Undervisningsmaterialer 
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Bibliotekernes styrke 
er det personlige
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TEKST ANETTE LERCHE  FOTO MARTIN DAM KRISTENSEN

iblioteket har altid været et holdepunkt i 
Suthas Sundararajahs liv. Først i kampen 
for at lære sproget i det land, han kom til 
som 10-årig, da han i 1987 sammen med sin 
mor og søskende blev familiesammenført 
med sin far, der året før var kommet til 
Danmark som kvoteflygtning. Faren var 
politisk forfulgt som tamil i Sri Lanka, og 
blev i Danmark ansat på B&O-fabrikken i 
Struer. Derfor boede familien i Nørre Nis-

sum mellem Struer og Lemvig, og skolebiblioteket og det lokale 
bibliotek blev genvejen til at lære dansk og forstå dansk kultur, 
samt danske vaner og udtryk.
  - I starten var det meget tegneserier, jeg lånte på biblioteket. 
Jeg brugte lang tid på at lære det danske sprog, for det var 
svært, og vi talte jo tamilsk hjemme. Det, der rykkede, var at 
få danske venner og begynde at læse, og heldigvis var både 
lærere og bibliotekarer gode til at inspirere mig, siger Suthas 
Sundararajah. 
  Da sprogforståelsen blev større, blev tegneserierne skiftet 
ud med ungdomsbøger, for litteraturen blev ved med at være 
nøglen til at forstå den kultur og det land, Suthas Sundararajah 
nu var en del af.  
  - Det var læsningen, der gjorde udslaget i forhold til at lære 
sproget og klare sig nogenlunde i skolen. Hver gang jeg læste, 
følte jeg, at jeg skulle læse mere for at forstå. Eksempelvis da 
vi i slutningen af folkeskolen blev undervist i skandinaviske 
digte og islandske sagaer, oplevede jeg, at der var noget nyt i 
sproget eller kulturen, som jeg ikke havde fået med.  

INSPIRATION FRA FAGFOLK

Især inspirationen fra lærere og bibliotekarer var vigtig. 
- På biblioteket blev jeg mødt af voksne, der var utrolig gode til 
at finde nyt, jeg kunne læse, som jeg havde interesse for. Dét 
at møde professionelle fagpersoner, der giver motivation og 
inspiration, er utrolig vigtigt, for hvis man ikke kender sproget 
eller kulturen, så er det svært at vide, hvor man skal starte, 
eller hvordan man kommer videre. 

B
  Efter gymnasiet læste Suthas Sundararajah datalogi på 
Aarhus Universitet. Men bibliotekerne forblev en hjertesag. 
  - Man vil jo gerne gøre en forskel med sit fag. Og for mig var 
det for eksempel at understøtte bibliotekerne via program-
mering under studiet, hvor jeg blev en del af nogle forsk-
ningsprojekter. Min interesse har hele tiden været bøgerne 
og det, de gør for sprog og fantasi. Og derfor vil jeg gerne 
arbejde for, at børn og voksne får endnu mere glæde af biblio-
tekerne. 
  Derfor stiftede Suthas Sundararajah Redia, hvor han i dag 
er CEO. Firmaet udvikler digitale løsninger til bibliotekerne. 
Eksempelvis bibliotekernes app og eReolen. 
  - Jeg følger også den offentlige debat om bibliotekerne. Ek-
sempelvis at nogle politikere kalder bibliotekerne elitære, kan 
jeg slet ikke genkende. Bibliotekerne er jo netop et meget til-
gængeligt og åbent rum, hvilket jeg selv oplevede som barn.    
Og jeg ærgrer mig over, at bibliotekerne er så hårdt ramt af 
besparelser. For mig at se er det en gave, at bibliotekerne er 
åbent i ydertimerne med selvbetjening, men det er en stor 
misforståelse, hvis man ikke har personale på de tidspunkter, 
hvor borgerne kommer mest på biblioteket. Jeg arbejder selv 
med digitale løsninger, men det digitale kan ikke stå alene. 
Det skal stå sammen med mennesker, der ser dig. For det 
handler jo ikke bare om at få en bog i hånden, det handler om 
dialog og inspiration, og derfor skal der også være mulighed 
for personlig kontakt, siger Suthas Sundararajah.
  - Vi glemmer, at menneskelighed og dialog har stor be-
tydning for den enkelte. Det var det, jeg havde brug for, da 
jeg som barn kom til Danmark. At der blev lyttet og givet 
inspiration, og derfor er det en bekymring for mig, at man i 
sin iver for at spare og digitalisere glemmer, at det digitale 
ikke kan stå alene. For mig er de digitale løsninger en indgang 
til det fysiske bibliotek. Den biblioteksapp, vi har udviklet, 
kan eksempelvis informere om arrangementer og foredrag, 
der foregår på biblioteket og gøre dig opmærksom på dem på 
det rigtige tidspunkt. Der er brug for et samspil mellem det 
fysiske og det digitale, og biblioteket som det fysiske sted 
kan vi ikke undvære som samfund.

I dag leverer Suthas Sundararajah via sit firma digitale løsninger til 
bibliotekerne. Men passionen for biblioteker startede, da han som 
tiårig kom til Danmark som tamilsk flygtning og lærte det danske 
sprog og samfund at kende ved at læse sig gennem
litteraturen på sit lokale bibliotek i Nørre Nissum.
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om vicedirektør med 40 medarbejdere på forskningsbibliote-
ket på University of Sussex i det sydøstlige England - med en 
hierarkisk ledelsesstruktur og en skarp konkurrence med landets 
andre forskningsbiblioteker – så er det noget af en kulturel 
omvæltning at træde ind på administrationsgangen på Roskilde 
Universitetsbibliotek – med 22 medarbejdere i en flad, dansk 
ledelsesstruktur og et tæt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek 
om løsning af alle administrative opgaver.

 Men det var lige præcis det, der tiltrak Joanna Ball. 

FAGLIGHED PÅ TVÆRS 

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af det stærke faglige fællesskab på tværs 
af universitetsbiblioteker i Danmark, siger hun som noget af det første. I England er 
der langt større konkurrence mellem universitetsbibliotekerne, fordi universiteterne 
har flere konkurrerende uddannelser, og raking af universiteterne og impact-under-
søgelser har stor indflydelse på, hvor mange ranking universiteterne får. 
  Joanna Ball skal være en del af ledelsesgruppen i Københavns Universitetsbibliotek 
(KUB) og får et tværgående ansvarsområde.
  - Jeg er ikke isoleret som bibliotekschef på RUB, men er en del af et større fælles-
skab i KUB og KB, og det er en spændende udfordring, at jeg skal bidrage til strate-
gien på tværs af universitetsbibliotekerne, og til hvordan vi kan udvikle samarbejdet, 
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Biblioteket
på hele universi tetet

Britiske Joanna er ny chef for Roskilde 
Universitetsbibliotek. Hendes vision er 
at lade bibliotekets ekspertviden om 
læring og forskning sive ud i alle dele 
af universitetet.  
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på hele universi tetet
skal sætte aftryk
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tale med Det Kgl. Bibliotek som en model, der 
kunne blive et internationalt forbillede. Model-
len betyder, at alle større backend-opgaver 
som materialeindkøb, licensforhandlinger og 
bibliotekssystem ikke løses lokalt men af Det. 
Kgl. Bibliotek.  
  - Pointen er, at vi er fælles på centrale om-
råder, hvor stordrift giver mening, men at vi 
stadig har vores egen identitet og er tæt på 
brugerne, siger Joanna Ball. 

VI SKAL VÆRE TÆT PÅ BRUGERNE

- Det er os, der kender vores brugere, og vi 
skal servicere vores studerende og forskere og 
det universitet, vi er på. Roskilde Universitet 
adskiller sig for eksempel med en projektori-
enteret tilgang med meget gruppearbejde, og 
det skal vi understøtte. De muligheder må ikke 
forsvinde i store samarbejdsaftaler, siger hun. 
Joanna Ball ved – trods sine kun fem uger i 
Danmark – at der er en politisk ladet debat i 
gang i Danmark om forskningsbibliotekernes 
fremtid. Skal de for eksempel alle samarbejde 
mere i stil med RUB’s aftale med Det Kgl. 
Bibliotek?  
  - Ikke nødvendigvis, svarer hun. Samarbejde 
kan jo ske på mange måder, men jeg kan se 
klare fordele i for eksempel ét samlet biblio-
tekssystem, siger hun og erkender, at der kan 
være en spænding mellem centralisering og 
det at levere skræddersyet service til moderin-
stitutionen. 
  - Der er stor synergi i at samarbejde, men 
vores brugere er forskellige, så det er en balan-
cegang. Vi skal finde ud af: »How we can have 
the cake and eat it«, som en engelsk talemåde 
lyder – altså gøre begge dele.

BIBLIOTEKETS VIDEN SKAL UD I ALLE 

KROGE

For hende er nærheden i servicen helt afgø-
rende. Hun kommer fra en organisation, hvor 
alle services blev udviklet i samarbejde med de 
studerende, men også fra et studiemiljø, hvor 
der var langt større pres på de studerende. 

  - Vi holdt biblioteket åbent 24/7, fordi mange studerende i 
England er nødt til at arbejde fuldtid ved siden af studiet så de 
blandt andet kan betale uddannelsesgebyret. Mange dimitte-
rer med en stor gæld, så vores rolle som universitetsbibliotek 
handlede også om at supplere de akademiske kompeten-
cer med at få dem til at tænke i employability, så de kunne 
komme hurtigt i arbejde. Vi havde både karriererådgivning og 
studievejledning på biblioteket, siger Joanna Ball, der mener, 
at det giver rigtig god mening, at biblioteket inddrages mange 
forskellige steder i universitetet.
  - I England har vi som sagt ikke så meget tværgående samar-
bejde på tværs af bibliotekerne, men til gengæld er forsknings-
bibliotekerne en meget vigtig del af deres moderuniversitet. 
Bibliotekslederen er for eksempel en del af universitetsledel-
sen. Bibliotekets medarbejdere ses som eksperter i lærings- og 
studiemiljø og har en naturlig indflydelse på udviklingen af 
forskning og læring. Skal der for eksempel bygges en ny byg-
ning på campus, er biblioteket med fra starten med input til 
studie- og læringsmiljø, siger Joanna Ball, der vil arbejde for, at 
RUB’s viden også kommer langt ud i universitetets kroge. 
  - Biblioteket har stor betydning for, at Roskilde Universitet 
for eksempel kan nå sin forsknings- og publiceringsstrategi, og 
vi arbejder allerede tæt sammen med institutter og prorek-
tor for forskning, og så har vi opslået en stilling i bibliometri 
for netop at styrke det område. Biblioteket spillet også en 
stor rolle i forhold til universitetets data management politik 
og Open Access strategi; hvordan forskerne skal behandle, 
opbevare og gøre deres data og forskning tilgængelig. Her har 
biblioteket ekspertviden, mener Joanna Ball.  

FREMTIDEN ER SAMARBEJDE  

Den største udfordring på den korte bane for Joanna Ball er, 
»udover at lære sproget«, som hun siger med et smil, at evalu-
ere og genforhandle samarbejdsaftalen med Det Kgl. Bibliotek 
inden udgangen af 2019.
  - De næste måneder skal jeg lære medarbejdere, biblioteket 
og brugerne at kende og få et overblik over, hvad forskere, 
studerende og medarbejdere oplever omkring aftalen. En stor 
fordel ved aftalen er ifølge flere institutledere, at de har fået 
adgang til langt flere e-ressourcer end før aftalen, siger Joanna 
Ball.
  På den længere bane vil hun gerne samarbejde mere med 
Roskilde Bibliotekerne, så der også kommer mere synergi mel-
lem forsknings- og folkebiblioteket. Endvidere er Open Access  
på hendes dagsorden, da universiteterne skal leve op til den 
nationale målsætning om fuld Open Access i 2025.  

à
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Joanna Ball  
Har været bibliotekar i 25 år 
og arbejdet med alle dele af 
forskningsbiblioteket blandt 
andet på Cambridge University 
og senest på University of 
Sussex. Hun er gift med
en dansk mand, og de beslut-
tede at flytte til Danmark med 
deres børn.    

”Vi er fælles på centrale 
områder, hvor stordrift giver 
mening, men vi har stadig 
vores egen identitet og er 
tæt på brugerne.”
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Karin Pollas Jørgensen er uddannet 
bibliotekar sektion II i 1987, men har aldrig 
arbejdet på et folkebibliotek, bortset fra da 
hun var bogopsætter som teenager.
- Så det er lidt pudsigt, at min datter, der 
er uddannet kunsthistoriker, i dag arbejder 
som litteraturformidler på et børnebibliotek, 
siger hun. 
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gennemgået 6.000 dokumenter manuelt, som var fejlet i 
leverandørens automatik for at konvertere dem til det rette 
format, for at de kunne blive arkiveret i Rigsarkivet. 
   - Det var dokumenter for de sidste 11 år, som skulle gøres klar 
til at blive arkiveret. I det arbejde ligger en masse oprydning 
i dokumenterne for, at man kan lukke sagerne. Og så skal de 
være i det rette format. Man skal nok være lidt af en nørd for 
at synes, at det er spændende, siger hun og griner en smit-
tende latter. 

BESLUTNINGER KRÆVER VIDEN 

Et af de systemer, Karin Pollas Jørgensen er ansvarlig for, »pak-
ker dokumenterne« forud for et møde, så de nordiske ministre 
og embedsmænd, der skal deltage, får alle dokumenter tilsendt 
samlet i såkaldte mødepakker.  
   - Det er helt afgørende, at ministrene har fået informationer-
ne om det, de nu skal diskutere. Huset er på den anden ende, 
hvis ikke det system fungerer, siger Karin Pollas Jørgensen og 
tilføjer; Ranganathan har ikke levet forgæves. »Den rette bog 

Når ministrene under Nordisk Ministerråd mødes er det ESDH-
ekspert Karin Pollas Jørgensen og hendes kollega, der blandt
andet sikrer og udvikler systemerne, så de rette dokumenter
lander i rette indbakker på rette tid forud for mødet.       

t komme helt ned i maven på et system og 
finde ud af alt, hvad det kan, er noget af det, 
der driver bibliotekar Karin Pollas Jørgensen. 
Siden hun begyndte at arbejde med ESDH i 
Danmarks Lærerforening i 1993, har hun syntes, 
at det var en af de mest spændende kroge af sin 

faglighed, fordi effektiv og god dokumenthåndtering forgrener 
sig og forbedrer arbejdet mange steder i en organisation eller 
virksomhed. 
   Og så har hun blik for, hvordan systemerne kan forbedres og 
kan oversætte sine idéer til leverandører og udviklere, så de kan 
blive virkelighed.    
   - Jeg har det bedst et sted mellem drift og udvikling, siger 
Karin Pollas Jørgensen, der i et år har arbejdet som projektmed-
arbejder med ESDH i Nordisk Ministerråd.
   - Jeg er med til at forbedre os og sætte retning for vores 
systemer og se på, hvordan vi kan forbedre systemerne, men 
jeg sidder også med hands on-problemer, som skal løses her 
og nu, siger Karin Pollas Jørgensen, der for eksempel lige har 

A

Jeg trives bedst 
mellem drift og 
udvikling   

à
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til rette bruger på rette tid«. Det er præcis det samme, når det 
handler om dokumenter. Vi understøtter det politiske niveau, 
der skal have de rette dokumenter for at kunne træffe beslut-
ninger.     
   Hvilken forskel gør det, at Nordisk Ministerråd ansatte dig, som 
er bibliotekar, fremfor en med en anden faglig baggrund? 
   - Jeg kendte eksempelvis ikke det system, de brugte her, men 
som bibliotekar har jeg en overordnet forståelse for systemer 
og strukturer, der gør, at jeg let kan sætte mig ind nye syste-
mer. Og så vil jeg gerne helt ned og pille i maven på systemerne 
for at udnytte dem bedst muligt, siger Karin Pollas Jørgensen, 
der sidder i den største afdeling i Nordisk Ministerråd med 30 
medarbejdere ud af i alt 150 men altså som den eneste biblio-
tekar. Derudover beskæftiger afdelingen sig med økonomi, HR 
og jura. 
  Karin Pollas Jørgensen søgte stillingen, fordi det var den rette 
blanding af drift og udvikling.
   - Jeg trives bedst med, at mine opgaver er et trin eller to over 
den konkrete journalisering og mere i funktion af projektleder 
for systemerne, hvor det også handler om strategisk idéer 
til, hvordan vi gør systemerne bedre. Og at få lavet regler og 
standarder for, hvordan man bruger systemerne for at udnytte 
dem bedst muligt. Helt konkret betyder det noget for genfin-
ding af dokumenter, hvordan overskriften ser ud, at der ikke er 
forkortelser i metadata og så videre. 
   Derfor er en del af hendes arbejde også at undervise i syste-
merne.  
   - Jeg kan godt lide at undervise og har fået indført, at vi skal 
undervise kollegaerne i dokumenthåndteringssystemet, så det 
bliver udnyttet bedst muligt. Jeg har undervist meget gen-
nem mit arbejdsliv, og folk lærer meget forskelligt, så jeg har 
udviklet min egen undervisningsmetode, hvor jeg tilgodeser, at 
vi lærer og husker forskelligt. For eksempel er der altid visuelle 
og gerne sjove illustrationer til mine pointer, siger hun. 

Nordisk Ministerråd 

Nordisk Ministerråd blev grundlagt i 1971 og består af i alt 11 forskellige ministerråd. Som samlende 
organ arbejder Nordisk Ministerråd for fælles nordiske løsninger inden for områderne Arbejdsliv, 
Bæredygtig vækst, Fiskeri (inklusiv havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug), Ligestilling, 
Kultur, Lovsamarbejde, Miljø og Klima, Social- og helsepolitik, Uddannelse og forskning, Økonomi- 
og finanspolitik og Digitalisering.

Kilde: www.norden.org/da

STRIBE AF SPÆNDENDE JOBS 

Karin Pollas Jørgensens vej til ESDH er gået 
igennem Danmarks Lærerforening, hvor hun 
var i 23 år, de sidste cirka 15 år som leder 
af deres bibliotek og arkiv, hvor hun blandt 
andet klædte sagsbehandlerne på i forhold til 
lovgivningen. 
   - Og dengang vi gik fra IBM-skrivemaskiner 
til tekstbehandling, var jeg en af de eneste, 
der interesserede mig for, hvad det kunne 
og hvilke muligheder, det gav. Jeg lavede for 
eksempel makroer (skabeloner) til journali-
sternes artikler.     
   Efter 23 år skulle der ske noget nyt og hun 
fik job i Fødevarestyrelsen, så videre til Solrød 
Kommune som digitaliseringskonsulent, vi-
dere til Fujitsu, (som er leverandør af et ESDH 
system), så i Styrelsen for Patientsikkerhed 
for nu at være i Nordisk Ministerråd i en to-
årig projektstilling. Alle jobs har handlet helt 
eller delvis om ESDH       
   - Den første gang jeg blev ledig efter Føde-
varestyrelsen, havde jeg en følelse af, at jeg 
ikke duede til noget, selvom jeg jo havde en 
masse erfaring i bagagen. Men anden gang 
jeg oplevede det, fordi der var store besparel-
ser i Solrød Kommune, var oplevelsen en helt 
anden. Det var mere følelsen af at stå foran 
en åben dør med nye muligheder. Jeg havde 
indset, at jeg havde masser erfaring at byde 
ind med. Jeg har jo lært noget og udviklet mig 
alle de steder, jeg har været, siger hun.         

à
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BF's stedfortrædende formand Jette Fugl og formand i Gymnasieskoler-
nes Lærerforening Tomas Kepler har sammen skrevet et debatindlæg i 
JyskFynske medier om uddannelsesbesparelser. Der er behov for at skifte 
besparelsesdagsordenen ud med en kvalitetsdagsorden, skriver de.

Gymnasiebesparelser
rammer især svage elever

Om lidt springer årets studenter ud. Stort tillykke til dem og 
tillykke til Danmark, hvis velfærd jo bygger på en veluddan-
net ungdom. Forhåbentlig har gymnasietiden givet de unge et 
solidt fundament at stå på i deres videre færd ud i livet. Men 
desværre har flere års besparelser betydet, at det bliver stadigt 
sværere for gymnasierne at tilvejebringe den fornødne kvalitet 
i uddannelserne. I forhold til 2015 har gymnasierne i dag knap 
1,5 mia. kr. mindre at drive uddannelse for til et uændret antal 
elever. Det er et problem for de unge og for gymnasierne, men 
på sigt bliver det vores allesammens problem.
   Der er brug for en langt stærkere prioritering af ungdomsud-
dannelsesområdet. Det er selvfølgelig glædeligt, at et politisk 
flertal nu erkender, at det årlige omprioriteringsbidrag på
2 %-besparelser skal afskaffes fra næste år. Men det er langt-
fra tilstrækkeligt. 
   Gymnasierne bløder med et massivt efterslæb på samlet set 
3,8 mia. kr.
   Når der er sparet så betragteligt på blandt andet lærernes 
undervisning, vejledning og i antallet af uddannelsesbiblioteker 
og uddannelsesbibliotekarer, er vi langt forbi det, nogen kalder 
’at skære ind til benet’. Vi er ved at skære marven væk. Især 
unge fra hjem uden bogreol og uddannelsestraditioner risikerer 
at få et dårligere afsæt for at komme i dybden med stoffet 
end elever fra hjem, hvor forældrene er uddannelsesvante og 

kan træde hjælpende til, når lærerne ikke har tid til vejledning, 
eller når der ikke er et bibliotek med en bibliotekar på uddan-
nelsen.  De færreste elever vil tage bussen de ni kilometer til 
nærmeste folkebibliotek.
  Besparelserne sker i en tid, hvor der ellers er bred enighed om, 
at en dyb kernefaglighed hos eleverne må gå hånd i hånd med 
almendannelse og studieforberedende kompetencer, og hvor 
stærke informationskompetencer og en solid digital dannelse 
hos de unge er vigtigere end nogensinde før.  
   Vi har brug for vidende og informationskompetente borgere, 
der er i stand til kritisk at forholde sig til det, de møder. Samti-
dig er nem adgang til relevante materialesamlinger afgørende 
for, at de unge kan komme i dybden med fagområderne og 
dyrke deres faglige interesser. Adgangen til bøger og andre 
medier er en vigtig del af den almene og demokratiske dannelse 
- både for de bogligt svagere og de bogligt stærkere elever.
   Tiden er inde. Der er behov for, at man fra politisk hold skifter 
besparelsesdagsordenen ud med en kvalitetsdagsorden, der 
geninvesterer i gymnasieuddannelserne. Og samtidig er der 
behov for en anerkendelse af, at de unge ikke er født med infor-
mationskompetencer og digital dannelse, men at det også bør 
være et kerneområde i uddannelsen af alle unge.

Debatindlægget har været bragt 16. maj 2019 i Fyns Stiftstidende
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BF’s navnetænketank drøftede mulige faldgruber og 
gevinster ved, at forbundet skifter navn. Og så er 
det vigtigt at få fortalt, hvorfor BF’s hovedbestyrelse 
overhovedet overvejer et navneskifte, lød meldingen.

Bibliotekarforbundet
– troværdigt eller
ekskluderende?
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TEKST OG FOTO ANETTE LERCHE

Hvis du spørger en tilfældig dansker, hvad en bibliotekar er, 
så vil svaret sandsynligvis være »Én, der arbejder på et bib-
liotek«. Hvis du spørger BF, er svaret, at bibliotekarer arbejder 
mange forskellige steder, og at titlen bibliotekar ofte udskiftes 
med informationsspecialist, kulturformidler, records manager, 
digital manager, digital projektleder og så videre.  
   Udviklingen imod et bredere arbejdsmarked og ændrede 
arbejdsopgaver for BF’s medlemmer gjorde, at BF’s generalfor-
samling i 2018 besluttede, at forbundet skal rekruttere bredere 
inden for felterne kultur, viden, information og data. Det, man 
arbejder med, og ikke kun hvilken uddannelse man har, skal 
være  afgørende for, om man føler sig hjemme i BF. For at følge 
op på den beslutning satte hovedbestyrelsen i februar 2019 
gang i en navneproces for at undersøge, om BF’s nuværende 
navn afspejler det forandrede arbejdsmarked, BF’erne ansæt-
tes på. For at sikre, at alle sten bliver vendt forud for et even-
tuelt navneskifte, nedsatte hovedbestyrelsen også en såkaldt 
navnetænketank.
   Tænketanken mødtes første gang den 21. maj 2019, og i de 
kommende måneder skal tænketankens medlemmer mødes og 
tale om forbundets navn og den faglige identitet. Navnetænke-
tanken skal ikke finde et nyt navn eller beslutte, om forbundet 
overhovedet skal skifte navn. Det er hovedbestyrelsen, der i 
sidste ende vil skulle indkalde til en ekstraordinær generalfor-
samling, for at medlemmerne kan stemme om et eventuelt nyt 
navn. 

TROVÆRDIGT MEN EKSKLUDERENDE

Men nuancerne og de grundige overvejelser om faldgruber 
og gevinster ved et eventuelt navneskifte skal tænketanken 
fordybe sig i. 
   Her er den høje troværdighed en af de klare gevinster, vurde-
res det, lige som det at være en tydelig afsender, så pressen og 
andre aktører let kan afkode, hvem de taler med, er centralt. Og 
så har ordet bibliotekar stor betydning for mange medlemmer 
personligt, vurderer Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant på 
Frederiksberg Bibliotekerne. 
   - Bibliotekar er et meget stærkt og troværdigt brand. Og jeg 
har kolleger, der har stærke følelser omkring det. Måske fordi 
der er så mange arbejdspladser, hvor man ikke længere kalder 
sig bibliotekarer, men i stedet skal kalde sig for eksempel kul-
turformidler. Det er et angreb på ens faglighed og identitet, og 
det opleves måske også sådan, hvis forbundet vil skifte navn.   
Når man nu helt ind i hjertet synes, at man er bibliotekar, siger 
hun. 
   Jesper Tobias Albrechtsen, der er tillidsrepræsentant på 
Koldingbibliotekerne, er ikke i tvivl om, at han er bibliotekar i 
hjertet.  
   - Jeg er stolt af at være medlem af Bibliotekarforbundet, 
fordi jeg ser mig selv som bibliotekar. Men udefra opfattes 

Navneprocessen 

Februar 2019: BF’s hovedbestyrelse beslut-
ter, at det skal undersøges, om forbundet skal 
skifte navn. Det kan munde ud i en ekstraordi-
nær generalforsamling med afstemning om et 
nyt navn i januar eller februar 2020.

April 2019: BF’s hovedbestyrelse nedsætter en 
navnetænketank, der har til formål at kvalifice-
re processen for en ændring af forbundsnavnet 
og bidrage til kommunikationen til BF’s ho-
vedbestyrelse og medlemmer om en eventuel 
navneændring. Tænketanken afspejler bredden 
i forbundets medlemmer. 

•   Ida Allesø Møller, tillidsrepræsentant på 
Frederiksberg Bibliotek

•   Jesper Tobias Albrechtsen, tillidsrepræsen-
tant på Koldingbibliotekerne

•   Anders Nørgaard Didriksen, formand for BF’s 
Privatgruppe

•   Lis Nielsen, formand for BF’s Statsgruppe

•   Rikke Blaabjerg, studerende på Københavns 
Universitet og studenterrepræsentant i 
hovedbestyrelsen

•   Torben Kastbjerg, studerende på Syddansk 
Universitet

•   Martin Schmidt-Nielsen, medlem af BF’s 
hovedbestyrelse

•   Sarah Elizabeth Hvidberg, medlem af BF’s 
hovedbestyrelse
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Bibliotekarforbundet som et fællesskab for bibliotekarer, der 
arbejder på et bibliotek. I dag har vi et navn, der ekskluderer, 
fordi bibliotekar, informationsspecialist og kulturformidler er 
titler, som ikke alle medlemmer har, sagde han. Rikke Blaa-
bjerg, studerende ved Københavns Universitet og de studeren-
des repræsentant i hovedbestyrelsen, kunne fortælle, at der 
blandt hendes medstuderende er meget få, der omtaler sig selv 
som bibliotekarstuderende.
   - Bibliotekarforbundet er super troværdigt – nærmest insti-
tutionsagtigt. Men det er også gammeldags. Det ikke er noget, 
de unge spejler sig i. Langt de fleste, der studerer på Institut 
for Informationsstudier – som uddannelsen på Københavns 
Universitet hedder i dag – har ikke lyst til at være bibliotekarer 
eller at blive ansat på et bibliotek, sagde hun.

NYE FAGLIGHEDER I BF

Et nyt navn kan være svar på en udvikling, hvor mange 
nyuddannede ikke ser sig selv som bibliotekarer i traditionel 
forstand, og mange medlemmer har andre titler og arbejder på 
et bredere og mere omskifteligt arbejdsmarked end tidligere. 
Samtidig er der mange med andre fagligheder, der bliver ansat 
på bibliotekerne, hvor de naturligt kunne blive en del af BF’s 
faglige fællesskab. 
   - Jeg er optaget af den nye kurs for BF, hvor vi skal kunne 
optage andre fagligheder, der arbejder med kultur, viden, infor-
mation eller data, for forbundet skal vokse og ikke skrumpe. 
Hvis vi vil det, så skal vi også signalere åbenhed over for andre 
faggrupper. I Kolding ansætter vi nye fagligheder, og det er lyk-
kedes mig at få tre af dem til at melde sig ind i forbundet. Men 
det var ikke på grund af det nuværende navn, at det lykkedes. 

Vores nuværende navn er en brændende plat-
form i forhold til rekruttering. Vi må ikke holde 
så meget fast i arvesølvet, at det trækker os 
ned, siger Jesper Tobias Albrechtsen. 
   De mulige gevinster har også gjort, at Ida 
Allesø Møller i dag mener, at et navneskifte vil 
være en god ting for BF.
   - Da forbundet sidst havde et navneskifte til 
afstemning, stemte jeg nej - glødende. Men 
det gør et stort indtryk på mig at se, at vi får 
færre medlemmer, og at der uddannes færre 
fra vores oprindelige uddannelser. Helt ind i 
mit hjerte ved jeg, at det skal vi gøre noget 
ved. Ellers skal vi lukke vores forbund. 
   Men hvilken betydning har det for forbundet, 
hvis medlemsskaren kommer til at bestå af 
mange forskellige fagligheder?, spurgte Martin 
Schmidt-Nielsen, der er ansat på Aalborg Bib-
liotekerne og medlem af BF’s hovedbestyrelse.
   - Jeg kan godt være i tvivl om, hvordan det 
påvirker forbundet at optage andre faggrup-
per, der kan have helt andre faglige holdninger, 
end vi har. Vi har som fag en solid identitet, en 
faglighed, som jeg værdsætter meget. Men 
omvendt føler jeg ikke, at min faglighed er tru-
et, hvis forbundet skifter navn. Jeg vil stadig 
være bibliotekar, og for mig er det vigtigste, at 
vi er et selvstændigt forbund også i fremtiden.  
Derfor skal vi invitere andre faggrupper med i 
det faglige fælleskab.

”Bibliotekarforbundet er super tro-
værdigt – nærmest institutionsagtigt. 
Men det er også gammeldags. Det 
ikke er noget, de unge spejler sig i.”
Rikke Blaabjerg, studerende.
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Formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne Heidi Aistrup Holt er en af 
initiativtagerne til BF’s nye lederkollegium. Hun glæder sig til at sparre 
om biblioteksfaglig ledelse og ledelse i al almindelighed.

            Der er brug
for faglig sparring 

Initiativtager til 
lederkollegie: 

Da formidlingschef på Silkeborg Bibliotekerne Heidi Aistrup 
Holt så nyheden om, at BF nu støtter oprettelse af lederkol-
legier, var hun positivt stemt. Og sammen med nogle tidligere 
studiekammerater, der også arbejder med ledelse, tog hun 
initiativ til et lederkollegie.
  - Jeg er forholdsvis ny i ledelse og har brug for fællesskaber 
med andre ledere. For mig har det en stor værdi at høre, hvad 
andre ledere gør, og blive opdateret på hvor branchen bevæger 
sig hen, siger hun.
  For Heidi Aistrup Holt, der tidligere har siddet i TR-kollegie og 
projektlederkollegie, er det især sparringen om det biblioteks-
faglige, der er behov for:
  - Jeg mødes i andre fora med ledelse som fag i fokus, men 
det er sjældent det biblioteksfaglige, det handler om. Med et 
BF-lederkollegie bliver der forhåbentlig bedre mulighed for at 
danne et netværk med nogen, der har en lignende hverdag, 
siger hun. Samtidig understreger hun, at hun også ser det som 
en fordel, at ledere med andre baggrunde og andre arbejdsplad-
ser end folkebibliotekerne er en del af kollegiet. Det kan give 
nye perspektiver og bredt netværk.

FLERE VINKLER PÅ LEDELSE

Når Heidi Aistrup Holt mødes med andre BF-medlemmer i det 
nye kollegie er håbet, at hun og de andre blandt andet kan tale 
om de politiske debatter på biblioteksområdet, der kører på 
samfundsplan.
  - Jeg ser gerne, at vi kan tale om alt lige fra bibliotekslov til 
ledelsesstrukturer, ledelsesstrategier og rekruttering af nye 
ledere. Det er vigtigt i fagforbundet og på ledelsesplan at dis-
kutere på flere niveauer. Vi sidder jo i forskellige organisationer 
og er styret og struktureret forskelligt. Det vil jeg gerne have 
flere vinkler på. 
  Derudover håber hun på at få et netværk på tværs af hele lan-
det, hvor man kan mødes i forskellige faglige sammenhænge.

TEKST LOUISE GRAA CHRISTENSEN  FOTO PRIVAT

  - Jeg bruger i forvejen mit netværk til projekter og strategier. 
Det betyder meget at få nogle relationer rundt omkring, der kan 
give nye perspektiver.
  - Det kunne også være interessant med en introduktion til, 
hvordan man driver ledelse andre steder. For eksempel hører 
man, når man er på besøg på et bibliotek, mest om initiativer 
rettet mod borgerne, men det kunne også være fedt at høre fra 
lederne om, hvordan de strukturerer og organiserer hverdagen 
på deres arbejdspladser.

Læs mere om BF's tilbud til medlemmer,
der arbejder med ledelse på www.bf.dk 
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Hvad gør vi, når den sidste modstandsmand eller kvinde dør,
og der ikke længere er øjenvidner, der kan fortælle børn og unge, 
hvad 2. verdenskrig handlede om? Det er tanker, man må gøre
sig i en tid, hvor race og religion bruges som fjendebilleder.
Hvad risikerer vi?

Læselyst er et
demokratisk værn

Hvordan skal børn og unge forstå, hvad to 
verdenskrige kom til at betyde for Europa? Eller 
hvorfor FN, EU og menneskerettigheder blev 
efterkrigstidens svar på de enorme lidelser, 
verden havde været igennem? De spørgsmål er 
kommet op flere gange i løbet af valgkampen, 
fordi nye partier markerer sig ved at male stærke 
fjendebilleder og får taletid for børn og unge via 
sociale medier. Hvordan sikrer vi, at børn og unge 
fortsat lærer af historien, når de, der har oplevet 
den på egen krop, snart ikke er her længere? Når 
følelserne og erfaringerne bliver til fjerne fakta i 
en historiebog. 
   Løsningen er lige for. Historien lever videre i 
skønlitteraturen. Den forsvinder ikke, når den æl-
dre generation dør. I skønlitteraturen får historien 
liv, som rammer os i hjertet. Og så husker vi den. 
Ved at læse skønlitteratur lærer børn ikke kun, 
hvilke konsekvenser en verdenskrig havde i form 
af fakta om ændrede landegrænser, militære og 
civile tab. De føler også, hvordan det var at være 
i krig og forfulgt, fordi litteratur udvikler empati. 
Ved at læse om Anne Frank, der gemte sig på et 
loft i årevis for til sidst alligevel at miste livet i en 
koncentrationslejr, lærer børn at sætte sig ind i 
oplevelsen af at blive lagt for had på grund af sin 
religion eller race. Det samme gør nyere børnelit-
teratur som Drengen i den stribede pyjamas, og 
der kommer hele tiden nye titler til.
   Men børn bliver ikke født med lysten til at 
læse. De skal møde professionelle formidlere, der 

TEKST JETTE FUGL, STEDFORTRÆDENDE FORMAND.

hjælper dem med at finde nøglen til deres læsehjerte. Hvis vi vil 
gøre børn til læsere, skal forældre, pædagoger og lærere prio-
ritere deres tid med børnene til også at indbefatte biblioteks-
besøg og ikke mindst mødet med en børnebibliotekar, der kan 
formidle skønlitteraturen og oplevelsen til dem. Derfor er det 
glædeligt, at der i foråret er blevet afsat 5,6 millioner kroner fra 
Kulturministeriet til at øge læselysten. Der er brug for et natio-
nalt og tværfagligt fokus, hvis udviklingen med børn, der læser 
mindre, skal vendes. I Bibliotekarforbundet glæder vi os over, at 
indsatsen netop skal fokusere på læselyst, og opfordringen til 
en kommende regering lyder, at læselyst skal være et nøgleord 
i en national læseindsats.
 For det er, når man læser af lyst, at også historien og histori-
erne rammer i hjertet. 

Debatindlægget blev bragt i Berlingske den 30. maj
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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

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@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

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
 

Er du ansat i staten, kan du godt begynde at overveje, om der for 
eksempel er et kursus, du gerne vil på. Til september åbner Den 
Statslige Kompetencefond for ansøgninger til de 172 millioner 
kroner, der over de næste to år skal omsættes til kurser, efter-
uddannelse med videre for statens ansatte.

Den Statslige Kompetencefond er en del af overenskomstaftalen fra 2018.
Alle, der er ansat på en statslig arbejdsplads, kan søge om penge – både ledere
og medarbejdere.

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. 
Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Der kan søges om støtte til:

•  Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende 
aktiviteter. Beløbet er eksklusiv moms.

•  Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur med videre.
•  Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i for eksempel 

kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
•  Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver 

overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om midler til vikarudgifter.

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kroner pr. år pr. ansøger. Denne 
øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet. Det er et krav, at 
din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges 
om støtte til. Det kan for eksempel være i form af udgifter til dækning af arbejds-
tid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din 
leder. Ansøgninger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond kommer til at 
foregå via et digitalt ansøgningsskema på Kompetencesekretariatets hjemmeside 
www.kompetencesekretariatet.dk. Der arbejdes desuden på at få udviklet en 
it-løsning.

Ulla Thorborg

Fra september
kan der søges om 
støtte til individuel 
kompetenceudvikling 

Den Statslige Kompetencefond:
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Pjece om de nye ferieregler

Skulle du være så uheldig at blive syg efter, at du har begyndt din ferie, kan der under visse betingelser 
være mulighed for at få erstatningsferie.
   Hvis du har optjent 25 dages ferie og bliver syg under ferien, har du ret til erstatningsferie  –  dog ikke 
for de første fem sygedage i ferieåret. Du skal sygemelde dig til arbejdspladsen på første sygedag, og 
du skal skaffe en lægeerklæring fra 1. sygedag. Du skal selv betale denne lægeerklæring, så spørg derfor 
først arbejdsgiver, om de behøver en lægeerklæring fra dig.
   Der er som nævnt en »karensperiode« på fem sygedage indenfor ferieåret. Er du kun syg for eksempel 
tre dage i din sommerferie, vil du derfor ikke have krav på erstatningsferie for disse dage. Der kan dog 
være grund til at sygemelde dig alligevel, for hvis du bliver syg under en senere ferie i samme ferieår, vil 
du kunne få erstatningsferie for det samlede antal sygedage udover fem dage.
   Når du igen er rask, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver. Du kan herefter vælge at holde den reste-
rende del af den planlagte ferieperiode eller at genoptage arbejdet.
   Tidspunktet for afholdelse af erstatningsferie skal aftales med arbejdsgiver. Når de nye ferieregler 
træder i kraft den 1. september 2020, vil du få ret til at holde erstatningsferien i forlængelse af den re-
sterende planlagte ferieperiode, hvis du ved din raskmelding giver besked herom  – men det gælder altså 
ikke i dette ferieår.

Karin V. Madsen

Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL og Danske Regioner udgivet en kort og
informativ pjece om de nye ferieregler og om overgangen til de nye regler. 

Pjecen kan hentes på forhandlingsfællesskabets hjemmeside
forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer/pjecer

Karin V. Madsen

Hvis du bliver syg i din ferie

Fra telefonvagten
Spørgsmål:

Jeg sidder i øjeblikket i et ansættelsesudvalg, og blandt ansøgerne er en ansøger, der skriver, at hun har et handicap og ønsker at 

gøre brug af sin fortrinsret. Hvad ligger der i denne fortrinsret?

Svar: 

Det er rigtigt, at en person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, 

har fortrinsret til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som øvrige ansøgere. Reg-

lerne fremgår af Lov om kompensation til handicappede i erhverv og den tilhørende bekendtgørelse. 

   Fortrinsretten indebærer, at den pågældende skal indkaldes til samtale, hvis vedkommende opfylder de formelle uddannelseskrav 

til stillingen og har oplyst at fortrinsretten ønskes anvendt.

   Hvis ansøgeren med handicap efter arbejdsgivers vurdering er ligeså kvalificeret som de øvrige ansøgere, har vedkommende 

fortrinsret til den ledige stilling.

   Hvis ansøgeren med handicap ikke får den ledige stilling skal arbejdsgiver inden stillingen besættes til anden side lave en redegø-

relse til Jobcentret.

Karin V. Madsen
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Er du femogfyrre og 
frihedshungrende? 
Mange mennesker i fyrrerne drømmer om mere 
frihed og mindre prestigeræs. Ledelsesrådgiver 
og coach Charlotte Mandrup lægger i sin bog 
»MIG A/S - Sådan skaber du din 3. karriere« op 
til, at vi tænker dybere over, hvad vi ønsker os 
af resten af (arbejds)livet. 

og ender måske på herrens mark med en fyreseddel i hånden, 
mener hun. 
  - Mange af os har en usund afhængighed af vores arbejds-
pladser. Vi er slaver af den identitet og den følelse af mening, 
jobbet giver os. Men hvad gør vi så, hvis vilkårene ændrer 
sig, eller vi måske ligefrem bliver fyret? spørger Charlotte 
Mandrup. 

TRÆTTE AF RÆSET 

I sin rådgivningsvirksomhed er hun i kontakt med mange, 
der bliver fyret, netop når de nærmer sig den sidste del af 
arbejdslivet. Det, Charlotte Mandrup kalder den 3. karriere.
Men hun møder også mange, der blot har nået et mætnings-
punkt i forhold til præstation og prestige:
  - Før var det folk i halvtredserne, der kom til mig, når de var 

Samfund og arbejdsmarked er under foran-
dring. På den ene side skaber teknologien nye 
muligheder for, hvor og hvordan vi kan udføre 
vores arbejde. På den anden side gør tekno-
logien mange lidt utrygge. For kan en robot 
om en årrække udføre hele eller dele af mit 
arbejde? Og hvad skal jeg så lave? 
  Der er mange spørgsmål og knapt så mange 
svar. Derfor har ledelsesrådgiver og coach 
Charlotte Mandrup skrevet bogen MIG A/S - 
Sådan skaber du din 3. karriere, hvor hun kom-
mer med råd til, hvordan man kan forme sit 
arbejdsliv i en retning, hvor man selv sætter 
dagsordenen. For sætter man blot sin lid til 
sin arbejdsgiver, er man prisgivet udviklingen 



Juni 2019 · Perspektiv · 43



44

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

· Perspektiv · Juni 2019

ved at være trætte af ræset. Nu er det også 
mange i fyrrerne, som føler sig klemte og 
drømmer om noget andet. 
  Det er Charlotte Mandrups erfaring, at vi i 
dag bliver hurtigere trætte på vejen op ad kar-
rierestigen. 
  - Der er især fire ting, jeg oplever, at folk 
savner. Det er først og fremmest frihed og 
muligheden for selv at kunne styre sin tid. 
Følelsen af mening er også vigtig og oplevel-
sen af at mestre noget – at være dygtig. Og 
endelig er der følelsen af fællesskab, siger 
Charlotte Mandrup.
   Frihedshungeren mærkes måske særligt 
tydeligt, når vi sidder i endnu et lidt for langt 
møde. Hvis du er i en lederstilling og omkring 
de 45 år, kan du ifølge Charlotte Mandrups 
udregning risikere at have brugt omkring fire 
år af dit liv på at sidde i møde. Men hvad er 
alternativet – det er vel trods alt meget godt 
at have et job?
   - Selvfølgelig er det muligt at lære ikke at 
være gift med sit job. At sige det op er ikke 
den eneste løsning. Jeg tror, tiden trækker os i 
en sundere retning. Yngre mennesker vil gerne 
have et meningsfyldt job - men jobbet skal 
ikke fylde alt, siger Charlotte Mandrup. 

BLODLØS REVOLUTION 

Bevægelsen væk fra prestigeræset og hen mod et mere 
afbalanceret (arbejds)liv er et værdiskifte i tiden, hvor vi 
fravælger den høje løn til fordel for mere frihed og fritid. Og 
her er alder ingen hindring, men snarere en forudsætning. 
For vi har særlige muligheder, når vi nærmer os den sidste del 
af vores karriere. Det er her, vi bør stoppe op og tage stilling 
til kursen for resten af vores arbejdsliv. Måske er det tid til at 
tage springet til en tilværelse som selvstændig? Måske kan 
vi arbejde hjemmefra, fra sommerhuset eller fra udlandet? 
Måske kan vi gå på deltid og få overskud til at give lidt 
tilbage til samfundet? 
   Det er den sidste del af arbejdslivet, Charlotte Mandrup 
kalder den 3. karriere. Vores 1. karriere er årene, hvor vi sår. 
Her shopper vi måske lidt rundt mellem jobbene og forsøger 
at finde ud af, hvem vi er. Herefter følger vores 2. karriere, 
hvor vi høster. Vi ved nu, hvad vi kan, og vi kan tjene en god 
løn på det. Til sidst kommer den 3. karriere, hvor det er tid til 
at gøde jorden for den næste generation. 
   - Det er her, vi har muligheden for at skabe en 3. karriere, 
der ikke handler om penge og prestige, men om at skabe 
mening, siger Charlotte Mandrup.
   Måske har vi tid og overskud til at være mentor, gå ind i en 
bestyrelse, udføre et stykke frivilligt arbejde eller være mere 
nærværende i vores relationer. Uanset hvad, er det videnska-
beligt dokumenteret, at vi bliver glade af at gøre noget for 
andre. 
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DIG SELV SOM EN VIRKSOMHED 

Set gennem Charlotte Mandrups briller lever vi lige nu i en tid, hvor 
der er unikke muligheder til stede for at skabe et arbejdsliv efter 
vores eget hoved, fordi teknologien giver muligheder for at arbejde 
uafhængigt af tid og sted. Desuden bliver det mere normalt, at ar-
bejdstageren er uafhængig og sælger sin arbejdskraft fra opgave 
til opgave frem for at blive fastansat, mener Charlotte Mandrup. 
   - Selvfølgelig er det ikke alle, der har lyst til at blive freelancere 
eller selvstændige. Men du kan komme til at stå i en situation 
i fremtiden, hvor du faktisk ikke har andre valg, siger Charlotte 
Mandrup.
   Derfor opfordrer hun til, at man begynder at opfatte sig selv som 
et »MIG A/S« – som en enkeltmandsvirksomhed og ikke som en 
ansat. Det betyder ikke, at man ikke kan have et almindeligt job, 
men at man altid har selve arbejdsopgaven og det midlertidige 
perspektiv for øje. Helt kontant lyder det fra Charlotte Mandrup i 
den nye bog:
   »Hvis du insisterer på at være et offer i dit arbejdsliv og ikke ak-
tivt tager ansvar for din næste månedsløn og for at være profes-
sionelt relevant også om 5-10-15 år - ja, så bliver du afhængig af 
den borgerløn, der måske ikke når at komme i tide til dit behov.«
   Det kan tage tid at vænne sig til den økonomiske usikkerhed, 
men Charlotte Mandrup er ikke i tvivl om, hvad den største glæde 
er ved et liv som selvvalgt »MIG A/S«: 
   - Det er friheden. Mens vi snakker, sidder jeg med benene oppe 
på bordet i yogabukser og kigger på skoven. Senere skal jeg ned 
på stranden og bade med mine hunde. Det er en kæmpe glæde at 
have den frihed i hverdagen. • Find dit hvorfor: Hvad driver dig? 

Hvad er din væsentligste grund til 
at gå på arbejde? Hvad ønsker du 
for dig selv? Hvad ønsker du for 
andre?

• Afdæk dit sweet spot: Hvad er det, 
du kan? Hvad er det, du er særligt 
dygtig til? Hvad er dine behov? Hvil-
ke behov skal dit arbejde dække, og 
hvilke får du dækket andre steder? 
Hvor mange penge kan du nøjes 
med at tjene? Hvad er verden villig 
til at betale dig for? 

Dit professionelle sweet spot er 
der, hvor dine evner og dine behov 
mødes med verdens behov. 

Kilde: MIG A/S - Sådan skaber du din
3. karriere (2019) s. 104-121. 

Charlotte Mandrup (f. 1960) er forfatter til en række fagbøger 
om autenticitet, mindfulness og ledelse. Hun har selv stiftet 
flere virksomheder gennem tiden og har lang erfaring med 
coaching og ledelsesrådgivning. I dag har hun skabt sig en 3. 
karriere, hvor der er plads til de ting, hun værdsætter mest: 
Skrivning, rådgivning og tid til at nyde naturen ved Vejle Fjord. 
Charlotte Mandrup arbejder ca. 2,5 dag om ugen og holder 
derudover et par måneder fri om året.

Om forfatteren

De første skridt 
på vejen til dit 
eget MIG A/S:
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Marens stribe af Maren Uthauge

Nogle gange trækker 
du dig så meget fra 
mig, at jeg får en 
følelse af, at du slet 
ikke kan lide mig.

Årh, lad nu være med 
at tage det personligt, 
det er jo bare arten 
menneske, jeg ikke lige 
er så meget til ...
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#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv
på Instagram

HAR DU BRUG 
FOR EN VIKAR?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

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

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

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

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

RecoRDS MANAGeMeNT 
Netværket
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Privatgruppens
sommerpicnic 2019
Privatgruppen afholder som-
merpicnic i Kongens Have i 
København. Kom forbi og få 
lidt at drikke og en snak med 
andre privatansatte.
22. august 2019 i København

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

Records management
netværket 
Records management gen-
nemgår i disse år en hurtig 
faglig og teknologisk udvik-
ling og anses i stigende grad 
for at være en vigtig kompe-
tence. Deltag i BF-netværk på 
tværs med fokus på udvikling 
og sparring i en fortrolig 
ramme, styret af en profes-
sionel facilitator.
3. september 2019 til 22. april 
2020 i København

Webinar: Skab variation
og læringseffekt i din
undervisning
Hvordan kan du veksle 
mellem forskellige undervis-
ningsmetoder og opbygge din 

undervisning, så træning og 
fastholdelse af det lærte er 
i centrum?
12. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Motivation på formel - 
lederens syvtrins skala
Mange arbejdspladser har 
fokus på målsætninger, 
resultater og performance. 
Men den store forskel kom-
mer af at tale om dag-
lige indsatser, vedvarende 
motivation og fokus på en 
arbejdsdag i trivsel. Vi giver 
dig opskriften på at skabe 
mere motiverede medar-
bejdere. 
17. september 2019
i København
18. september 2019 i Aarhus

Webinar: Skab nye
karrieremuligheder via
netværk og LinkedIn
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du kan præsen-
tere dig selv både online 
og offline. Lær at indsamle 
viden om dit fagområde, så 
du skiller dig ud i forhold til 
andre, og skab en LinkedIn-
profil, der viser, hvad du 
kan. 
26. september 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Årsdag for ledere 2019: 
Krydspres, arbejdsglæde 
og forandringsprocesser
Som leder skal du være 
loyal både opad og nedad, 
drive forandringsproces-
ser, have netværket i 

orden – samtidig med, at du 
skaber et godt arbejdsmiljø 
og undgår stress. Konference 
hvor du får nye perspektiver 
og værktøjer til at lykkes med 
din ledelsesopgave.
27. september 2019 i Aarhus

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

Webinar: Bliv bedre til selv-
ledelse - syv gode råd til at 
lede egne projekter
Mange arbejdsfunktioner 
kræver, at vi som medarbej-
dere er gode til at lede vores 
eget arbejde. På webinaret 
får du syv gode råd til bedre 
at kunne lede dine egne pro-
jekter og arbejdsopgaver.  
8. oktober 2019 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Kunstfaggruppens
studietur til Göteborg
Med Göteborgs Internationale 
Kunstbiennale (GIBCA) som 
omdrejningspunkt, tager vi på 
studietur rundt i byen, til gal-
lerier og aktuelle projekter.  
11. til 13. oktober 2019
i Göteborg

Netværk for læring og 
undervisning
Læring og undervisning 
er en vigtig opgave for 
mange BF'ere. Deltag i 
BF-netværk på tværs, 
styret af en professionel 
facilitator.  
25. oktober 2019 til 3. juni 
2020 i Vest-danmark
25. oktober 2019 til 3. juni 
2020 i Øst-danmark

Konference for
studerende:
Den digitale humanist 2.0
Når robotterne kommer, 
er der brug for en som dig, 
der er i stand til at forstå 
og afkode menneskelige 
behov. Sikre det gode 
samspil mellem teknologi 
og mennesker og samtidig 
navigere i de etiske pro-
blemstillinger. Derfor kan 
du som digital humanist 
være virksomhedens vig-
tigste medarbejder. 
26. oktober 2019
i København

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

SENIORERJOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

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

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

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

Netværk for arbejdsmiljø-
repræsentanter 
BF-arbejdsmiljørepræsen-
tanter mødes i et netværk på 
tværs af sektorer og arbejds-
pladser og deler erfaring og 
viden omkring aktuelle emner 
vedrørende arbejdsmiljø på 
arbejdspladserne. 
26. august i Aarhus
28. august i København

TR-tirsdag: Mødefacilitering
3. september 2019
i København

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

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

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

Kursus: Juridisk
informationssøgning
Få en grundig introduktion til 
juridisk informationssøgning 
med særlig fokus på dansk 
lovgivning og domspraksis 
samt EU-ret.  
24. september 2019
i København
30. september 2019 i Aalborg

Lynkursus: Kom godt
i gang med Excel
Kom godt i gang med at bru-
ge Excel effektivt. Få en god 
introduktion til regneark og 
til de mest gængse og brugte 
funktioner. Gratis for ledige 
og studentermedlemmer.     
25. september 2019
i København

Kursus: Records manager – 
videregående
Bliv opdateret omkring de 
sidste nye tiltag inden for ISO 
30300-serien og få gennem-
gået ny praksis og nye trends 
inden for records manage-
ment. Målrettet dig, som 
har deltaget i BF's "Records 
manager"-miniuddannelse og 
andre, som arbejder professi-
onelt med records/document 
management.  
2. oktober 2019 i København

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

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

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.     
29. oktober til 26. november 
2019 i København

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

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.
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Navn: Nicole Knøs Christensen                
Stilling: Bibliotekar på Vejle Bibliotekerne
(barselsvikariat fra april til september 2019)            
Uddannelse: Bibliotekar DB fra Aalborg, 2007          
Tidligere: Bibliotekar på Lolland, Helsingør og 
Sønderborg Bibliotekerne og på Grønland.             
Alder: 38 år 

Hvad er dine opgaver på Vejle Bibliotekerne?            
- Jeg har udlånsvagter i Vejle og Jelling, og jeg står 
for arrangementer, udstillinger og materialepleje. 
Desuden er jeg involveret i implementeringen af 
IMF – et elektronisk materialestyringssystem, så 
man hurtigt og nemt kan finde materialer. Det 
kræver for eksempel, at vi får ryddet op og kas-
seret materialer, før samlingen skal registreres i 
det nye system. 
 
Du bor i Rudkøbing på Langeland og pendler 
næsten fem timer hver dag for at komme på 
arbejde i Vejle. Hvad gjorde, at du søgte jobbet?         
- Først og fremmest er det et bibliotekarjob med 
udlånsvagter og brugerkontakt, som er det jeg 
brænder for. Vejle Bibliotekerne er også et stort 
sted med mange udfordringer og forskellige slags 
opgaver. Jeg havde været ledig i lidt over et år og 
var villig til at tage de to timer og tyve minut-
ter hver vej for at få et arbejde. Vil man ha’ et 
job, så gør man alt for det. Jeg blev faktisk selv 
lidt overrasket over, at de valgte mig på trods af 
transporttiden.  

Hvordan har du oplevet at være ledig?           
- Det kræver ret meget selvdisciplin at 
tilrettelægge sin dag, hvor man ikke skal 
andet end at skrive ansøgninger. Og ens 
selvværd kan hurtigt ryge ned, derfor vil 
jeg ofre meget for at få et job. Man har hele 
tiden a-kassen og jobcenteret, der puster 
én i nakken. Og jeg har søgt mange forskel-
lige jobs i den tid fra giftefoged på Ærø til 
butiksassistent. Jeg har lært meget om mig 
selv.   

Hvad gjorde du for at holde dig i gang?          
- Jeg holdt fast i, at jeg ville videre og be-
søgte for eksempel biblioteker og ringede 
til dem for at gøre opmærksom på mig selv 
i stedet for blot at sende en uopfordret 
ansøgning. Bibliotekerne kan godt være en 
lidt svær kultur at komme ind i som uden-
forstående, så jeg kan godt forstå, hvis det 
også er svært for nyuddannede.   

Har du et råd til de nyuddannede?             
- Hæng på og vær opsøgende, og skab et 
netværk. Mens jeg var ledig, tog jeg en 
miniuddannelse hos BF som Digital Mana-
ger gennem seks onsdage. Det var fedt at 
møde andre i samme båd, for der var flere 
ledige, og vi kunne heppe på hinanden, 
når vi skulle til samtaler og vi fik fyldt ny 
viden i rygsækken samtidig. Det gav nyt 

selvværd. Så jeg vil gøre brug af 
BF’s kurser, hvis jeg bliver ledig 
igen.  

Hvad håber du, der skal ske 
efter barselsvikariatet i Vejle?          
- Jeg håber, at der er mulighed for 
en forlængelse, og i så fald vil jeg 
flytte til Vejle, da det er for langt 
at blive ved med at pendle. Jeg vil 
i det hele taget gerne rykke mig 
geografisk efter det rigtige job.  

Hvilken retning vil du gerne 
jobmæssigt?           
- Det er på bibliotekerne, jeg føler 
mig mest hjemme. For mig er det 
vigtigt, at bibliotekerne holder 
fast i den personlige kontakt 
med brugerne, mens mange 
andre institutioner bliver mindre 
personlige. Det mest menings-
fulde ved jobbet som bibliotekar 
er at møde mennesker og finde 
ud af, hvad det er præcis, de har 
behov for. For alle er forskel-
lige. Så selv om arrangementer 
for eksempel fylder mere på 
bibliotekerne, så skal vi holde 
fast i det personlige møde med 
brugerne i det daglige.       

Vil man ha’ et job, så gør man alt  
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Panto Pop er en moderne og praktisk stol, der kan bruges af både 
børn og voksne. Stolen er stabelbar, let at opbevare og egnet til  
brug både inde og ude.

Et ikonisk møbel designet af Verner Panton. Find den på www.bci.dk.

SKAB LOUNGESTEMNING PÅ BIBLIOTEKET

www.bci.dk

NYHED

”Vi mener, at mange
af os kunne arbejde
mindre, end vi gør og
opnå samme eller bedre 
resultater og med større 
arbejdsglæde, hvis vi
får minimeret pseudo-
opgaverne.”
Dennis Nørmark, antropolog og forfatter til bogen:
Pseudoarbejde, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. 

Læs Interviewet på side 12  
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Meningsløst arbejde
slider os op

Interview:

Læs også: Vejen til ledelse  /  ESDH-ekspert i Nordisk Ministerråd  

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Hele biblioteket 
på din smartphone

Giv brugerne mulighed for at betale deres mellem-
værender med MobilePay via Biblioteket-app’en. 

Læs mere om ekstramoduler til Biblioteket-app’en  
på redia.dk.

BIBLIOTEKET


