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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Du står i kø til at låne "Becoming". Er du stadig 
interesseret?

Stadig interesseret?

nowBIBLIOTEKET

Alt for mange 
henter aldrig deres 

reserverede materiale 
Undgå tidsspild med kø funktionen 

Vi skal
involvere os
mere i børns

digitale liv

tema
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Vores populære Maria serie af podier og krybber har fået vokseværk og fås 
nu også i en XL version med større flader til udstilling og større rum til  
opbevaring. Den nye bredde passer desuden til en dobbeltsidet reolgavl. 

Miks og match efter behov. Se flere muligheder på www.bci.dk.

BESTSELLER MED VOKSEVÆRK

www.bci.dk
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”Som professionel, der 
arbejder med børn og 
unge, bør det være en
del af dit arbejde at se 
YouTube. Du skal vide 
hvem de unge følger, og 
hvad de ser lige nu. For 
som i den fysiske verden 
skal de have hjælp til at 
skelne skidt fra kanel”
Kulturformidler og debattør Mia Ben-Ami

Interview side 12  
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26 Allerød har knækket udlånskurven for bøger 
 I de fleste af landets biblioteker falder udlånet af fysiske 
 bøger, men nogle steder er kurven knækket, hvad kan
 være forklaringen? 
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DE DYGTIGE SKAL NOK KLARE SIG 

Sæt ord på de små udfordringer, før 
de bliver til store problemer.

Børn og unge skal kunne dele deres digitale liv med 
voksne, men det kræver, at vi er nysgerrige og viser 
interesse, siger digitalekspert Mia Ben-Ami.

Uddannelsesbibliotekaren løfter studiemiljø 
og faglighed på Greve Gymnasium.

VI SKAL TAGE DEL I BØRNS DIGITALE LIV

12
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Hvad har tegnet perioden siden sidste årsmøde for Danske 
Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU)? 
- Det har været skelsættende at gå fra to store nationale bib-
lioteker med hvad det gav af konkurrence og drive for udvikling 
til én stor enhed - Det Kgl. Bibliotek. Det giver alt andet lige 
usikkerhed og uklarhed om roller i sektoren. Men åbner selvføl-
gelig også for nye muligheder. 

Hvad er det for en uklarhed, det har medført?  
- Det kan ikke undgås at skabe usikkerhed, når en stor insti-
tution falder bort. Samtidig er der indgået flere fusioner og 
nye administrative samarbejder, hvor Det Kgl. Bibliotek er 
fællesnævner, men hvor de enkelte aftaler kan se forskellige 
ud. Så alle kigger lidt rundt – for er det endt her, eller kommer 
der mere? I forhold til min egen institution har vi haft alt oppe 
at vende. Hvilken rolle har vi i det nye landskab? Og er der nye 
samarbejder, der giver mening for os? Forandringerne har skabt 
en ny virkelighed – faktisk helt ned på medarbejderniveau. 

På hvilken måde?   
- Som medarbejder kan det have indflydelse på ens muligheder 
for karriere- og kompetenceudvikling, når arbejdspladserne 
forandrer sig, og der måske kommer mindre konkurrence 
mellem institutionerne, fordi de samler sig. Men omvendt er 
det positivt, at det åbner for, at opgaver og samarbejder kan 
gentænkes, fordi tingene ikke behøver at være, som de plejer. 

Hvad er DFFU’s rolle som en samlet forening i det nye
landskab?   
- Jeg oplever, at der er kommet en erkendelse af, at det er 
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DFFU skal tage politisk stilling til de ting, der vedrører
medlems-institutionerne lige fra EU’s copyright-reform 
til FN’s verdensmål, siger formand for DFFU Bertil Dorch.

Vi skal være 
mere politiske  

vigtigt, at vi som sektor og forening har en fælles 
strategi for fag-, forsknings- og uddannelsesbiblio-
tekerne. Så vi har et fælles referencepunkt, som det 
enkelte bibliotek kan tale ud fra. 
   Gennem arbejdet med en strategi får man talt om, 
hvad vi skal som forening og som sektor. 

Hvad er hovedtrækkene i den nye strategi for 
DFFU?   
- Vi skal være et kompetenceudviklende fællesskab 
og for eksempel sikre, at der udbydes de kompe-
tencekurser, der er brug for i sektoren. Desuden skal 
medlemsbibliotekerne være mere synlige udadtil, 
og endelig skal relationerne mellem os og vores 
relationer med omverden styrkes. I vedtægterne 
har vi en mission om at fremme interesser til gavn 
for medlemsinstitutionerne både i samfundet 
og overfor vores moderinstitutioner. Vi har ikke 
tidligere været særlig politiske, men det er nogle af 
de nye toner i strategien. DFFU skal mere frem med 
politiske holdninger til relevante debatter og emner. 
Det kan være i spørgsmålet om bibliotekerne, men 
også vores holdning til høringer om for eksempel of-
fentlig adgang til viden, EU’s copyright-reform eller 
FN’s verdensmål. 

Hvorfor har I valgt at gå den vej?   
- Det efterspørges både af vores medlemmer og 
partnere, fordi vi jo kan have en fagligt funderet 
holdning. Vi skal gå mere til stålet end tidligere.   
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Den strategiske
målsætning 
for DFFU 2020–2023:

At bidrage til kompetenceudvikling 
af medlemmerne og medlemsinsti-
tutionerne, samt bidrage til et øget 
samarbejde mellem medlemmerne og 
andre aktører under det samlede fokus 
at bidrage til synlighed og udvikling af 
DFFU-bibliotekernes kompetencer.

DFFU’s mission i den
nye strategi:  

•   At fremme initiativer til gavn for 
DFFU-bibliotekerne og det samlede 
biblioteksvæsen

•   At udgøre et forum for drøftelse og 
behandling af biblioteksfaglige og 
bibliotekspolitiske emner

•   At samarbejde med andre biblioteks-
organisationer og beslægtede organi-
sationer i ind- og udland.

Særligt vigtige behov
i fremtiden:  

En analyse af de fremtidige behov i 
forskningsbiblioteksbetjeningen viser, at 
der de kommende ti år er et stort behov 
for følgende (ikke-prioriteret
rækkefølge): 

•   Adgang til de nødvendige elektroniske 
forskningsartikler, tidsskrifter og 
forskningsdata 

•   Øget vejledning og undervisning i 
informationssøgningskompetencer, 
kildekritik, referencehåndtering 
med mere

•   Øget støtte til og vejledning i data 
management 

•   Adgang til fysiske rum og faciliteter, 
der understøtter et projekt- og 
gruppeorienteret studieliv 

Oxford Research har foretaget analysen 
for Kulturministeriet og Uddannelses- 
og Forskningsministeriet 

Bertil Dorch, bibliotekschef på Syddansk 
Universitetsbibliotek og formand for DFFU siden 2014.
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Hvordan sikrer vi en
etisk og grøn pension?
Når det gælder pension, hvordan balancerer vi 
så mellem krav til afkast og bæredygtighed?  
Det spørgsmål var i fokus på Folkemødet i en 
paneldebat, hvor jeg deltog sammen med repræ-
sentanter fra PFA, Mellemfolkeligt Samvirke og 
WHO. Dilemmaerne er store i en tid, hvor vi kan 
se, hvor afgørende pensionen er, fordi vi kommer 
til at leve længere, og pensionen derfor også skal 
række længere. Samtidig stiller klimaudfordringer 
og FN’s verdensmål krav til, at vi alle bidrager til, 
at vores klode hænger sammen for nuværende og 
kommende generationer. 

Som repræsentant for en faglig organisation, 
hvor vi har et stort fokus på at sikre vores med-
lemmer gode, solidariske ordninger, oplever jeg 
samtidig en nødvendighed for et større fokus på, 
at der investeres bæredygtigt. For hvis BF – som 
en pensionskunde, der repræsenterer en samlet 
pensionsformue på omkring 4 milliarder kroner 
– ikke tager vores del af ansvaret, så går udviklin-
gen mod bæredygtige investeringer for langsomt. 
Hvis det virkelig skal batte, skal vi løfte klimaan-
svaret i flok, og det er ikke nok, at der er planer 
om investeringsprofiler, hvor man som individ kan 
træffe nogle valg baseret på bæredygtighed. 

I BF tager vi det dybt alvorligt, når vi forhandler 
vores pensionsaftale på vegne af jer medlemmer, 
og vi bruger forhandlingen til både at sikre etiske 
og bæredygtige investeringer, men også som en 
solidarisk løftestang for dem, der står uden job 
eller dem i det private, hvor der ikke er adgang til 
kollektive pensionsordninger med de fordele, der 
følger, når vi er flere, der står sammen. 

Med den senest forhandlede aftale oprettede 
vi et Pensionspartnerpanel, der to gange årligt 
sikrer opfølgning mellem BF og PFA. Her drøf-
ter vi og bliver informeret om de muligheder, 
udfordringer og samfundsmæssige ændringer, 
der er forbundet med pensionsområdet aktuelt. 
Men også BF’ernes brug af rådgivning, deres valg 
af investeringsprofil og andre medlemsnære ting 
bliver der sat fokus på.   

Indimellem opstår der sager, hvor der kan være gisnin-
ger om, at investeringer måske er problematiske. PFA er 
opmærksom på dette og har en politik for ansvarlige inve-
steringer (se mere på pfa.dk under Ansvarlige investeringer). 
Vi holder os løbende orienterede om og handler på dette, 
samtidig med at vi fra tid til anden får henvendelser fra jer 
medlemmer om dette. Tak for det! Det er vigtigt for mig 
at understrege, at det hver gang ses på med stor alvor, og 
vi reagerer ved at bringe det videre til PFA. Ofte håndteres 
investeringerne under begrebet aktivt ejerskab, hvor man 
ved at eje aktier i virksomheder, der ikke agerer ansvarligt, 
går ind og tager ansvar for at ændre på tingene. Det er 
ikke altid nok, og i sådanne tilfælde afvikles investeringen. 

BF har med pensionen taget et skridt ad bæredygtighe-
dens vej, og er på mange måder i gang med at finde vores 
ben i debatten. Derfor er jeg glad for, at vi i BF har valgt 
at deltage aktivt i alliancen Broen til Fremtiden. Vi har 
en plads i styregruppen og bidrager dermed til arbejdet, 
samtidig med at vi som organisation forholder os aktivt 
til, hvordan vi skal agere i klima- og bæredygtighedsde-
batten. Grundlaget for alliancen, der består af grønne og 
sociale bevægelser, faglige organisationer samt forskere, 
har til formål at sikre en grøn og retfærdig omstilling, så 
det ikke bliver de svageste på arbejdsmarkedet og i sam-
fundet, der betaler omkostningerne for omstillingen. 

… og lige et PS: Nu vi er ved det med pension, så husk at 
tjek din pension løbende. Brug PFA’s rådgivning, hold øje 
med aktuelle arrangementer og følg med i din ordning
via app’en Mit PFA.

Tine Segel  /  ts@bf.dk

mitpfa.dk

Hvordan går 
det med din 
opsparing?

Få det store overblik over opsparing, 
afkast og forsikringer på mitpfa.dk

MitPFA-billede_V2_215x270.indd   1 15/08/2019   12.37
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

27. august     

Bibliotekarer rykker op på 4. pladsen over de mest 
troværdige faggrupper i Danmark

Bibliotekarer er rykket op på 4. pladsen over de mest troværdige 
faggrupper i Danmark i den seneste troværdighedsanalyse foreta-
get af kommunikationsbureauet Radius. 
   Radius har siden 2009 målt danskernes tillid til en række faggrup-
per, og da bibliotekarerne i 2018 kom med i målingen, strøg de ind på 
en femteplads. I år har bibliotekarerne så øget deres troværdighed 
og er rykket op på en fjerdeplads.
   - Jeg er utrolig stolt over, at bibliotekarerne har så høj en trovær-
dighed i befolkningen. Det viser med al tydelighed, at biblioteka-
rerne har en høj faglighed, og at danskerne oplever, at de får svar og 
hjælp, når de henvender sig til en bibliotekar. Troværdighed er noget, 
du skal gøre dig fortjent til. Det handler om kvalitet, og jeg tror, at 
det har stor betydning for troværdigheden, at mange danskere har 
indset, at Google ikke har alle svarene. Der er brug for uafhængige 
institutioner som bibliotekerne, hvor den bibliotekariske faglighed 
inden for kildekritik, informationssøgning og dannelse udgør et 
solidt fundament.

Troværdighedsanalyse fra Radius

Faggruppe 2019 2018
Jordemødre 4,17 4,15
Sygeplejersker 4,01 4,01
Læger 3,94 3,95
Bibliotekarer 3,84 3,75
Politibetjente 3,78 3,81

Se hele undersøgelsen på radiuscph.dk

Bibliotekarforbundet

 

21. august 

Risiko for fortsatte besparelser på kulturen

Under valgkampen meldte socialdemokraterne, at det skulle være 
slut med to-procentsbesparelser på kulturområdet. Men kulturmi-
nister Joy Mogensen vil ikke afvise, at besparelserne fortsætter.

BF's formand Tine Segel understreger, at besparelserne på kulturom-
rådet også rammer Danmark som videnssamfund. 
  Ifølge Altinget har kulturminister Joy Mogensen på et lukket møde 
forberedt kulturaktører på, at omprioriteringsbidraget kan fortsætte, 
når regeringen præsenterer finanslovsudspillet i efteråret. Ministeren 
understreger dog, at det er for tidligt at melde noget ud. I et svar til 
Altinget skriver ministeren. 
  ”Regeringen er ved at se på Danmarks samlede økonomi for de næste 
år, hvor også omprioriteringsbidraget indgår. Mens finanslovsforslag 
for 2020 stadig er under udarbejdelse, er det for tidligt at melde noget 
ud på de enkelte delområder.” 
  Under valgkampen understregede den daværende socialdemokrati-
ske kulturordfører Mogens Jensen ellers, at besparelserne havde ramt 
for hårdt. Ligesom flere andre partier mente, at omprioriteringsbidra-
get skulle afskaffes.

Bibliotekarforbundet

12. august

Strategi for fremtidens fag-, forsknings- og
uddannelsesbiblioteker

I strategipapiret er der blandt andet fokus på bibliotekarens rolle i 
forhold til at understøtte forskning og uddannelse.

Konteksten for fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekernes arbejde 
ændrer sig hele tiden, og det betyder ændrede forventninger til biblio-
tekernes services og kompetencer.  
   Tænketanken Fremtidens Biblioteker har for DFFU gennemført en 
proces med bred inddragelse af bibliotekssektoren, der er mundet ud 
i en analyse med indsigter og anbefalinger til DFFU’s fremadrettede 
strategiarbejde og kompetenceudviklingsaktiviteter.

Strategipapirets anbefalinger
•   DFFU-bibliotekerne skal styrke deres synlighed og arbejde kontinu-

erligt med at skabe relationer og netværk i og uden for sektoren.
•   DFFU-biblioteksledelserne skal arbejde for at være en synlig 

medspiller til moderinstitutionens ledelse og at være med, når 
der træffes beslutninger, så moderinstitutionerne er bevidste om 
bibliotekets kompetencer og prioriterer at inddrage biblioteket i for 
eksempel forskningsprojekter og undervisning af de studerende.

•   DFFU-bibliotekerne skal indlede forpligtigende samarbejder med 
folkebiblioteket og bruge samarbejdet til at skubbe viden bredt ud i 
samfundet og skabe synlighed omkring de muligheder, DFFU-biblio-
teket rummer for den almindelige borger.

•   DFFU-bibliotekerne skal skærpe sin rolle- og relationsforståelse, 
så medarbejdere og ledere får en ny forståelse af egen rolle som en 
markant og naturlig del af moderinstitutionens økosystem.

Læs mere på fremtidensbiblioteker.dk og kum.dk.

Bibliotekarforbundet 

A
rkivfoto Sim

on Klein-Knudsen 
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29. august 

Helsinki Central Library Oodi er Public Library
of the Year 2019

Oodi biblioteket i Finlands hovedstad Helsinki er kåret til 
årets nybyggede folkebibliotek på IFLA’s årlige konference i 
Athen. Borgerne har været inddraget, og bygningen er klas-
sificeret som en »næsten nul-energi bygning«.

Den internationale jury har i sit valg lagt vægt på det arbejde, 
der ligger bag tilblivelsen af Helsinki Central Library Oodi, 
der er baseret på borgerinvolvering og eksperimenter i alle 
designfaser. 
   - Man er endt med et fantastisk levende mødested med pro-
gressive teknologiske løsninger. Oodi er samlingspunkt for alle 
borgere, som vil lære, leve, arbejde og socialisere i indbydende 
og funktionelle omgivelser, siger Jan Richards, juryformand og 
formand for folkebiblioteker i IFLA.
   Oodi åbnede 5. december 2018, og de første fire måneder 
havde det en million besøgende. Siden åbningen er der afholdt 
mere end 700 offentlige arrangementer.
   16 nybyggede folkebiblioteker verden over har været med i 
ansøgningsfeltet til Public Library of the Year prisen. Ansøgere 
til prisen vurderes blandt andet udfra arkitektur, samspil med 
omgivelserne, fleksibilitet i anvendelsen, bæredygtighed, 
læringsrum og anvendelse af ny teknologi.

Læs mere på da.systematic.com.
Mønsted

3. september

Ecosia - det grønne alternativ til Google

Søgemaskinen Ecosia planter træer for 80 procent af sit overskud
og bruger grøn energi.

Hvert eneste klik på internettet kræver energi. Så det er ikke ligegyldigt, 
hvor techgiganterne får deres energi fra. Eksempelvis stammer 56 procent 
af Googles energi fra grøn energi ifølge Greenpeaces Clicking Clean-rapport 
fra 2017. Endnu mere grøn er Yahoo, der får 74 procent af sin energi fra grøn 
energi.
   Ecosia – der bygger på Microsofts Bingsøgemaskine – er et endnu grøn-
nere alternativ ved at basere al sin energi på solceller ifølge søgemaskinens 
egen hjemmeside. Samtidig planter søgemaskinen træer for 80 procent af 
sit overskud, der genereres fra annonceindtægterne fra sitet.
   Hvis du selv vil bruge ecosia, kan du finde søgemaskinen på ecosia.org. 
Den kan også downloades som app.

Lerche

Biblioteket Oodi ligner et stort, bølgende træskib placeret midt 
på Helsinkis torv med udsigt til det finske parlament. Den øverste 
fordybelsesetage er indrettet med levende træer og bibliotekets 
100.000 bøger. Foto: Kuvio.
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N y hedsover bl ik

23. august     

Flere aktiviteter på
bibliotekerne end
nogensinde

Slots- og Kulturstyrelsens rapport 
"Biblioteksbarometer for folkebib-
lioteker 2018" viser, at der aldrig har 
været afholdt så mange arrange-
menter, foredrag og aktiviteter som 
i dag. Og at litteraturen stadig er det 
vigtigste omdrejningspunkt.
   Litteraturen er i fokus ved mange 
af bibliotekernes arrangementer. 
Blandt andet i efterårsferien i 
Odense. 
   Stort set alle landets folkebiblio-
teker arbejder for eksempel med at 
styrke børns læselyst (95,5 procent) 
og 64 procent af bibliotekerne laver 
opsøgende formidlingsarbejde for 
eksempel i form af bogbusser eller 
direkte i institutionerne. Et stort 
fokus er også sprogstimulering, 
som 87,9 procent af bibliotekernes 
arbejder med.

Nøgletal:

•   87,9 procent af folkebibliotekerne 
arbejdede med sprogstimulering 
i 2018.

•   95,9 procent af folkebibliotekerne 
arbejdede med at styrke børns 
læselyst i 2018.

•   75,3 procent af folkebibliotekerne 
havde i 2018 depoter eller 
børnehavebiblioteker.

•   92,8 procent af folkebibliotekerne 
arbejdede med frivillige i 2018. 

•   I knap 64 procent af kommunerne 
var der i 2018 biblioteksbetjening 
uden for bibliotekets fysiske 
rammer i form af for eksempel 
bogbusser og opsøgende formid-
ling i institutioner.

•   I 2018 blev der på 55,7 procent af 
folkebibliotekerne afholdt kurser i 
kildekritik og fake news. 

Læs mere på slks.dk eller dst.dk.

Mønsted

10. september

Lån en pose til dine lånte bøger 

I Brøndby Bibliotekerne er det blevet endnu mere bæredygtigt at låne bøger, for bøgerne kan tages 
med hjem i en LÅNEPOSE. Og brugerne sender grønne hjerter bibliotekets vej.

Hvordan kom I på idéen med en lånepose? 
- Det var den unge klimaforkæmper Greta Thunberg, der inspirerede os. Mens tusindvis af børn kli-
mastrejkede på gaderne, begyndte tankerne om lånepose at spire. For hvordan kan vi som bibliotek 
være med til at sikre en grønnere fremtid? Plastikposerne var et oplagt sted at starte. Mens de store 
supermarkeder sætter pant på poserne, er vores løsning med en chippet lånepose allerede en del af vores 
dna, fordi vi låner bøger og andre materialer ud, og i forvejen deler med hinanden. Ideen kom på bordet i 
starten af 2019, og når vi kiggede rundt, kunne vi se, at andre biblioteker også arbejdede med ideen om 
grønne poser, siger Kira Henriksen, kulturmedarbejder i Kulturhuset Brønden.
   - Vi vil gerne være med til at sprede grøn karma, og vi gør os i forvejen umage for at skabe værdi i vores 
gæsters liv. Skanderborg Kommunes Biblioteker lancerede i februar 2019 Boomerang-poser, som også 
kunne lånes med hjem, fremstillet af lokale frivillige.
   På Brøndby Bibliotekerne, der består af Kulturhuset Brønden, Kulturhuset Kilden og Brøndby-Biblio-
tekerne, der er integreret i begge kulturhuse og derudover Brøndbyvester Bibliotek, har man kunne låne 
poser fra 1. august 2019.

Hvad siger brugerne? 
- Reaktionerne har været fyldt med hep, grønne hjerter og thumbs up på sociale medier og i biblioteks-
rummet. I løbet af den første måned har låneposen været lånt ud mere end 230 gange. Vi er super stolte 
over og glade for, at lånerne har taget låneposen til sig med det samme, siger Kira Henriksen, der sam-
men med kollegaerne håber, at idéen spreder sig til biblioteker i hele landet.

Mønsted

Læring og undervisning fylder rigtig meget for mange BF’ere, som underviser i f.eks. 
digital dannelse, kildekritik eller informationssøgning. Det hvad enten man arbejder 
på et bibliotek, i en privat virksomhed eller f.eks. på en uddannelsesinstitution.
BF tilbyder dig et professionelt netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver 
og kompetencer, styret af en facilitator og hele vejen igennem understøttet af BF. 
I netværket er der fokus på udvikling og sparring i en fortrolig ramme.
Netværk for Læring og Undervisning er for dig, som arbejder aktivt med en eller anden 
form for læring og undervisning i den offentlige eller private sektor og som derfor er i 
stand til at bidrage fagligt til netværket. 

I netværket vil I komme til at arbejde med erfaringsudveksling, videndeling, sparring 
på personlige og faglige udfordringer ... eller noget helt andet inden for emnet, som 
du synes er vigtigt. Det er jer, der deltager i netværket, som sætter dagsordenen!

Læs mere på bf.dk/netvaerkforlaeringogundervisning og tilmeld dig senest den 3. oktober 2019

Jeg lærer en masse, som jeg kan bruge, når jeg 
underviser. Desuden har det fungeret fantastisk 

at vende evt. udfordringer med de andre og få ideer 
og feedback på, hvordan man kan gøre det anderledes. 

(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

Netværk for Læring og Undervisning udbydes både i den østlige og den vestlige del af 
landet, hvor I mødes til 7 netværksmøder fra den 25. oktober 2019 til den 3. juni 2020.
Prisen for at deltage er 2.995 kr (kun åbent for medlemmer af BF). 

Det er utrolig givtigt at have en facilitator, der kan sætte 
en ramme og facilitere videndeling medlemmerne 
imellem og holde tråd i et tema. 
(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

LÅNEPOSEN er lavet af omsmeltede plastikflasker og udstyret med en chip, 
så den kan lånes på bibliotekets selvbetjeningsmaskine.
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på et bibliotek, i en privat virksomhed eller f.eks. på en uddannelsesinstitution.
BF tilbyder dig et professionelt netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, opgaver 
og kompetencer, styret af en facilitator og hele vejen igennem understøttet af BF. 
I netværket er der fokus på udvikling og sparring i en fortrolig ramme.
Netværk for Læring og Undervisning er for dig, som arbejder aktivt med en eller anden 
form for læring og undervisning i den offentlige eller private sektor og som derfor er i 
stand til at bidrage fagligt til netværket. 

I netværket vil I komme til at arbejde med erfaringsudveksling, videndeling, sparring 
på personlige og faglige udfordringer ... eller noget helt andet inden for emnet, som 
du synes er vigtigt. Det er jer, der deltager i netværket, som sætter dagsordenen!

Læs mere på bf.dk/netvaerkforlaeringogundervisning og tilmeld dig senest den 3. oktober 2019

Jeg lærer en masse, som jeg kan bruge, når jeg 
underviser. Desuden har det fungeret fantastisk 

at vende evt. udfordringer med de andre og få ideer 
og feedback på, hvordan man kan gøre det anderledes. 

(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

Netværk for Læring og Undervisning udbydes både i den østlige og den vestlige del af 
landet, hvor I mødes til 7 netværksmøder fra den 25. oktober 2019 til den 3. juni 2020.
Prisen for at deltage er 2.995 kr (kun åbent for medlemmer af BF). 

Det er utrolig givtigt at have en facilitator, der kan sætte 
en ramme og facilitere videndeling medlemmerne 
imellem og holde tråd i et tema. 
(Udsagn fra tidligere netværksdeltager)

BF
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere
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Vi skal 
tage del 
i børns 
digitale 
liv   

· Perspektiv · September 2019



Kulturformidler og podcaster

Mia Ben-Ami har viet sit

arbejdsliv til at gøre os mere 

digitalt dannede – for vores 

egen og vores børns skyld. 
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Når en otteårig dreng kan tjene 22 milliarder kroner ved at 
vise legetøj frem på YouTube (ifølge en artikel i Forbes Ma-
gasin, 2018) kan vi - hverken privat eller professionelt - lukke 
øjnene for nettets opmærksomhedsøkonomi. Her er YouTubere 
kendisser og kan tjene svimlende summer som influencere eller 
– som den otteårige – kidsfluencer. Men det er stadig så nyt, 
at det ikke er gået op for os, hvor meget indflydelse YouTubere 
faktisk har på for eksempel vores børn. 
   - Vi ville aldrig i den fysiske verden overlade pasning og op-
dragelse af vores børn til fremmede, men det er som om, at det 
er okay på nettet, hvor de i timevis er i selskab med YouTubere, 
vi ikke aner, hvem er, eller hvad laver. Men det er ikke okay, si-
ger Mia Ben-Ami, der har arbejdet som børne- og ungdomskul-
turformidler på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne i tre år, før hun 
blev selvstændig. Og faktisk mener hun, at det er den største 
udfordring i vores børns og vores eget digitale liv, at vi mangler 
viden og dialog om, hvad der sker i hinandens virtuelle liv, fordi 
vi ikke spørger nok ind og interesserer os for det.
   - Hvis dit barn starter til fodbold, er man med og hilser på 
træneren, sætter sig lidt ind i reglerne og taler om kampen over 
aftensmaden, mens det digitale er blevet noget, man har for 
sig selv, siger Mia Ben-Ami, der for et år siden blev selvstæn-
dig foredragsholder, vlogger (videoblogger, red), podcaster og 
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Det var som børne- og 
ungdomskulturformidler på 
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, 
at det gik op for Mia Ben-Ami, 
at vi som voksne ikke aner, hvad 
YouTuberne laver, og hvad de er i 
stand til.
- Jeg lavede et arrangement på 
biblioteket for børn med YouTuberen 
Rasmus Brohave. Han sendte en 
snap ud om, at han skulle være med 
og på halvandet døgn var alle 230 
billetter udsolgt – det var aldrig sket 
før, siger Mia Ben-Ami, hvis digitale 
interesse blev vakt. Hun skabte 
blandt andet BibTuben, en fælles 
YouTube kanal for bibliotekerne. 

YouTuber Kristine Sloth og Mia Ben-Ami
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#1 Medie- og Uddannelsesvejleder Camilla Mehlsen 
- De digitale generationer og adgang til sociale medier
#2 Influent Rasmus “Lakserytteren” Kolbe 
- Influencers marketing indefra
#3 Kommunikationskonsulent Lykke Møller Kristensen 
- Dit digitale barn har brug for en voksen - Men hvordan?
#4 YouTuber Kristian Kulmbach - Når YouTuber-livet gør ondt
#5 Psykolog Ulla Dyrløv - Få styr på dit barns digitale verden 
- psykologens råd
#6 Fliosof og professor Bent Meier Sørensen - Skærmens magi 
- om afhængighed og historiske vingesus
#7 YouTuber og tv-vært Rasmus Brohave - Vejen til stjernerne 
og alt det der følger med
#8 Professor og fliosof Vincent Hendricks - Hvem er internettes 
Pippi Langstrømpe?

Du finder dem på www.miabenami.dk, diverse podcasttjenester 
eller YouTube

Mia Ben-Ami planlægger anden sæson som forventes at udkomme 
i starten af 2020

15

debattør med den mission at få gang i dialo-
gen om det digitale og skabe mere balance 
mellem vores fysiske og digitale liv. Kort sagt 
gøre os digitalt dannede. 

GLAD OG KED PÅ SAMME TID 

I 2018 fik hun et tilskud fra BF til at lave en 
række podcasts under overskriften Digital 
Dannelse i Øjenhøjde, hvor hun undersøger de 
digitale muligheder, og hvad de kan gøre ved 
vores hjerner og relationer. 
   Et ”like” giver for eksempel en syvendedel 
samme lykkefølelse som et kram (ikke så 
underligt at man lige tager telefonen op i 
hånden), men samtidig sender man signal til 
hjernen om, at man er ked af det, når man 
bøjer hovedet og kigger ned i skærmen, hvilket 
kan give en depressionslignende følelse, når 
man kigger op igen. Med andre ord – vores 
skærmforbrug er fyldt med modsætninger.
   - På den ene side er der alt det sjove, under-
holdningen, den nemme adgang til viden og 
mennesker i hele verden og på den anden side 
det mere alvorlige som skærmafhængighed og 
digital mobning. Det er interessant at under-
søge, fordi vi reelt ved meget lidt om konse-
kvenserne ved vores digitale adfærd, siger Mia 
Ben-Ami, der i sine podcasts formidler viden 
fra blandt andre filosoffen Vincent Hendricks, 
leder af Institut for Boblestudier på Køben-
havns Universitet, psykolog Ulla Dyrløv og 
medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehl-
sen. Desuden interviewer hun flere kendte 
YouTubere om at tjene penge på at dele stort 
og småt fra sit liv.  
   Mia Ben-Ami holder også foredrag om digital 
dannelse. Her har forældre for eksempel 
mange spørgsmål om alt fra skærmregler til 
hævnporno. Hendes råd er, at et godt sted at 
starte er at vise interesse for, hvad dine børn 
eller de børn, du er i kontakt med professio-
nelt, laver på nettet. 
   - Ligesom du spørger: har du haft en god dag 
i skolen? Så spørg dem: har du haft en god 
dag på de sociale medier? Har du set noget 
sjovt eller åndsvagt? Så man får talt om deres 
oplevelser, der er lige så virkelige og kan gøre 
lige så ondt eller godt som dem i den fysiske 

8 podcast
- Digital Dannelse i 
Øjenhøjde 

Musikeren 

Gulddrengen

Sangeren Bro (tv) YouTuberen Lakserytteren (th)  

David Sjøholt spillede 

Magnus i den norske 

tv-serie SKAM  
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verden. Bed dem vise de videoer, de synes er 
gode, sjove eller for meget, og dem de følger. 
Så kan man undervejs spørge: hvorfor synes 
du godt om den video? Hvem har vist dig den?  
Tænker du, den video kan gøre nogle kede af 
det?, siger Mia Ben-Ami, der opfordrer til at 
gøre skærmen til det »fælles tredje«, så det 
ikke kun er noget, man sidder alene med.

DET ER VIGTIGT AT FØLGE HINANDEN 

Børn og unge skal ikke have deres digitale 
liv for sig selv forstået på den måde, at man 
som voksen/forældre ikke skal tænke, at de 
er så gode til det digitale, at jeg bare holder 
mig væk. Tværtimod skal vi følge hinanden på 
sociale medier på tværs af generationer.
   - Det gør, at vi alle skal tænke over, hvad vi 
deler. Dine børn skal kunne »tåle« at se det, du 
deler og de ved også, at du ser med hos dem. 
For det er sådan på nettet, at selvom ting 
deles i en lukket gruppe på Facebook, så bliver 
det gemt og husket, siger Mia Ben-Ami. 

GLANSBILLEDER SKABER SELVKRITIK 

- Jeg var selv først 25 år, da jeg kom på sociale 
medier, så jeg har altid tænkt i »branding«, og 
kun lagt ting ud med bevidstheden om at alle 
kunne se det, men det er jo langt fra sådan, 
man tænker som barn og ung, så de skal 
hjælpes, og det kan man kun, hvis man er på 
sidelinjen. For selvom man skal være over 13 år 
for at være på sociale medier, så er der ingen, 
der tjekker det, og der er masser af indhold til 
den aldersgruppe. 
   Og bagsiden er, at der for eksempel aldrig har 
været så mange teenagepiger, der ikke føler, 
de kan leve op til glansbilledet og skærer i sig 
selv eller udvikler en spiseforstyrrelse. Der 
opstår sågar fora, hvor de giver hinanden tips 
til selvskade. Og forældrene føler, at de fejler 
og er flove, når de opdager at deres børn er 
med i en mobbegruppe eller har delt et ulovligt 
billede. De ved ikke, hvordan de skal håndtere 
deres børns digitale liv, siger Mia Ben-Ami, der 
gerne vil have bibliotekerne og bibliotekarerne 
til at tage deres del af ansvaret.  
   Hun sidder med i Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker og mener, der på det digitale om-
råde skal være flere fælles indsatser i stedet 
for små lokale projekter. For det her er stort.

- Nettet er det vilde vesten. Der er endnu ikke regler for, hvor-
dan vi skal opføre os i »verdens største land«. Det er som en ny 
oplysningstid, hvor vi har adgang til al viden, men vi skal lære 
at håndtere det og leve sammen derude. Og om nogen kan 
bibliotekerne bygge broer og gøre digital dannelse til en del af 
deres public service. 

SE YOUTUBE I ARBEJDSTIDEN 

Som professionel, der arbejder med børn og unge, bør det være 
en del af dit arbejde at se YouTube. Du skal vide, hvem de unge 
følger, og hvad de ser lige nu. For som i den fysiske verden skal 
de have hjælp til at skelne skidt fra kanel, mener Mia Ben-Ami. 
For eksempel skabte YouTuberen Albert Dyrlund denne sommer 
forvirring og utryghed blandt sine følgere, der hovedsagligt 
er børn, da han gik fra i hele sin YouTubekarriere at have lavet 
sjove videoer for børn til at lave en musikvideo med Sidney Lee 
om vafler (bryster). 

”Vi skal
kigge op,
hvis vi ikke 
skal miste
kontakten til 
vores børn”  
Mia Ben-Ami

Citybois



September 2019 · Perspektiv · 17

- Hvordan man er på de digitale platforme. 
Om information og misinformation.
18-årig gymnasieelev 

- Sociale medier og at kunne begå sig på 
nettet. 
16-årig gymnasielev 

- At du selv har indflydelse på, hvordan 
du fremstår på sociale medier. Digital 
dannelse er at lære at bruge medierne. 
Dét burde der være meget mere fokus på 
allerede i folkeskolen. Det handler også om 
fake news. Mange tror for let på alt, hvad 
de læser. 
18-årig gymnasieelev 

- Hvordan man opfører sig på nettet. Selv 
om man er anonym, så ligger det, man 
lægger op derude og kan findes. Digital 
dannelse handler også om at kende 
grænserne, og de er forskellige alt efter, 
hvem man taler til og med, eksempelvis kan 
et gammelt, grimt billede til ens fødselsdag 
være sjovt, hvis det er vennerne, der 
lægger det op, men ellers ikke. Og så er der 
jo alt det, man ikke skal dele. Nøgenbilleder 
og så videre. 
18-årig gymnasieelev

Hvor meget bruger du YouTube?

- For meget. Det er lettere end at læse en 
bog. Der er alt det, der popper op, der gør, 
at man ser så meget.
18-årig gymnasieelev

Hvor får du dine nyheder fra?

- Facebook – selv om man skal være 
opmærksom på, hvor det kommer fra. Men 
man kan jo følge medier som Politiken. 
Og så ser jeg nyhederne på tv, når mine 
forældre ser det.
18-årig gymnasieelev 

Fra Perspektivs besøg på
Greve Gymnasium.

HVAD FORBINDER
DU MED DIGITAL 
DANNELSE ? “Jo mere

high tech 
kræver jo
mere high 
touch. Én 
times iPad
skal have
modpol af
en times leg 
med lego,
en tur i
skoven
eller holden
i hånden.”
Camilla Mehlsen, leder af forsknings- og 
undervisnings-projektet Digital (Ud)
dannelse ved Københavns Universitet  
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- Der er ikke noget i vejen for, at han som 
19-årig laver noget andet, men han har et 
ansvar for sine 200.000 følgere, så han 
skulle have »relanceret« sig selv først. Han 
burde være blevet guidet af en voksen, for 
YouTubere har også brug for vejledning. 
   - De bliver virtuelle søskende, rollemodeller 
og sjælesørgere for deres følgere. De modta-
ger for eksempel breve fra unge, der vil begå 
selvmord, eller som spørger til seksualitet. 
Der er masser af eksempler på YouTubere, 
der ikke kan håndtere presset. For samtidig 
med masser af positiv respons får de også at 
vide, at deres næse er for stor, eller at de ser 
tykke ud. Men de har stadig et ansvar for de-
res følgere, siger Mia Ben-Ami, der vejleder 
flere unge YouTubere.

For eksempel Eiqu Miller, der var en 
af de første YouTubere i Danmark 
og i dag er 27 år. Han får ofte 3.000 
dislikes på en video men siger netop, 
at på nettet må man leve med, at 
det, nogle synes er godt, synes andre 
er dårligt. 

LAD BØRN LEGE MED DET

Mange børn drømmer om at blive 
YouTubere. Og det kræver mange 
timers øvelse at blive rigtig god. Som 
forældre kan man derfor bakke op, og 
få nogle rigtig fine stjernestunder ud 
af at »lege YouTubere« med sine børn, 
opfordrer Mia Ben-Ami. 
   - Optag video mens barnet prøve-
smager ting, laver mad eller fortæller 
om sine interesser. Brug tid på at re-
digere det, mens I snakker om, hvem 
der skal se videoen. Skal den vises 
i barnets klasse, til bedsteforældre 
eller lægges online. Snak for eksem-
pel om konsekvenserne ved at lægge 
videoen online. Min søn og jeg brugte 
et helt år på at lege med videomediet, 
før vi oprettede hans YouTubekanal 
Villis Verden. 

Medievaner på 7. klassetrin 

TV

Film, YouTube 
Streamingtjenester

Spiller digitale spil

Læser historier
og tekster 
på nettet

Læser historier
og tekster 
i bøger og blade

Bruger sociale medier

29

5

25

46

53

6

Ingen tid Op til 1 time 1–3 timer 4–5 timer Over 5 timer

(angivet i procent)

44

26

27

37

38

33

22

49

27

14

7

35

4

12

10

2

1

13

2

8

11

2

1

13

Generelt:

• Streamingtjenester 
og YouTube er det, 
flest børn bruger 
mest tid på, og jo 
ældre man er, jo 
mere tid bruger man 
på både YouTube og 
streamingtjenester

• Interessen for 
digitale tekster 
stiger lidt med 
alderen

• Interessen for 
bøger og blade falder 
overvejende med 
alderen

• Jo ældre man er, jo 
mere tid bruger man 
på sociale medier

Kilde: Undersøgelsen Børns læsning 2017 - en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden af Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

YouTuber Naja Münster 
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e dygtige skal nok finde vej til biblioteket 
- men de andre elever skal kende mig, og 
biblioteket skal være nemt og tilgængeligt for, 
at de bruger det, siger Cæcilie Berg Heising, 
bibliotekar på Greve Gymnasium. 

    Hun møder gymnasieleverne i forbindelse med 
litteratursøgning til deres større skriftlige 
opgaver og træder i øvrigt til, hvis en klasse 
har et forløb om fake news, eller en lærer 

ønsker ekstra undervisning i informationssøgning. Denne 
fredag formiddag, hvor Perspektiv er på besøg, venter Cæcilie 
Berg Heising på 3.N, der for et par dage siden fik en 45 minut-
ters lektion i litteratursøgning og nu har en time på biblioteket, 
hvor de skal finde litteratur om revolutioner.
   Hendes håb er, at hun får tildelt flere moduler, hvor hun kan 
undervise eleverne i informationssøgning og kildekritik. For det 
er svært at nå at klæde eleverne på i de få lektioner, hun i dag 
har til rådighed.
   - Det tager tid at lære dem at afkode en platform og forstå 
bibliotekets hjemmeside, så jeg kunne godt bruge flere timer 
med eleverne, siger hun.

D

De dygtige skal 
nok klare sig

Gymnasiebiblioteket giver 
let adgang til kilderne, er et 
populært rum til fordybelse 
og så styrker det især de 
bogligt svage elever.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Monique Jensen,
16 år, 2G 

Hvordan oplever du at søge 
informationer?
- På nettet er der jo et stort virvar af 
informationer. Google er fint at bruge, 
for internettet har jo sine fordele, hvis 
man skal søge på eksempelvis årstal 
eller lignende. Og det er også hurtigt 
at bruge, hvis man sidder med en 
opgave.
  Men vi skal lære at skelne mellem, 
hvad der er godt og skidt, så 
det er godt, at vi kan få Cæcilie 
ud i klassen og få vejledning i 
informationssøgning. Og så er det 
vigtigt, at vi har adgang til bøger, for 
det trækker ned i en opgave, hvis vi 
ikke bruger bøger som kilder. 
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SYNLIGHED GIVER STØRRE BRUG

Hendes erfaring er, at det giver rigtig god mening at have en 
bibliotekar tilknyttet en ungdomsuddannelse. 
   - Når man er ansat på skolen, deltager man også i de fæl-
les personalemøder, og det er her, at lærerne ofte kommer 
til mig og siger; »vi har et forløb om fake news, kommer du 
ikke lige ned?«. Det opstår ikke, hvis jeg ikke er tilgængelig. 
Og for eleverne er det meget lettere, at de ved, hvor de kan 
finde mig, når de skal have hjælp. For dem skal det være let 
og gå hurtigt, siger hun. 
   - Jeg oplever stor forskel på elevernes niveau. Ofte er de 
også ret pragmatiske. De gennemgår ikke et søgeresultat 
fra start til slut, men tager bare bogen fra det første hit 
i stedet for at reflektere over, om en anden kunne være 
bedre. De dygtige elever gør mest ud af at vælge kilder, 
mens de bogligt svagere bare vil have en bog. Så mit fokus 
er også, at gymnasiet er studieforberedende. Det er vigtigt, 
at de bliver så gode til informationssøgning, at de kan 
håndtere de krav, de vil blive mødt med, hvis de senere skal 
aflevere en opgave på et videregående studie. Der går det jo 
ikke bare at tage den første bog, de møder.

Cæcilie Berg Heising så gerne, 
at hun havde endnu flere 
moduler med eleverne. Og 
eleverne ser en klar gevinst i 
at få hjælp af en bibliotekar. 
Det gør opgaverne bedre.



”Biblioteket betyder rigtig meget. Du får mere 
viden til dine opgaver og du bliver klogere på 
tingene. Og så er det et frirum.”
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Mikkel Skov Hansen, 
18 år, 3.G 

Hvorfor bruger du biblioteket til 
informationssøgning?
- I dag skal jeg finde forskellige 
artikler og kilder til historie. 
Inden Cæcilies time om 
informationssøgning vidste jeg 
faktisk ikke, at der var så mange 
søgemuligheder via gymnasiets 
hjemmeside, og at det kan gøre 
det lettere, fordi man får flere 
indgange til sine kilder. Og kilder 
er jo afgørende i historie, hvor 
der er fokus på den kildekritiske 
analyse. På nettet skal du 
hele tiden være kildekritisk, 
mens hvis du bruger bøger, 
så ved du, at der er samlet 
gode informationer udvalgt af 
eksperter.

Ida, Julie, Lærke og Sofie, 3.G 

Hvorfor bruger I biblioteket til informationssøgning?
- Her er bibliotekaren, der kan vejlede. Og der er adgang 
til computere, hvor vi kan søge på Greve Gymnasiums 
hjemmeside og få adgang til kilder, der ligger langt tilbage. 
   Informationssøgning handler især om at være 
kildekritisk. Eksempelvis er Wikipedia jo ikke nogen god 
kilde, fordi alle kan gå ind og skrive en artikel. Så man skal 
kunne vurdere, om det eksempelvis er en hjemmeside, man 
kan stole på, før man kan bruge informationerne.

”Biblioteket gør det 
lettere at overskue, 
om jeg har fået alt 
det, jeg skulle bruge.”
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Nicolai Qvide og Nina Hui, 18 år, 3.G 

Hvorfor bruger I biblioteket?
- Her er stille og roligt, hvis man skal fordybe sig. Og så er biblioteket 
godt under de store opgaver, hvor man skal referere til bøger og 
tekster. Man er mere sikker på informationerne her, og man kan 
bruge Cæcilie til at finde og bestille bøger. På biblioteket tager det ti 
minutter at finde de rigtige informationer, mens man let kan bruge en 
halv time på det, hvis man sidder og søger derhjemme. 

Alberte Agerlen 
Andersen,    
19 år, 3.G

Hvorfor bruger du 
biblioteket?
- Jeg bruger biblioteket 
meget - især til de 
tværfaglige opgaver, hvor 
jeg låner mange bøger. 
Biblioteket gør det lettere 
at overskue, om jeg har fået 
alt det, jeg skal bruge. Jeg 
oplever, at det er ret nemt 
at søge informationer, og 
så er det vigtigt at være 
kildekritisk. Hvis dine kilder 
ikke holder, så er opgaven jo 
ikke god.
   - Jeg bruger også 
folkebiblioteket, men det 
er mere til lystlæsning, 
når jeg har ferie. Hvis vi 
ikke havde et bibliotek på 
gymnasiet, ville jeg bruge 
det lokale bibliotek. Men jeg 
foretrækker gymnasiets, 
fordi Cæcilie ved, hvad vi 
skal bruge, og biblioteket har 
flere faglige værker. 

Sara Naim Mustafa, 19 år, HF’er 

Hvorfor bruger du biblioteket?
- Biblioteket betyder rigtig meget for mig. Jeg får mere viden til mine opgaver og bliver 
klogere på tingene. Og så er det et frirum. Her er hyggeligt, og der er plads til at være her 
med klassen eller for sig selv. Det er stadig skolen, men her er bare lidt mere plads og rum, 
så jeg bruger biblioteket rigtig meget, og det er let at falde over noget interessant, fordi man 
lige ser en bogtitel, der gør én nysgerrig. Jeg læser også i min fritid, og jeg ville gerne gøre 
det mere, hvis jeg havde tid. 

Bruger du bibliotekaren?
- Ja, hvis jeg ikke kan finde det selv. Og Cæcilie kommer jo også ud i klassen i workshops, 
hvor vi lærer om informationssøgning - selvom der stadig er mange, der bare bruger google. 
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Greve Gymnasium har prioriteret at have en uddannelsesbib-
liotekar ansat, mens andre steder sparer bibliotekaren væk. 
Hvorfor?
- Digital dannelse er vigtigere end nogensinde før, fordi søge-
muligheder og behovet for at kunne vurdere sine søgninger 
er blevet større. Desuden er der kommet flere unge, der ikke 
er vant til at bruge biblioteket. Det i sig selv er jo svar nok på, 
hvorfor der er brug for en bibliotekar. Desuden skal de unge 
på gymnasierne i dag løse mange tværfaglige opgaver og får 
projektopgaver, hvor de skal udarbejde problemformuleringer. 
Derfor er det helt utrolig vigtigt, at de har adgang til hjælp fra 
en bibliotekar og oplæres i informationskompetencer. 

Hvordan kan en bibliotekar styrke de unge omkring søgning 
og studiekompetencer?
- Bibliotekaren kan træne de unges kompetencer inden for 
digital dannelse såsom at søge og vurdere de kilder, de finder, 
samt gøre dem bevidste om de etiske aspekter omkring 
kildesøgning. Det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer, at eleverne 
får de kompetencer med til de videregående uddannelser og 
arbejdsmarkedet. På de videregående uddannelser er tenden-
sen, at de studerende får færre undervisningstimer og mere 
selvstudie. For at få et godt udbytte af det, skal de studerende 
have kompetencer inden for eksempelvis litteratursøgning og 
vurdering af kilder med sig. Bibliotekaren bidrager til, at vi som 

Bibliotekaren løfter 
studiemiljøet og
bidrager til lighed

gymnasier opfylder det øverste formål i vores 
formålsparagraf om den almene dannelse og 
at gøre eleverne studieparate. 

Hvad betyder bibliotekaren for de elever,
der ikke er vant til at bruge biblioteket
hjemmefra?
- Vi oplever en større polarisering blandt unge, 
hvor nogle unge får meget hjælp til littera-
tursøgning hjemmefra, mens andre ikke får 
den hjælp og derfor ikke har værktøjerne til at 
vurdere, hvad der står foran dem af litteratur. 
Lighedsperspektivet er helt centralt for os i 
ansættelsen af en bibliotekar. Hvis vi ikke har 
en bibliotekar ansat, stiller vi den gruppe af 
unge, der kommer fra vilkår, hvor man ikke er 
vant til at bruge et bibliotek, ringere end den 
øvrige elevgruppe. 

Hvordan understøtter bibliotekaren de øvrige 
kolleger?
- Bibliotekaren kan blandt andet aflaste 
lærerne, der er pressede. Vi har derfor planer 
om at integrere bibliotekaren endnu mere 
i undervisningen og lade bibliotekaren køre 

Gymnasiebibliotekaren lærer de unge digital dannelse 
og sikrer, at bogligt svage elever stilles bedre, siger 
rektor Mette Trangbæk på Greve Gymnasium. Derfor 
ser hun en klar gevinst ved at have en bibliotekar ansat.
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undervisningsforløb selv. Det kræver et klart ledelsesfokus 
og god planlægning, så det bliver en rutine at lade bibliote-
karen spille ind i de større, tværfaglige opgaver og ved andre 
projekter.
   At have ansat en bibliotekar er desuden et win-win i 
forhold til samarbejdet med vores lokale folkebibliotek. Det 
betyder, at vi har en litteraturfestival sammen med Greve 
Bibliotek, og at vores uddannelsesbibliotekar er med til at 
sætte kulturel dannelse, litteratur, samfundsdebat med 
mere på dagsordenen. På den måde får vi merværdi for de 
samme penge, hvilket er med til at løfte kvaliteten af vores 
uddannelse. 

Hvad betyder det at have biblioteket som et fysisk sted på 
gymnasiet?
- Biblioteket har stor betydning for studiemiljøet og er ind-
rettet med studiepladser, og det er propfyldt. Det er hygge-
ligt, og der er altid nogle, der sidder og læser. Biblioteket bli-
ver naturligt et sted, hvor man får gode studievaner, og hvor 
man har lyst til at studere sammen. Nærheden til biblioteket 
og bibliotekaren betyder meget. Blandt vores elever får to ud 
af tre individuel vejledning af vores bibliotekar i forbindelse 
med deres store opgaver, og vi har 1.200 elever. Hvis vi ikke 
havde vores bibliotekar, var det kun de ressourcestærke, der 
ville opsøge hjælp på for eksempel folkebiblioteket. 

Er der noget, man skal være opmærksom på for at 
få det fulde udbytte af at have en bibliotekar ansat?
- I en kultur, hvor 90 procent af personalet har den 
samme uddannelsesmæssige baggrund og funktion, 
skal man som leder være med til skabe forbindel-
sen mellem lærere og bibliotekar. Jeg har sørget 
for, at bibliotekaren sidder med i udvalg sammen 
med lærere og elever. Og så skal bibliotekaren være 
tilgængelig og insistere på at invitere sig selv med 
til faggruppemøder med mere. I Greve, hvor vi har en 
polariseret ungdom, kan biblioteket være det sted, 
man får sit første møde med kultur og den kulturelle 
kapital, hvis biblioteket også tilbyder gode kulturar-
rangementer. Her ser jeg et stort potentiale, som 
en bibliotekar på en ungdomsuddannelse kan løfte. 
Og man skal ikke undervurdere betydningen af at 
have et fysisk sted, hvor de bogligt svage elever kan 
søge hen og få et holdepunkt. I en digital og virtuel 
verden er det også vigtigt, at eleverne befinder sig 
blandt bøger. Det er en del af dannelsen, det kan give 
ro og fordybelse – og når bøgerne står der side om 
side, er det et visuelt indtryk, som også inspirerer 
til læsning. De gevinster ville jeg gerne have endnu 
mere i spil. 
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Allerød har 
knækket
udlånskurven 
for bøger
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TEKST ANETTE LERCHE  ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

e sidste fire år er udlånet af bøger 
i Allerød Kommune steget. I år 
havde biblioteket et udlån på 
cirka 8.000 bøger pr. 1.000 ind-
bygger ifølge Danmarks Statistik, 
hvilket gør kommunen til topsco-
rer, når det gælder bogudlån. 
Andre kommuner kan også notere 
sig små fremgange i bogudlånet 

fra 2016 til 2017*, men for hovedparten er kurven 
nedadgående. I de kommuner, hvor der lånes 
færrest bøger ud, er udlånet under 2.500 udlån pr. 
1000 indbyggere i 2017.
   I Allerød kommer fremgangen efter et årelangt 
fokus på at øge bogudlånet, siger bibliotekschef 
Annette Godt.
   - Jeg har ikke en færdig liste, men jeg kan 
komme i tanke om mindst 67 små og store tiltag, 
vi har indført for at gøre det mere attraktivt for 
borgerne at låne bøger, siger hun.
   Allerøds egen optælling over bogudlånet fra juli 
2019 viser, at Allerøds kurve fortsætter med at 
stige. Rekorden fra oktober 2014, hvor der blev 
udlånt knap 27.000 bøger i forbindelse med en Lån 
løs kampagne, før en periode med tre måneders 
lukning, er i juli 2019 slået med 28.000 udlån.

D

Udlånstallene for bøger 
dykker på landsplan, 
men få biblioteker har 
fremgang. Især Allerød 
Biblioteker skiller sig
positivt ud med et
markant stigende
bogudlån. Hvad er
deres opskrift?
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Succesen kommer efter en klar prioritering og 
et klart fokus, mener bibliotekschef Annette 
Godt. Personalet tænker læsning og bogudlån 
ind i alle aktiviteter.
   - Grundlæggende har vi skiftet værdigrund-
lag, sådan at vi nu sammensætter en samling, 
der afspejler, hvordan materialerne bruges af 
borgerne. I det hele taget er vi gået væk fra at 
se bibliotekets materialer som en stor masse, 
der indkøbes efter ugefortegnelse. I stedet 
har vi fokus på, hvilket behov borgerne har, og 
hvordan bøgerne bruges, siger Annette Godt. 
    - Personligt er jeg ikke fan af Alfons Åberg. 
Jeg synes, der så meget andet og nyere 
børnelitteratur, der er mere aktuelt, men han 
er på Netflix, og det betyder, at han er aktuel 
for vores børneborgere, så derfor købes han 
lidt ekstra ind, siger Annette Godt som et 
eksempel.
   - På samme måde må vi kigge på vores 
faglighed og være opmærksomme på, om vi 
måske har nogle »blinde pletter«, som gør, at 
vores kriterier måske ikke helt matcher med 
borgernes. Vi skal turde se på vores kvalitets-
kriterier udefra.   

INGEN FORGÆVES BESØG

I Allerød skal ingen borgere gå forgæves på 
biblioteket. Det er et andet princip. 
   - Jeg tror, at vi undervurderer, hvad det bety-
der for borgerne, hvis du går tomhændet fra et 
biblioteksbesøg. Borgerne må meget gerne få 
mere, end de kom efter, men vi har i høj grad 
også fokus på, at det, de kommer efter, er 
tilgængeligt.
   Allerød har derfor gennemført forsøg for se, 

hvor mange eksemplarer biblioteket skal have for at eksempel-
vis Jesper Wungsung altid er hjemme, og det magiske tal for 
Allerød er 35 eksemplarer. 
   - Det kræver selvfølgelig mere arbejde at agere sådan i for-
hold til sin samling, end hvis vi bare købte tre af hver titel. Vi 
skal tale meget med borgerne, have bøgerne i hånden, obser-
vere borgernes adfærd, analysere den og ikke mindst undre 
os. Hvis man eksempelvis er på vagt og er nødt til at reservere 
en titel, så skal man undre sig. Refleksion er afgørende, fordi 
biblioteket skal matche det, vores lokalbefolkning forventer, 
siger Annette Godt. Hun bliver ofte spurgt, om man i Allerød så 
ikke bare har en merkantil efterspørgselstilgang. 
   - Og det er det ikke. Det er en tredje vej, understreger hun.

FÆRRE MEDARBEJDERE

De mange indkøb af populære titler betyder, at Allerød har 
højere udgifter til materialer end mange andre biblioteker.
   - Det er åbenlyst, at vores klare fokus kræver en klar priorite-
ring. Materialerne er vigtigst, dem skal vi have, for det er folks 
forventning til biblioteket, siger Annette Godt. 
   Hun har derfor færre medarbejdere ansat, men alligevel er 
nummer to på bibliotekets prioriteringsliste den personlige 
formidling i udlånet. Længere nede på listen finder man ar-
rangementer og det digitale såsom hjemmesiden. Netop fordi 
der er forholdsvis få medarbejdere i Allerød, er det vigtigt, at de 
bruger deres tid på kontakten med borgerne i det fysiske rum.
- Vagten er det vigtigste i Allerød. Og som udgangspunkt tager 
medarbejderne (næsten) aldrig kontorarbejde med på en vagt, 
fordi vi prioriterer værtsskab og den professionelle smalltalk 
med borgerne, siger Annette Godt. Hun vagtsætter også sig 
selv. For som leder vil hun have føling med borgerne, de daglige 
opgaver og ikke mindst litteraturen.
   - Vi er alle med til at købe materialer ind, fordi vi har ansvar 
for hvert vores område, og vi deler viden om litteratur til vores 
møder. Vi er nødt til at have et højt fagligt niveau, siger hun. 
   - En anden tilpasning, vi har foretaget, er, at vi taler om bøger 
i mange forskelligere fora. At klæde hinanden på til at kunne 

·   Ingen besparelser på materialekontoen 
·   Ingen må gå tomhændet fra biblioteket
·   Materialerne er ikke ens
·   Borgernes behov sættes først: Biblioteket skal matche det, vores lokale befolkning forventer
·   Lær af de gode historier
·   Indretningen skal give hjernen og øjet ro

Allerøds opskrift på et stigende udlån
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formidle både det smalle, det skæve og mainstreame er et 
fokusområde, og det hjælper os med at holde fast i vores fokus 
på læsning.

LITTERATUR OG VIDEN

Allerød Bibliotekerne har også arrangementer, men udgangs-
punktet er, at de skal understøtte litteratur og viden. Det gør 
tre ud af fire af arrangementer, mens den sidste fjerdedel 
handler om lokale forhold.
   - Jeg har eksempelvis sagt nej til et arrangement som »Den 
store bagedyst for børn«. Det ville være sjovt og give mange 
besøgende, men det opfylder ikke vores kriterier. Til gengæld 
bruger vi en del ressourcer på forskellig former for mere smalle 
formidlingsformer som eksempelvis »Japansk Skovbadning«.     
Et andet eksempel er det kommende arrangement »Strids Søn-
dag«, hvor biblioteket har indkøbt hundrede ekstra Stridbøger 
for at matche det udlån, der vil komme, når biblioteket stiller 
op med gul traktor, kampvogn og Strids kæmpestore pære. Der 
må godt være blikfang til et arrangement, men selve udlånet 
holdes fri for eksempelvis plakater og skærme.  
   - Vi har fokus på indretning, og at det er bogen og ikke alt mu-
ligt andet, vi formidler. Udlånet skal give hjernen og øjet ro. Vi 
har ikke plakater, foldere, skærme eller rekvisitter i udlånet, og 
vi formidler udelukkende vores digitale ressourcer personligt i 
udlånet eller digitalt. Til gengæld laver vi kampagner for ebøger 
på S-togsstationen, og vi køber eReolenGo til alle vores skoler.
   Allerød Biblioteker har løbende forsøg for at undersøge, 
hvordan udstillinger kan skabe flere udlån. Eksempelvis har bib-
lioteket indført en 14-dages hylde til fagbøger – og har fundet 
det magiske antal fagbøger, der giver flest udlån.
   - Vores erfaring er, at de fortællende fagbøger skal formidles 
som skønlitteratur, så det gør vi, siger Annette Godt.

BIBLIOTEKET ER LYST IKKE PLIGT

Set udefra er der forhold, der »hjælper« Allerød til det høje 
udlånstal. Borgerne har et højt uddannelses- og beskæftigel-
sesniveau, og kommunens befolkningstal er stigende. Desuden 
tilbyder Allerød adgang til biblioteket 24 timer i døgnet, og så 
har biblioteket ikke borgerservice.
   - Forældrene i Allerød ved godt, at det er vigtigt at læse for 
deres børn. Og jeg mener heller ikke, at vi skal sammenligne os 
med kommuner, der har en helt anden befolkningssammen-
sætning. Allerøds opskrift på flere bogudlån matcher ikke alle 
kommuner. Man skal finde sin egen vej. Men det ændrer ikke 
ved, at vi oplever en stigning, og at det, man sætter fokus på, 
vokser. 

POLITISK OPBAKNING

Politikerne i Allerød er klar over, at de har et godt bibliotek i 
kommunen. Det giver plads til at prøve ting af – såsom at lade 
biblioteket være døgnåbent. Et tiltag der har givet et skifte i 
borgernes syn på biblioteket.
   - Biblioteket er ikke længere noget, de skal prioritere i et 
bestemt tidsrum. Det er noget, man gør af lyst, når som helst, 
og biblioteksrummet er blevet borgernes med mange studie-
pladser.
   Helt konkret kan personalet mærke, at der er mindre af den 
»skældud«, de tidligere kunne opleve fra borgerne. Naturligvis 
mener nogle, at der er for mange studiepladser og for meget 
larm, og andre mener det modsatte. Men dialogen er positiv.   
Og netop de positive historier og at lære af dem har været en 
del af Allerøds opskrift til succes.
   - Vi deler stjernestunderne og lærer af dem, for man bliver 
dygtig af at fokusere på det, man gør godt.

”Allerøds opskrift på flere bogudlån
matcher ikke alle kommuner. Man skal 
finde sin egen vej. Men det ændre ikke ved, 
at vi oplever en stigning, og at det, man 
sætter fokus på, vokser.”  Annette Godt

*På grund af indførelsen af nyt bibliotekssystem er tallene for 2016 og 2017 behæftet med usikkerhed. 
Dette gælder alle landets folkebiblioteker.
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yngby Bibliotekerne har i næsten to år arbejdet 
efter sloganet »Bøger & Betjening«, og det giver 
bonus. Blandt andet viser tallene, at bogudlå-
net er steget med cirka 5.000 udlån pr. måned i 
Lyngby i forhold til sidste år, siger bibliotekschef 
Jeppe Bjørn. Han mener, at det er vigtigt, at bib-
liotekerne fokuserer meget mere på bogudlånet. 
- For det i høj grad et tal, som vi selv kan påvirke, 

siger han. 
    I Lyngby eksperimenterer man derfor med små og store 
tiltag, der skal øge bogudlånet.
   - Vi har eksempelvis arbejdet med at justere vores indkøbs-
profil. Vi har mange flere titler som 14-dages udlån, og vi følger 
reservationskøen skarpere, end vi tidligere har gjort, så vi kan 
justere vores indkøb i forhold til brugernes behov og ønsker, 
siger Jeppe Bjørn. Han mener ligesom bibliotekschef Annette 
Godt i Allerød, at man kan lære af hinanden i biblioteksvæse-
net.  
   - Det interessante ved Allerød er, at borgerne i gennemsnit 
låner flere bøger end i Lyngby. Det er vi selvfølgelig nysgerrige 
på, og vi håber at noget af det, som de arbejder med i Allerød, 
kan tjene som inspiration for os. I det hele taget er vi meget 

L

Lyngby vil øge 
bogudlånet

interesserede i at erfaringsudveksle med andre biblioteker, 
så vi sammen kan nå så mange borgere som muligt. 
   - Noget af det, vi er meget inspirerede af fra Allerød er 
også, at det ikke er en enkeltstående løsning, der har øget 
deres bogudlån, men at det kræver mange, store som små, 
indsatsområder.  

VI PRIORITERER SAMTALEN OM LÆSNING

I Lyngby vil man blandt andet undersøge, hvad bemanding i 
filialerne betyder for udlånet af bøger. 
   - Vi drøfter at få bemanding i vores ubemandede filial for 
at styrke samtalen om læsning. Vi kan se i Taarbæk, der er 
den eneste af vores filialer, der er bemandet, at halvdelen af 
vores besøgende kommer i de få timer, hvor der er beman-
ding. Det vil vi gerne undersøge nærmere for at vurdere, om 
det skal overføres til vores ubemandede filial i Virum, siger 
Jeppe Bjørn. 
   - Vi bruger flest ressourcer på at formidle den trykte bog 
og prioriterer en høj faglighed, der kan give samtaler om 
litteratur med lånerne. Når man som borger kommer på 
biblioteket, er det jo logisk, at man er tunet ind på at få en 
bog med hjem, og det afspejler vores fokus. Men vi formid-
ler også det digitale og har også en stigning i det digitale 
bogudlån. Men stigningen er størst på de fysiske bøger.
 
IKKE BORGERSERVICE

Ligesom Allerøds borgere har borgerne i Lyngby et højt ud-
dannelsesniveau. En anden fællesnævner er, at biblioteket 
ikke har borgerservice. Generelt ser Jeppe Bjørn især det sid-
ste som et eksempel på, at man ikke har været lige så hårdt 
ramt af besparelser som biblioteker i andre kommuner. 
   - Der er jo mange måder at introducere borgerservice på. 
Nogle steder er det skarpt adskilt fra biblioteket, men andre 
steder har indførelsen af borgerservice været en spareøvel-
se, hvor man bruger en del af bibliotekets ressourcer til pas 
og kørekort, og det giver jo alt andet lige mindre opmærk-
somhed om biblioteksopgaven. Og netop at øge bogudlånet 
kræver et stærkt fokus, mener han.

Kommune 2016 2017

Allerød 7.954 8.112

Lyngby 5.438 5.552

Viborg 4.861 5.158

Bogudlån pr. 1000 borger.
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Viborg er det samlede udlån pr. 1.000 borger steget fra 
godt 4.800 i 2016 til cirka 5.150. Stigningen skyldes især 
digitale udlån, konstaterer bibliotekschef Britta Thuun-
Petersen. I Viborg er der ingen begrænsning for, hvor 
mange e-bøger, borgerne kan låne.

       - Vi skelner ikke mellem e-bøger og fysiske bøger. 
Faktisk har vi et lille fald i det fysiske bogudlån. Men vi 
fokuserer meget på læselyst, og at folk bliver ved med 

at læse. Og især har vi fokus på børn og læsning, hvor vi indtil 
1. august i år har betalt for alle skolers adgang til eReolenGo, 
siger hun.  Fremover skal skolerne betale et symbolsk beløb for 
adgangen.
- Skolerne er jo qua folkeskoleloven forpligtiget til at stille 
frilæsningsmaterialer til rådighed. Men det kan jo i teorien 
gøres ved at stille ét eksemplar af Anne fra Grønnebakken til 
rådighed, hvor vi har prioriteret, at børnene skal have adgang til 
download via eReolenGo, og jeg håber, at skolerne vil prioritere 
eReolenGo fortsat. 
   I Viborg er der en stærk tradition omkring byens kulturliv og 
bibliotek.

I

Digitale udlån
hæver udlånstallene 
i Viborg

   - Vi har gode besøgstal på biblioteket, 
fordi vi har mange arrangementer især på 
hovedbiblioteket. Vi har også et tæt sam-
arbejde med de øvrige kulturinstitutioner i 
kommunen, som vi udsender et månedligt 
nyhedsbrev med, så borgerne er bevidste 
om, at biblioteket findes, siger Britta Thuun-
Petersen. Hun peger på, at erfaringen er, at de 
mange arrangementer også genererer udlån, 
fordi folk ofte vil tage en bog med hjem, når 
de alligevel er på biblioteket. 
   I Viborg prioriterer man også arrangementer, 
der ikke har med litteratur at gøre. 
   - Eksempelvis en stor skattejagt, som ikke 
handler om at læse, men om at få en ople-
velse, der gør biblioteket nærværende for 
familierne. 

TÆT PÅ BORGERNE

Viborg har bevaret sine mange filialer i den 

·   Biblioteket er generelt meget efterspørgselsorienteret
·   Mange ressourcestærke borgere 
·   Med ti biblioteker i kommunen er de forholdsvis let tilgængelige for alle borgere 
·   Fokus på litteraturformidlingen
·   Den høje tilslutning til bibliotekets litteraturformidlende aktiviteter 
·   Visuel formidling og eksponering af litteraturen i biblioteksrummet 
·   Ubegrænset adgang til eReolen 

Viborgs opskrift på et stigende udlån 
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bølge af filiallukninger, der ellers har lukket mange små 
biblioteker i landet. Netop den prioritering har også betydning 
for udlånstallet, fordi biblioteket er tæt på borgerne, vurderer 
Britta Thuun-Petersen. Og ligesom i Lyngby og Allerød har 
man ikke borgerservice på biblioteket. 
   - Vi har hverken pas eller kørekort på biblioteket. Jeg er chef 
for bibliotek og borgerservice, og det er klart, at biblioteka-
rerne hjælper med alt, som vi altid har gjort, ligesom man 
på borgerservice fortæller borgerne, at de kan få hjælp til 
eksempelvis at finde en formular på biblioteket, men pas og 
kørekort og al sagsbehandling, det skal borgerne på rådhuset 
for at få ordnet, og vi har også nedlagt de decentrale borger-
servicecentre. Når folk kan køre i Bilka for at købe dagligvarer 
på tilbud, kan de også godt køre til rådhuset for at få fornyet 
deres pas med mange års mellemrum. På den måde er der et 
klart biblioteksfokus på biblioteket, siger hun. 
   Materialerne på Viborg Bibliotekerne er indkøbt efter en 
meget efterspørgselsorienteret tilgang.
   - Jeg var ansat på Hinnerup bibliotek, da det brændte for en 
del år siden. Efter branden havde biblioteket kun de mate-
rialer, der var udlånt. Det gav os et klart billede af, hvordan 
vi skulle bygge biblioteket op igen. Eksempelvis skulle det 
afspejle, at en fjerdedel af de materialer, der var udlånt, da 
biblioteket brændte, var børnebøger. På den måde fik børne-
biblioteket mere plads.
   Erfaringerne fra Hinnerup er overført til Viborg.
   - Med biblioteksloven in mente har vi en meget efterspørg-
selsorienteret tilgang. Vi har mange bestsellere, vi har mange 
læsekredse, og vi har bøgerne med det samme, når der er 
efterspørgsel. Det er en klar prioritering, og det tror jeg også 
har betydning for udlånstallet, siger hun.

Artiklen er forkortet, men kan læses i sin fulde længde på bf.dk.
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Nyt på
Del Din Viden

Blågården på ALA i Washington

Af Dorte Rugtved
15. august

D. 20.6-25.6 rejste to medarbejdere fra Blågården (sammenlagt 
bibliotek og kulturhus) på Nørrebro i København til Washington D.C. 
for at deltage i ALA konference med støtte fra Edvard Pedersens 
Biblioteksfond.

Læselyst med hashtags på 

Af Louise Buus 
12 august

”Jeg bliver tvunget til at læse”, ”Jeg hader læsning” og ”Der er ingen-
ting der inspirerer mig til at læse” er alle udsagn fra drenge i en ud-
valgt 5. og 6. klasse fra Horsens inden de startede i projekt #BogFan 
– et læselyst projekt. I #BogFan arbejder man i fællesskab - lærere, 
bibliotekarer, forfattere og børn selv - med at udvikle og motivere børn 
til at fordybe sig i og glæde sig over litteratur og læsning. Med barnet i 
centrum som formidler, producent og modtager. Og det blev et projekt, 
der kom i mål, ikke blot i selve projektarbejdet med børnene, men de 
deltagende lærere kunne melde tilbage, at nogle af de drenge, der 
normalt ikke gad at læse, ligefrem sad og læste i frikvartererne - af 
egen fri vilje!

DELDINVIDEN

WWW WWWWWWWWW WWW

Arrangementer

Samarbejde

Konferencer
& kurser Efteruddannelse

... og meget, 
meget mere...
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Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

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

2.Y bygger billedbøger på biblioteket     

Af Helle Laursen
27. juni

Fire uger med fire besøg på biblioteket. Et samarbejde mellem 
Blågårdens Bibliotek og Ansgar Skolen resulterede i en workshop hvor 
børns egne fortællinger bliver til bøger illustreret i mixed media.

Læsehunde giver ro, resultater og pivstolte børn

Af Mette Sahl Larsen, Ballerup Bibliotek
2. juli

”Hun er 11 år og ordblind, men hun klarer sig SÅ godt, når hun læser for 
Joe! Hun har fået meget mere mod på at læse, selvom bogstaverne dans-
er. En søndag læste hun imponerende 75 sider for ham og var pivstolt. 
At læse er blevet hyggeligt - men allerhyggeligst, når Joe er der at nusse 
med”. Sådan lyder en af de mange succeshistorier fra et læsehundeteam, 
som består af hundeejer Leticia og Joe, som er en stor, allergivenlig 
bamsehund af typen "flatdoodle".

Bedre muligheder for videndeling
inden for makerkulturen     

Af Mette Rygaard Poulsen
6. juni

Guldborgsund-bibliotekerne lancerer sammen med tre andre bibli-
oteker en platform for videndeling inden for makerkulturen. Hvad der 
egentlig skulle have været en app, er i stedet blevet til en brugervenlig 
hjemmeside med 23 lektioner i makerkultur samt en brugergenereret 
vidensbank for biblioteksansatte, der arbejder med makeraktiviteter.

Danmarks rullende biblioteker
i fortsat udvikling   

Af Laurits Rasmussen
29. juli

Det kører for de rullende biblioteker i Danmark. Borgenes lokale bibli-
otekstilbud, når de har brug for os. I en årrække er bogbusserne gået 
fra at have faste stoppesteder til at have mere fokus på bookingløs-
ninger. Det har givet et endnu større netværk til bredere udsnit af 
blandt andet lokale ildsjæle, foreninger og flere institutioner.

”Bli´r man virkelig låst inde?”
– Escape Room – ”Englejægeren #0” 

Af Bibliotekarer Anne Hvilsted, Sonny Hansen, 
Ulrik Stets Hilden & folkeskolelærer Mette Thyregod
3. juli 2019

Formidling og folkebiblioteker er et puslespil, hvor hver brik betyder 
noget for nogen. Nogle brikker rammer mange, men ingen brikker 
rammer alle. Igennem projektet med at skabe et Escape Room har bib-
lioteket bidraget med viden om forskellige medier, viden om læsning 
og litteratur, viden om spilmekanismer, viden om teknologi, viden om 
kreative processer samt en legende og uformel tilgang til det at lære.
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De små synger 
og taler i Dragør

I seks udvalgte vuggestuer i Dragør Kommune møder Lili, Hr. 
Struganoff og Min Mormors Gebis komponisterne Chopin, 
Prokofiev og Saint-Saëns. Det sker, når børnebibliotekaren og 
musikskolelederen med en uges mellemrum kommer på besøg 
med dialogisk læsning og musikalske sidefortællinger til den 
samme billedbog. Projektet, der kører på tredje sæson, har 
fået navnet ”De små synger og taler”.

FRA BOGKASSER TIL RELATIONER

Biblioteksleder Henriette Ritz Kylmann tog i 2018 initiativ til 
samarbejdet i forbindelse med et møde for alle kulturaktø-
rer i kommunen. Før da havde bibliotekets samarbejde med 
dagtilbuddene bestået i at pakke bogkasser og sende dem ud 
til institutionerne hver fjerde uge.
   Efter et fagligt udviklingsforløb om early literacy og i sam-
klang med den nye dagtilbudsreforms pointe om, at dagtilbud 
skal samarbejde med fritidstilbud, valgte biblioteket at lave en 
indsats på 0-3-årsområdet.
   Kommunens kulturaktører har et stående opdrag om at 

samarbejde med hinanden, og ”De små synger og taler” er et 
eksempel på, hvordan der med en ide, åbenhed hos aktørerne 
og uden store omkostninger kan skabes værdi for borgerne, 
mener Henriette Ritz Kylmann.

SKARP PÅ FAGLIGHED

Børnebibliotekar Isabel De Costa Grubbe står for bibliotekets 
del af projektet: Dialog med dagtilbudsledere, udvælgelse af en 
relevant børnebog, tilrettelæggelse af dialogisk oplæsning og 
information til forældre samt selve besøget i dagtilbuddene og 
en inspirationsliste med litteratur til personalet.
   - For mig er det en fornøjelse at arbejde på et tværfagligt pro-
jekt som dette, fordi det betyder, at jeg skal være helt skarp på 
min faglighed: At formidle litteraturen og skabe en oplevelse 
omkring den, siger Isabel De Costa Grubbe. Hun bruger konkre-
ter, blandt andet dyrefigurer, til at skabe en ekstra oplevelse i 
den dialogiske læsning.
   I de perioder projektet kører, ser hun flere vuggestuebørn 
på biblioteket end ellers, og hun får løbende henvendelser fra 
dagtilbud om at lave dialogisk læsning med nye temaer.

MARCHERENDE OPERA-APPELSINER

På musikskolen oplever leder Jacob Honoré, at partnerskabet 
med biblioteket ligger lige til højrebenet, og at samarbejdet 
både bør og kan fortsætte videre i både børnehave og skole.
   Musikskolelederen møder op i dagtilbuddene med en stor 
højttaler og en computer, hvor børnene kan se lydbølgerne fra 
musikken. Han læser op af den samme bog som børnebibliote-
karen og tilføjer forskellige klassiske musikstykker undervejs 
koblet med bevægelse. Vuggestuebørnene har for eksempel 
marcheret som små appelsiner til Prokofievs operastykke 
”Kærligheden til de tre appelsiner”.

Tekst Julie Vangsgaard Ravn, bibliotekar 

I Dragør samarbejder bibliotek, 
musikskole og pædagogisk støt-
tekorps om early literacy for de 
største vuggestuebørn. Børnene 
lærer sprog gennem dialogisk 
læsning og klassisk musik.
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   Bortset fra en enkelt sang de kender og kan danse til, er Jacob 
Honorés mantra, at børnene skal præsenteres for musik, de 
ikke kender i forvejen.
   - Sprog er jo lyde, og vi lærer ved at imitere de lyde. Men det 
kræver, at vi virkelig kan lytte. Ved at spille ukendt musik for 
de små, træner vi deres evne til at lytte, samtidig med at det 
udvider deres horisont, fortæller musikskolelederen.

STØTTER ENGAGEREDE PÆDAGOGER

Hos kommunens pædagogiske støttekorps oplever man, at 
projektet understøtter pædagogerne i at arbejde mere med 
sprogstimulering i hverdagen, fordi det udover et spændende 
besøg også giver medarbejderne konkrete værktøjer at arbejde 
videre med.
   - Der er et stort engagement hos pædagogerne, men ikke 
meget tid at give af. Fordi biblioteket og musikskolen er op-
søgende og kommer ud til dagtilbuddene, bliver det lettere at 
deltage, og fordi projektet giver konkret inspiration til dialo-
gisk læsning og arbejde med klassisk musik til sprogindlæring, 

har det gjort en forskel for pædagogernes arbejde, siger Linda 
Kofoed.
   Hun har sin daglige i gang i kommunens institutioner, og her er 
hun siden projektets start stødt på mange samtaler om Lili og 
Hr. Struganoff. Et sted har børnene også marcheret til Prokofiev 
efter musikskolens besøg.
   - Bibliotekaren og musikskolen kunne godt være endt som 
dagens underholdende højdepunkt på stuen, men i stedet har 
pædagogerne grebet projektet og fået det til at vokse, siger 
Linda Kofoed.

FAGLIGHEDER GØR EN FÆLLES FORSKEL

På biblioteket står Henriette Ritz Kylmann klar til endnu en sæ-
son med ”De små synger og taler” – og til flere samarbejder.
   - ”De små synger og taler” er en god historie, fordi den viser og 
beviser, at det gør en reel forskel for både borgere og medar-
bejdere, når vidt forskellige fagligheder med vidt forskellige 
kerneopgaver samarbejder, siger bibliotekslederen, der er klar til 
at lade samarbejdet gå fra projekt til fast tilbud.
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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
 

Et nyt EU-direktiv om balance mellem arbejds- og privatliv for forældre og omsorgs-
personer er nu vedtaget. Implementering i dansk ret skal herefter ske inden for tre år. 

Formålet er at sikre lige muligheder for mænd og kvinder ved blandt andet at indføre 
øremærket forældreorlov til den enkelte forælder. Det er hensigten, at de nye regler 
skal øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og få flere mænd til at tage orlov. 

Direktivet sikrer, at den enkelte arbejdstager har en individuel ret til fire måneders 
forældreorlov, hvoraf to måneder ikke kan overdrages til den anden part, hvorfor der 
her sker øremærkning af to af månederne til både far og mor. Disse måneder kan ikke 
overføres mellem forældrene – heraf medieomtalerne med »8 ugers øremærket orlov 
til fædre«. 

Direktivet skal desuden sikre ret til omsorgsorlov på fem arbejdsdage om året til ar-
bejdstagere, som har pårørende med behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund 
af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Det er muligt for medlemsstaterne at fast-
sætte en anden referenceperiode end på årsbasis, og det er også muligt for medlems-
staterne at indføre yderligere betingelser for at opnå ret til omsorgsorlov, herunder at 
indføre krav om dokumentation.

BF vil følge det kommende lovarbejde. 
Lone Rosendal

BF ś Rådgivning og Forhandling har i den senere tid talt med flere medlemmer, 
som efter reglerne burde være i PFA Pension, men i stedet er havnet i Magistrenes 
Pensionskasse.

Reglen for hvilken pensionskasse du tilhører som offentligt ansat, er alene bestemt 
af din uddannelse. 

Har du en af nedenstående uddannelser, hører du til i PFA Pension: 
•  Bibliotekar DB fra INF (tidligere IVA)
•  Bachelor i Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra SDU
•  Cand.scient.bibl.
•  Cand.IT, såfremt du har en bachelor fra INF eller en bachelor i 

bibliotekskundskab fra SDU

Er du havnet i den forkerte pensionskasse, så kontakt Rådgivning og Forhandling i 
BF, så du kan få samlet din opsparing i den pensionskasse, du hører til.

Helle Fridberg

Er du i den rigtige
pensionskasse?

Øremærket forældreorlov 
og omsorgsorlov
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Lønundersøgelser på vej
– vigtigt at du deltager

Overenskomst mellem BF og 
DBC A/S om vederlæggelse 
af lektørudtalelser er blevet 
fornyet for perioden frem til 1. 
april 2021. Fornyelsen indebæ-
rer, at vederlaget for lektørop-
gaver reguleres med i alt 6,92 
procent fordelt således:

1,1% pr. 1. april 2018
1,32% pr. 1. oktober 2018
1,44% pr. 1. august 2019
1,6% pr. 1. januar 2020
0,4% pr. 1. april 2020
1,06% pr. 1. oktober 2020

Karin V. Madsen

Tab af erhvervsevne-dækningen udbetales som en procentdel af lønnen på det aktuelle
skadestidspunkt, når og såfremt erhvervsevnen er nedsat med mindst 50 procent.

Derfor har det været et stort ønske fra BF at gøre det muligt at ”fryse” forsikringsdæknin-
gen til det niveau, der lå inden en lønnedgang som følge af nedsat tid på grund af en kronisk 
sygdom. 

Ændringen i aftalen med PFA Pension omfatter medlemmer, der er gået ned i tid efter den 
1.1.19 og mindst har fået en lønnedgang på 10 procent. De medlemmer kan kontakte PFA’s 
skadeafdeling og ansøge om en fastholdelse af deres Tab af erhvervsevne-dækning på det 
tidligere lønniveau. Ansøgning skal ske senest seks måneder efter lønnedgangen. 

Eksempler på kroniske sygdomme, hvor dækningen kan fastholdes, er for eksempel sklerose 
og Parkinsons sygdom. Det er ikke muligt at fastholde forsikringsdækningerne, hvis det drejer 
sig om stress, følger efter hjernerystelse, hovedpine, whiplash eller lignende.

Muligheden for frysning vil gælde alle de forsikringer, som er fastsat som en procentdel af
lønnen, eksempelvis PFA Liv.  

Kontakt BF’s Rådgivning og Forhandling hvis du ønsker rådgivning om denne mulighed.

BF gennemfører igen i år lønundersøgelser på både det offentlige og private område, der bruges i forbundets lønstatistikker. 

Lønundersøgelsen udsendes i form af e-mail invitation. På det offentlige område udsendes mailinvitationen den 26. september, og på 
det private område udsendes mailen i slutningen af september. Modtager du ikke mailen på de angivne tidspunkter, så tjek gerne dit 
spamfilter.

BF opfordrer alle til at svare på de udsendte mailinvitationer. Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at opnå den rigtige løn – både for 
det enkelte medlem, for BF ś lønrådgivning og for forbundets tillidsrepræsentanter. 

Reagerer du ikke på mailinvitationen, vil du modtage et par opfølgningsmails. En høj svarprocent er en stor fordel ved lønforhandlinger, 
særligt når det gælder stillingskategorier med relativt få personer. 

Hvis du besvarer den udsendte mailinvitation indenfor den angivne frist, deltager du automatisk i konkurrencen om i alt otte gavekort 
med en værdi af 1.000 kroner til ”gavekortet.dk”.

Undersøgelsen tager kun ganske kort tid at besvare, når du har din lønseddel ved hånden eller fremme på skærmen.

Karin V. Madsen

Fornyelse af 
overenskomst 
for lektører

Kronisk sygdom og nedsat 
arbejdstid påvirker din "Tab 
af erhvervsevne"-dækning
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Jacob Holm Krogsøe
Randers Bibliotek
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jk@randersbib.dk

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

Formand
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

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

Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek, 
Tlf: 60 66 25 81
Email:  jettefugl2@gmail.com

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

2019

Halvårsregnskab godkendt 

Kriterier for et nyt navn til BF

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 4. september. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.

På mødet gennemgik BF’s bestyrelse halvårsregnskabet, og her ser det ud til, at BF får et bedre resultat end 
forventet. Dels har forbundet haft større indtægter end forventet på blandt andet de finansielle poster, dels har 
man haft færre udgifter til eksempelvis frikøb og budgetterede medlemsaktiviteter. Dog regner man fortsat med 
et underskud i 2019. 
   Tine Segel kommenterede regnskabet.
   - Det er selvfølgelig positivt, at det ser ud til at blive et bedre
resultat end forventet. Men underskuddet i 2019 er en aktiv
beslutning, fordi vi ville have pengene til at arbejde, og det er fortsat målet.

I forbindelse med BF’s mulige navneskifte har BF’s navnetænketank med hjælp fra en ekstern kommunikationsrådgiver udarbejdet 

en række kriterier for et nyt navn. Kriterierne skal tydeligøre, hvad BF ønsker at opnå med et nyt forbundsnavn. Eksempelvis lægger 

navnetænketanken vægt på, at et nyt forbundsnavn i højere grad end at signalere én faglighed skal signalere flere fagligheder, fordi det 

er den udvikling, der er inden for faget og dermed i forbundet. Desuden kom tænketanken frem til, at det ikke længere er aktuelt at have 

et navn, der signalerer, hvilken uddannelse man har, fordi uddannelsesområdet i dag er mere mangfoldigt. I stedet vil det være mere 

favnende at få et navn, der i højere grad signalerer de arbejdsområder, BF’erne beskæftiger sig med.  

   Formand Tine Segel roste navnetænketankens arbejde.

   - Med kriterierne og de drøftelser, der har været i navnetænketanken, er det endnu tydeligere, hvorfor vi har sat gang i den her proces. 

Fordi vi ikke længere er et forbund, hvor vi kan regne med, at alle medlemmer har taget den samme uddannelse og ender i nogenlunde 

samme jobfunktion. Tidligere har uddannelsen bundet os sammen, og det var herfra, de nye medlemmer kom. Det var BF bygget op om, 

men den verden er der bare ikke længere, sagde hun.  

   Gitte Andersen roste også kriterierne for tydeligt at sætte en retning for et nyt navn og ikke mindst, hvorfor et nyt navn er nødven-

digt. Jacob Holm Krogsøe var også tilfreds med, at processen omkring et muligt navneskifte er grundig.

   - Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget glad for navnet Bibliotekarforbundet. Men når det er sagt, så har den her proces 

taget mig på en rejse, hvor jeg på nuværende tidspunkt godt kan se, at det er rigtigt, at BF skal skifte navn. Jeg ser de her kriterier som 

et redskab til også at tage medlemmerne med på den rejse og få forklaret bevæggrundene for et eventuelt navneskifte.  
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Forberedelser 
til OK21 

Ny overenskomst 
på Grønland

Vedtægtsændringer i fire faggrupper 

Tekst Anette Lerche

I 2021 er der overenskomstforhandlinger på det 
offentlige område. Derfor starter drøftelserne 
af, hvilke temaer BF ønsker særligt fokus på. 
   Jette Fugl så blandt andet et stort behov for, 
at der kommer mere fokus på det balancerede 
arbejdsliv. 
   - Jeg møder medlemmer, der siger; »hvordan 
skal jeg være på mit arbejde, til jeg er over 70 
år gammel«? Det er vigtigt, at vi ser på det her 
område. Det handler om arbejdsmiljø, arbejdstid, 
efteruddannelse og meget mere.
   Tillidsrepræsentantsystemet har også brug 
for ekstra opmærksomhed, mente bestyrelsen. 
Ligeså Ny Løn der ikke fungerer, fordi der ikke er 
nogen penge at forhandle om lokalt.  
   De mange input tages med i BF’s arbejde med 
forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 
i 2021, hvoraf de fleste forhandlinger foregår ved 
centrale forhandlingsborde i samarbejde med de 
øvrige akademikerorganisationer. 

Faggrupperne Medicinsk Information skifter navn til Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund. Samtidig udvides faggruppens 
formål til også at inkludere samfundsfaglige områder. Faggruppen for IT har også valgt at ændre navn, så den nu hedder Faggruppen for 
IT og Dataetik, og formålet udvides til også at understøtte den it-politiske debat. Desuden gøres generalforsamlingsperioderne treårige. 
BØFA gør også sine generalforsamlingsperioder treårige, mens Kunstfaggruppen i sine vedtægter udvider rekrutteringsgrundlaget til 
faggruppens bestyrelse, så der nu kan vælges fire pensionistmedlemmer eller studentermedlemmer ind i bestyrelsen.  

En ny overenskomst, der også gælder BF’s med-
lemmer på Grønland, har været til vejledende ur-
afstemning blandt medlemmerne. Her stemte alle 
BF’ere Ja (dog stemte én enkelt blank), og stem-
meprocenten var på 76,9 procent. HB godkendte 
også den fireårige overenskomst.
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Tag elefanten 
ved snablen
Himmelvendte øjne, folk der ikke deltager eller 
modsat dominerer hele mødet. Der sker ofte ting 
på arbejdspladsen, som vi vælger at ignorere. Men 
faktisk vil det gavne både os selv og opgaveløs-
ningen, at vi begynder at tale om dem. 

D
kommer fra folk i gruppen, vigtige under processen, men ofte 
mister vi opmærksomheden på dem, siger hun og fortæller, 
hvad det typisk kan være, der bliver bemærket og derefter 
ignoreret.
   – Det kan være en person til mødet, der slet ikke er med, men 
som bare sidder og kigger på sin computer eller sin mobil, og 
hvor man lader vedkommende gøre det. Eller det kan være, at 
der bliver spurgt ud i rummet: Er vi enige om det? Og så sidder 
der en og læner sig tilbage i stolen med himmelvendte øjne 
men siger ikke noget, og resten vælger at ignorere det. Det 
kan også være en konflikt mellem to kollegaer, der er uenige 
om hvilken beslutning, der skal tages i gruppen, og hvor man 
så vælger den lette løsning, selvom man godt kan se, at der 
er noget i den diskussion, man må forholde sig til, og at det 
derfor dybest set vil være det rigtige at gå ind i den. Så det er 
noget, alle kan se, men som man ser bort fra, fordi det er for 
besværligt at forholde sig til, siger Lotte Svalgaard.

Men hvorfor skal vi forholde os til de ting?
- Fordi ellers forsvinder transparensen i en gruppe. Hvis der 
ikke bliver taget hånd om de ting, bliver det svært at navigere 
på arbejdspladsen. Nogle siger, at når bare vi er høflige, så 

er kan ske mange ting på ar-
bejdspladsen, når vi sidder til et 
møde eller i en gruppe, der skal 
samarbejde. Ting, som ikke har 
noget med arbejdet at gøre, men 
som alligevel griber forstyrrende 

ind i det. Elefanten i rummet, som alle lægger 
mærke til, men ingen taler om. Og det kan 
være et problem, hvis den elefant får lov til at 
gå uforstyrret rundt, mener Lotte Svalgaard, 
der er ph.d., selvstændig organisationspsy-
kolog og post.doc. på Center for Organisati-
onspsykologi på Roskilde Universitet. Hun er 
forfatter til bogen Elefanten i rummet – om 
modet til at handle på det, vi mærker.
   Bogen udspringer af hendes ph.d.-afhand-
ling, hvor hun blandt andet undersøgte, hvor-
dan opgaver løses af folk, der er under pres.
   – Det er, når vi er under pres, at vi har al-
lermest brug for at have øje for hinanden, så 
vi ved, om de beslutninger, der bliver truffet, 
er rigtige. Derfor er alle de små signaler, der 



September 2019 · Perspektiv · 43



44

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

· Perspektiv · September 2019 

er det trygt, men høflighed er ikke tryghed. 
Transparens er tryghed. Alle kender den der 
med, at man går fra et møde, og så går man 
hen til kaffemaskinen og brokker sig, og det 
betyder, at informationen aldrig kommer 
derhen, hvor den kan gøre en forskel, og hvor 
der kan blive samlet op på den på en klar og 
respektfuld måde. Som forfatter og forsker 
i blandt andet sårbarhed Brené Brown siger: 
»Clear is kind. Unclear is unkind«.

VI BEHØVER IKKE LØSNINGEN

Det er både af hensyn til de involverede 
medarbejdere, men også af hensyn til selve 
opgaveløsningen, at Lotte Svalgaard mener, at 
der bør tages hånd om »elefanterne«.
   - Man kan komme til at gå mange omveje, 
hvis der er ting, man ikke taler om eller bevidst 
overser, fordi det er det letteste i øjeblikket. 
Og hvis de her dysfunktionelle beslutningspro-
cesser får lov til at fortsætte, fordi man ikke 
taler om dem, kommer det til at gå ud over 
opgaverne på et tidspunkt. Uden at jeg kender 
noget til sagen, tænker jeg, at der for eksem-
pel i forbindelse med hvidvasksagen i Danske 
Bank har siddet nogen, der ikke har fået sagt 
noget højt, men som har kunnet mærke, at der 
var noget galt, siger Lotte Svalgaard, der me-
ner, at »bemærkede elefanter« i sidste ende 
kan ses på bundlinjen,
    - De grupper, der adresserer de her ting 
undervejs, er også bedre til at bruge hinandens 
ressourcer. De hjælper hinanden og skaber 
bedre og mere innovative produkter. For når 
der er tillid til, at man kan sige det, man tæn-
ker, kommer der også flere idéer på bordet. Og 
hvis man for eksempel ignorerer den stille fyr, 
der sidder indadvendt med sin computer og 

ikke deltager, går man måske glip af en analytisk ressource eller 
et kritisk øje, siger Lotte Svalgaard.
   Hvorfor vi ikke reagerer og vælger at overse elefanterne i 
rummet, kan der være flere grunde til.
   - Der er selvfølgelig uroen og bekymringen for at træde ind 
i noget relationelt roderi, fordi man ikke ved, hvad man åbner 
for. Hvis der sidder en og himler med øjnene, kan der være en 
konfliktskyhed i forhold til at træde ind i det følelsesmæssige 
felt og angsten for at gå fra kontrol til ikke-kontrol.
   Samtidig har vi en tendens til at synes, at hvis vi peger på 
noget, så skal vi også være i stand til at fikse det og komme 
med løsningsforslag. Og hvis man ikke kan det, lader man det 
ligge, hvilket vil sige, at man for eksempel ignorerer ham den 
stille fyr, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre ved det, hvis 
han er utilfreds eller ked af det, fortæller Lotte Svalgaard, der 
ikke mener, at man behøver at have en løsning for at påpege et 
eventuelt problem.
   En anden ting, der også holder folk tilbage, er, at de tror, at de 
er de eneste, der har set elefanten.
   - Fordi de andre folk i gruppen ikke gør noget, kommer de i 
tvivl om deres egen oplevelse af det, der foregår, og tænker: 
Det er nok også bare mig, der synes det, så den lader jeg bare 
gå, siger Lotte Svalgaard, der igen og igen har oplevet, at alle 
rent faktisk har set elefanten men vælger at ignorere den.
- Man tror ofte, at folk ikke ser de ting, men det gør de. De 
vælger bare ikke at adressere dem.

ELEFANTEN KAN BLIVE TIL EN KAMEL

Det er dog ikke alle de ting, der sker omkring en, der nødvendig-
vis bør tages op, ifølge Lotte Svalgaard. 
  - Det er ikke mit budskab, at man skal handle på alt. Det, 
der er afgørende, er, at man kan mærke efter i sig selv: Er det 
rigtigt for mig, gruppen og opgaven at lade det passere, eller 
skal jeg reagere på det? Og du ved dybest set godt, når der er 
noget, der kommer i vejen for den fede opgaveløsning, eller når 
den bekymring, du har for en kollega, er en, du bør tage dig af. 
Det er, når du får en ubehagelig fornemmelse eller uro i maven, 
fulgt af en følelse af, at du ikke er tro mod dig selv, hvis du ikke 

”Elefanten i rummet” er skrevet af organisations-
psykolog Lotte Svalgaard. Bogen udkom i foråret på 
Akademisk Forlag og beskæftiger sig med, hvordan 
man kan blive bedre til at mærke og handle på de 
ting, der ligger under det, der bliver diskuteret men 
ikke italesat i for eksempel en arbejdsgruppe. Målet 
er at højne både arbejdsglæde og bundlinje. 

Hvis du 
vil vide 
mere …
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”De grupper der adresserer de her 
ting undervejs, er også bedre til at 
bruge hinandens ressourcer.”

adresserer det, der sker omkring dig. Og man 
kan jo begynde stille og roligt med at forholde 
sig til, hvad det ville gøre ved uroen i maven, 
og hvordan det ville hjælpe en, hvis man kom 
af med det, man sidder med. Nogle gange 
bliver elefanten så til en kamel, man sluger. 
Det er sådan, det er. Men man skal dæleme 
mærke efter, hvad konsekvenserne er, hvis 
man ikke adresserer det. Går man så meget 
på kompromis med sig selv, at det går ud over 
ens arbejdslyst, glæde og energi?

Hvis man beslutter sig for at adressere 
elefanten, hvordan gør man det så på en 
hensigtsmæssig måde?

- Det er stærkt hjælpsomt bare at adressere 
det. For eksempel at sige til et møde: Vi er ikke 
enige, skal vi tage en runde mere? Eller spørge 
den stille: Hvor er du henne? Bare det at sige 
noget er at gøre noget. Det kan godt være, at 
man ikke kommer ind til sagens kerne, men 
jo flere sådanne spørgsmål, der bliver stillet, 
jo tryggere bliver det, og lige meget hvad vil 
knuden være løsnet lidt, siger Lotte Svalgaard. 

Mødte et par youtubere.

Nej, men giv det et
skud alligevel.

Man skal jo ikke sætte sit
lys under en skæppe.

Marens stribe

Lotte Svalgaard mener 
ikke, at man bør have 
en løsning for at 
påpege et evt. problem.
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Det var med stor sorg, at vi mandag den 29. juli modtog beskeden om, at bibliotekar Lars Dürr Thomassen efter et langt 
sygdomsforløb var sovet stille ind, 56 år gammel. 

Lars blev færdiguddannet som bibliotekar i 1986 og var herefter leder af en biograf, bibliotekar i Hobro, ledende børnebibli-
otekar i Billund, bibliotekar på Sæby Bibliotek og leder af Gram Bibliotek. I 2004 blev Lars ansat på Haderslev Bibliotek. Fra 
dag ét var han 100 procent dedikeret til sit arbejde. Lars var ankermanden bag bibliotekets digitale udvikling. Han var idérig 
og visionær uden at tabe forbindelsen til den praktiske del og den daglige drift. Lars var desuden i mange år souschef og en 
del af ledelsen på Haderslev Bibliotek. En ledelse der altid uddelegerede ansvar og havde stor tillid til medarbejderne med 
deraf følgende arbejdsglæde og trivsel. 

Lars var en leder med stor empati, og ingen er gået forgæves efter støtte, hvad enten det var faglig sparring eller personlig 
støtte. 

Ikke kun Haderslev Bibliotekernes udvikling, men også det danske biblioteksvæsen stod hans hjerte nær, og han deltog med 
stort engagement i diverse landsdækkende faglige udviklingsfora.

For Haderslev Bibliotek er det et stort savn, at Lars ikke mere vil være der til at sætte sit præg på såvel dagligdagen som 
den faglige udvikling. Men det allerstørste savn er at finde blandt Lars’ kollegaer, der vil savne hans positive sind og aldrig 
svigtende humør. 

I sin fritid var Lars domsmand, aktiv partipolitisk, filmentusiast og engageret i miljø og klima. Men det vigtigste for Lars var 
familien. 

Vi sender vore tanker og medfølelse til Anne, Amanda og Robin.

Medarbejderne på Haderslev Bibliotek

Mindeord for Lars Dürr Thomassen
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1. Jobsøgning
•  Jobsøgningsworkshop
•  Sparring og gode råd til dine jobansøgninger 

og dit CV
•  Personlig vejledning omkring kompetencer og 

karrierevalg
•  Kompetencemodel, der giver dig indblik i 

sprogbrug og kompetencer. Se mere på 
bibliotekarforbundets-kompetencemodel.dk/

2. Løn
•  Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
•  Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du 

ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
•  Gratis adgang til en lang række arrangementer lige 

fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder 
med mere

•  Lave priser for medlemskab af en af BF’s 11 
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for 
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA – 
faggruppen for børnebibliotekarer.

•  Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

4. Faglig udvikling
•  BF’s fagmagasin Perspektiv udkommer 11 gange om 

året med artikler, der udvider din faglige verden
•  Ugentlige nyhedsbreve
•  På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler 

om nye projekter og tendenser

5. Forstå dine rettigheder
•  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg skal på barsel?
•  Hvad har jeg ret til af ferie?
•  Skal min arbejdsgiver indbetale pension?
•  BF hjælper dig med dine spørgsmål eller problemer 

omkring ansættelsesforhold 

6. Rabat på forsikringer og indkøb
•  BF har forhandlet bedre priser hos forsikringsselskabet 

Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine medlemmer 
rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
•  Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om 

din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et 
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din 
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit 
næste job.

7 ting du kan bruge BF til

Find mange flere på bf.dk
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Morgenmøde:
Hvordan håndterer vi
tillidskrisen skabt af
opmærksomheds-
økonomien?
Hvordan gik det til, at det 
blev sværere at trænge igen-
nem med budskaber til din 
målgruppe? Hvordan sørger 
du for at genfange opmærk-
somheden? Morgenmøde 
med Vincent F. Hendricks.
1. oktober 2019 i København

Webinar: Bliv bedre til
selvledelse - 7 gode råd til
at lede egne projekter
Mange arbejdsfunktioner 
kræver, at vi som medarbej-
dere er gode til at lede vores 
eget arbejde. Få 7 gode råd til 
bedre at kunne lede dine egne 
projekter 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-
lerierne og aktuelle projekter.
11. til 13. oktober 2019
i Göteborg

Netværk for læring 
og undervisning
Få sparring på tværs af 
arbejdspladser og arbejds-
områder og tid til refleksion 
over din praksis i forhold 
til læring og undervisning. 
BF-netværk på tværs med 
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 mel-
lem teknologi og mennesker 
og samtidig navigere i de 
etiske problemstillinger. 
26. oktober 2019
i København

Ekstraordinær
generalforsamling i
BF`s Kunstfaggruppe
Valg af en ny bestyrelse 
eller nedlæggelse af fag-
gruppen? Alle medlemmer 
opfordres til at stille op 
til bestyrelsen eller finde 
mulige kandidater.
30. oktober 2019
i København

Temadag: Greve Bibliotek - 
Roskilde Børnekulturhus
Kom med BØFA til Escape-
room på Greve Bibliotek og 
se og hør, hvordan de bruger 
deres fantastiske piratskib 
til formidling i børnebiblio-
teket. Desuden rundvisning 
i det nye Børnekulturhus i 
Roskilde.
30. oktober 2019 i Greve
og Roskilde

Webinar: Hvordan
faciliterer jeg en sæk lopper?
Få redskaber til at arbejde 
med facilitering af børn i din 
hverdag omkring børnebiblio-
teket.
12. november 2019 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Stress som hverdagskost?
Som leder har du oftest rollen 
som fanebærer for arbejds-
pladsens kultur. Men hvordan 
sørger du for, at du ikke selv 
rammes, mens du passer på 
dine medarbejderes helbred?   
12. november 2019
i København

Gå-hjem-møde:
Citizen Science –
nye måder at inddrage
borgere i forskningen
Bliv introduceret til Citizen 
Science - en samlebetegnelse 
for nye former for samar-
bejde mellem forskere og 
borgere, hvor bibliotekerne 
mange steder bliver sam-
lingssted for projekterne.  
22. januar 2020 i Aarhus
28. januar 2020 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.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

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

Workshop: Revolutioner
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.
6. og 13. november 2019 i 
København

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

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

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

TR-uddannelse
Modul A 2020
2. til 4. marts 2020
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Records Manager – 
videregående 
Bliv opdateret om de sids-
te nye tiltag, ny praksis og 
trends inden for records 
management. Målrettet dig 
som arbejder med records-/
documentmanagement.
2. oktober 2019 i København

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

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
3. oktober 2019 i Aarhus

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

Kursus+webinar: Informati-
onssøgning: søgestrategier 
og kildekritik
Informationssøgning er én af 
de mest essentielle kompe-
tencer for BF's medlemmer. 
Få en dybere forståelse af 
informationssøgeprocesser 
samt viden om søgestrategier 
og kildekritik. Kursusforløb 
med webinar 23. oktober plus 
kursusdag.
30. oktober 2019 i København
31. oktober 2019 i Vejle

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

Lynkursus:
SoMe-managerens værktøjer
Få indblik i en række værdi-
fulde værktøjer og metoder 
til planlægning af kampagner 
på de sociale medier. Kursus 
for dig som vil arbejde med 
sociale medier som et middel 
til mere synlighed og større 
engagement.
28. november 2019
i København

Lynkursus: Facilitering i 
praksis – flere redskaber til 
værktøjskassen
Lynkursus hvor vi fylder din 
værktøjskasse op med endnu 
flere tips, tricks og gode øvel-
ser til din næste facilitering og 
afprøver værktøjerne i praksis 
med det samme.
25. februar 2020 i København
27. februar 2020 i Aalborg

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.

Digital Manager 2.0
(Miniuddannelse)
Opdateret udgave af uddan-
nelsen, hvor vi på 6 kursus-
dage fokuserer på værktøjer 
til og principper for udvik-
ling, design og strukturering 
af din organisations eller 
virksomheds website eller 
andre digitale løsninger og 
webapplikationer. 
4. til 26. marts 2020
i København
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Navn: Lone Nørgaard Pedersen                   
Stilling: Projektmedarbejder Børne- og
Ungdomsforvaltningen i Københavns
Kommune fra 29. april 2019 til 1. januar 2020          
Uddannelse: Bibliotekar DB i 1994         
Tidligere: Bibliotekar på Center for frivilligt,
socialt arbejde, uddannelsesbibliotekar under 
VIA/UCN, med videre.           
Alder: 57 år  

Hvad er dine opgaver i Børne- og Ungdoms-
forvaltningen i Københavns Kommune?              
- Jeg skal være med til at sikre, at GDPR (per-
sondataforordningen) bliver implementeret i de 
selvejende daginstitutioner. Derfor er jeg ansat 
af Børne- og Ungdomsforvaltningen, men sidder 
reelt i afdelingen Intern Revision, der rådgiver og 
kontrollerer alle forvaltningerne. 
  Min rolle er således både rådgivende og kontrol-
lerende. Først besøger jeg institutionerne og 
indsamler viden om dataflowet i organisationen 
- for eksempel når der er børn, der starter eller 
går ud af institutionen. Jeg afdækker, hvordan de 
håndterer persondata. 
  Anden fase er et såkaldt compliancetjek. Det er 
den kontrollerende del. Her sikrer jeg, at institu-
tionerne har en politik omkring persondata, at 
nogen har ansvaret, og at der er styr på samtykke 
og sletning af data. Kort sagt, at de lever op til 
lovgivningen.

Hvilke bibliotekariske kompetencer
bruger du?           
Dialogen med institutionerne er meget lig 
en lånersamtale, hvor jeg bruger åbne, men 
alligevel styrede spørgsmål, og hvor det er 
vigtigt at etablere gode relationer. Jeg har 
også ansvar for, at den viden, vi indsamler 
i projektet, og korrespondancen mellem 
institutionerne og forvaltningen bliver 
organiseret, journaliseret og arkiveret kor-
rekt. Så hele processen er transparent. 
  
Hvem arbejder du sammen med?                    
- Vi er et team på fem, der tæller blandt 
andet en jurist og en sociolog. Jeg er den 
eneste bibliotekar og blev ansat til netop 
også at sikre dokumentationsdelen.
    
Hvad fik dig til at søge stillingen?          
- Det er flere ting, der har ført mig i retning 
af GDPR. Jeg har tidligere arbejdet med 
systemer, databaser og kvalitetssikring, 
og jeg har taget Records Manager-uddan-
nelsen i BF, hvor vi talte om, at GDPR var 
et oplagt område at specialisere sig i. Så 
da der var en i mit netværk, der gjorde mig 
opmærksom på en stilling på LinkedIn, 
søgte jeg. Det var en tidsbegrænset stilling 
i Københavns Kommune, som jeg ellers ikke 
ville have set.      

Hvad vil du gerne arbejde
med fremadrettet?               
- Jeg kan godt lide kombinationen 
af at have en rådgivende rolle med 
dialog med institutioner og så den 
mere nørdede del med dokumenta-
tionen. Jeg ser mig selv som gene-
ralist, men kan også lide den faglige 
fordybelse. Balancen mellem det 
udadvendte og fordybelsen og mel-
lem udvikling og drift er meget fin. 
Jeg kan også godt lide at undervise 
og formidle, så jeg vil søge i retning 
af stillinger, der indeholder de 
elementer.  

Er de stillinger svære at finde?           
- Jeg opdagede som sagt det her 
job gennem mit netværk, og jeg 
har oplevet at være én blandt 
300 ansøgere til stillinger, hvor 
min fornemmelse er, at jeg bliver 
fravalgt, fordi jeg er 50 plus, så det 
kan være frustrerende, fordi jeg 
har andre ting at byde ind med. Jeg 
deler gerne mine erfaringer med 
andre BF-medlemmer om at være 
ledig og komme i job. De kan skrive 
til mig på lonenp@godmail.dk.      

Rådgivende og kontrollerende i samme job
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Vores populære Maria serie af podier og krybber har fået vokseværk og fås 
nu også i en XL version med større flader til udstilling og større rum til  
opbevaring. Den nye bredde passer desuden til en dobbeltsidet reolgavl. 

Miks og match efter behov. Se flere muligheder på www.bci.dk.

BESTSELLER MED VOKSEVÆRK

www.bci.dk

NYE

MÅL

”Som professionel, der 
arbejder med børn og 
unge, bør det være en
del af dit arbejde at se 
YouTube. Du skal vide 
hvem de unge følger, og 
hvad de ser lige nu. For 
som i den fysiske verden 
skal de have hjælp til at 
skelne skidt fra kanel”
Kulturformidler og debattør Mia Ben-Ami

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

Gymnasiebiblioteket virker  ·  Hvad gør de biblioteker, hvor udlånet stiger?

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

SEPTEMBER   2019 

08

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Du står i kø til at låne "Becoming". Er du stadig 
interesseret?

Stadig interesseret?

nowBIBLIOTEKET

Alt for mange 
henter aldrig deres 

reserverede materiale 
Undgå tidsspild med kø funktionen 

Vi skal
involvere os
mere i børns

digitale liv

tema




