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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 
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Vores populære Box krybbe fås nu også i en rund version i 3 forskellige 
højder. Brug krybben individuelt eller kombineret i en række som rumdelere.  
Skab en stor variation af former, der bugter sig igennem biblioteksrummet 
og leder både børn og voksne på en opdagelsesrejse igennem bøgernes 
verden.

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

MØD VORES NYE FAMILIEMEDLEM

www.bci.dk

NYHED 
»Hvis vi vil kulturen,
så skal kulturen
prioriteres først i
stedet for, at vi nøjes 
med de smuler, der
er tilbage efter en
budgetforhandling.
Vi skal sætte dags-
ordenen, og det gør
læsestrategien netop.«
Folkeoplysnings- og biblioteksordfører 
for Venstre Kim Valentin

Læs tema om oplægget til en national læselyst strategi på side 12

Piiist …
find selv flere 
ord på forsiden 
og på side 12
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04 Aktuel debat:
 Uden en bibliotekar i maskinrummet gør vi det 
 daglige arbejde lidt dårligere
  
06 Formandens leder  

08  Nyhedsoverblik fra nettet  

21 Bøger, der virker

22 Hey unge læsehest, hvad er der galt 

24 En digital nomades dagbog

32 Synspunkt:
 Tilbage til rødderne: folkebiblioteket 
 og dannelsesopgaven

34 Der er brug for en mere markedsorienteret tilgang

37 Del din viden resumeer 

38 Del din viden:   
 Biblioteket som et musikvæksthus for børn 

40 Job og karriere 

48 Arrangementer på vej                                                                                                                                    
 
50 Nyt job
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KVINDELIGE LEDERE 
BLIVER BEDT OM AT 
HENTE KAFFE
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NORDENS BIBLIOTEK FYLDER 50 ÅR

En bred kreds af organisationer heriblandt BF har til en høring i 
september præsenteret deres bud på en ambitøs læsestrategi. 
Nu er håbet, at politikerne vil følge op.

12

HVIS BARE HALVDELEN AF STRATEGIEN LYKKES, 
VIL DET VÆRE SINDSSYGT EFFEKTIVT
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»Det er forretningskritisk, når vi formidler forkert, og når 
samlingen ikke fungerer.« Sådan indledte Christian Lauersen, 
biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune, Perspek-
tivs debataften om bibliotekaruddannelsens udvikling. Han var 
inviteret med i et panel bestående af BF’s formand Tine Segel, 
konsulent i Devoteam Malene Seifon og leder af Institut for 
Kommunikation på Københavns Universitet Jens-Erik Mai for at 
debattere, hvad udviklingen af uddannelsen fra Biblioteksskole 
til Informationsstudier har betydet – for eksempel at bibliote-
karuddannelsen udfases – og om akademiseringen af uddan-
nelsen har været positiv.
   Det sidste er BF’s formand Tine Segel ikke i tvivl om. 
   - Vi skal ikke uddanne de unge specifikt til for eksempel at 
blive børnebibliotekarer. Vi skal give dem akademiske kompe-
tencer. Uddannelsen som cand.scient.bibl. åbner døre i mange 
forskellige sektorer, hvis man kan oversætte sine kompetencer 
til nye sammenhænge, sagde hun. 

VIDENSORGANISERING SOM KERNEKOMPETENCE

For de bibliotekariske kompetencer er relevante i mange sam-
menhænge.
   - Jeg er it-konsulent i dokumenthåndtering i det private, 
og jeg føler i høj grad, at jeg arbejder som bibliotekar. At lave 
en behovsanalyse er langt hen ad vejen det samme som at 
lave et referenceinterview, sagde Malene Seifon, konsulent i 
Devoteam og censor på Informationsstudier. Hun mener, at 
det er vigtigt, at de studerende får et indgående kendskab til 

TEKST OG FOTO: ANETTE LERCHE 

Sådan beskriver
Christian Lauersen, 
biblioteks- og borger-
servicechef i Roskilde 
Kommune konsekven-
sen af at have for få 
faguddannede biblio-
tekarer ansat. Han 
er bekymret for, om 
fremtidens cand.scient.
bibl’er har forståelsen 
for bibliotekets dna og 
de væsentligste kerne-
kompetencer med sig, 
når de dimitterer.  

”Uden en bibliotekar 
i maskinrummet gør 
vi det daglige arbejde 
lidt dårligere”
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strukturer og systemer og fremhævede vidensorganisation 
som en kernekompetence hos de nyuddannede.
   Christian Lauersen var enig, men nævnte også formidling, 
didaktik og menneskelig forståelse som vigtige kompetencer.

MANGE ÆNDRINGER PÅ STUDIET

Blandt tilhørerne til debatten var flere studerende, der læser 
Informationsstudier. De beskrev en studietid med mange 
ændringer. Både med flytningen fra Birketinget til Københavns 
Universitet og nye studieordninger. »Så har vi overhovedet lært 
det, vi skal?«, spurgte de panelet.
   Jens-Erik Mai kunne godt forstå de unges bekymring over, om 
deres uddannelse var god nok.
   - Men I har lært det, I skal kunne. Ændringerne skete, fordi vi 
kunne se i vores dimittendundersøgelse, at uddannelsen var for 
bred. Derfor har vi delt den i en informationsdel og en kulturdel, 
sagde han.
Andre tilhørere efterlyste mere praksis i uddannelsen. Og 
det er der da også skruet op for, understregede Jens-Erik Mai. 
Uddannelsen har både fået mere fokus på cases i undervisnin-
gen og giver mulighed for praktikforløb. Det sidste giver også 
meget til arbejdsmarkedet, mente Christian Lauersen.
   - Alle vinder på, at vi laver en stærk kobling mellem uddan-
nelsen og aftagerne. Jeg elsker at have de studerende i praktik. 
Deres spørgsmål og perspektiver giver arbejdspladsen meget, 
sagde han.
   Malene Seifon undrede sig over, at det er blevet svært at 
tiltrække studerende til uddannelsen. 

   - Der er så meget gods i vores uddannelse. Alle taler om data 
og information, management som noget nyt, men reelt er det 
jo det, vi har vidst noget om i mange år, sagde hun.
   Jens-Erik Mai var enig 
   - Uddannelsen bygger på en 150-årig tradition, som vi skal 
finde tilbage til. Blandt andet har Informationsstudier et sær-
egent take på kulturdelen med fokus på arkiver, biblioteker og 
museer, og jeg ser det som en styrke, at uddannelsen med den 
seneste fusion er blevet en del af et større institut, sagde han.
 

Fra Biblioteksskole til Informationsstudier

1956: Danmarks Biblioteksskole oprettes som afløser for 
Statens Biblioteksskole

1998: Skolen får universitetsstatus

2010: Danmarks Biblioteksskole ændrer navn til Det Informa-
tionsvidenskabelige Akademi (IVA)

2017: IVA ændrer navn til Institut for Informationsstudier (INF) 
og rykker til Københavns Universitets Søndre Campus

2019: INF fusionerer med Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling (MEF) og de to bliver til Institut for Kommunikation. 

Perspektiv vil i et kommende nummer sætte spot på uddannelsen
Bibliotekskundskab og videnskommunikation på Syddansk Universitet.
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Det fri valg skal beskyttes
– det faglige fællesskab styrkes
BF er et fagligt fællesskab for alle, der arbejder 
med data, information, viden og kultur. Dette 
blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018 for 
at imødekomme den udvikling, BF har identifi-
ceret via en arbejdsmarkedsanalyse foretaget 
i 2017, og den udvikling mange af jer oplever i 
dagligdagen på arbejdspladserne. Nemlig, at vi er 
mange med forskellige uddannelser, der løfter op-
gaverne omkring at bearbejde data, skabe viden 
og formidle information og kultur. 
   I hovedbestyrelsen tror vi på, at vi i BF kan 
skabe et stærkt fagligt fællesskab med udgangs-
punkt i disse områder, og at det rækker udover 
at organisere dimittender fra de uddannelser, vi 
traditionelt rekrutterer fra. Det er derfor, at der i 
øjeblikket foregår en debat om forbundets navn 
– en debat, der i den kommende tid skal tages 
på medlemsmøder og på arbejdspladserne. For 
hvis BF skal bestå som et selvstændigt og fagligt 
fællesskab, skal vi organisere en bredere med-
lemsskare end dem, der har titlen bibliotekar på 
uddannelsesbeviset. 
   Måske sidder du nu og spørger dig selv, hvordan 
det nu er med at rekruttere andre uddannelser; 
kan vi det? Det korte svar er ja, for siden 1990 
har vi haft lov om foreningsfrihed på arbejds-
markedet. I AC- fagbevægelsen respekterer vi 
dette og har en fælles overenskomst på det 
offentlige arbejdsmarked. Men helt enkelt er det 
alligevel ikke, for samtidig med at vi har fælles 
overenskomst, så opdeler vi forhandlingsretten i 
forhold til uddannelser. Det betyder, at vi i BF har 
forhandlingsretten for dem, der er uddannet bib-
liotekar, bibliotekar DB og cand.scient.bibl, men 
samtidig kan vi organisere andre faggrupper og 
dele forhandlingsretten via fritvalgsaftaler. Når 
nye uddannelser kommer til, skal vi internt blive 
enige om forhandlingsretten til disse. 
   Når det kommer til det private arbejdsmarked, 
er sagen en helt anden. Der er sjældent over-
enskomster på AC-området, og derfor kan det 
være afgørende, hvor den enkelte føler sig mest 

hjemme i forhold til at være organiseret. BF er nemlig ikke 
udelukkende forhandling og overenskomster. BF er også 
faglige netværk, arrangementer, miniuddannelser og så 
arbejder vi i BF for at bevare og styrke adgangen til kultur, 
information og viden i samfundet.
   Der er desuden en masse historik, konkurrence og dilem-
maer, der gør dette område komplekst. Dels respekten 
for fagforeningernes kæmpe arbejde – historisk og i det 
daglige – for at sikre og vedligeholde overenskomsterne, 
og dels for det vi kan opnå, når vi står sammen og samar-
bejder på tværs i fagbevægelsen. Faktum er dog, at vi har 
et arbejdsmarked, der bliver mere og mere delt, og hvor 
det ikke altid er dit uddannelsesbevis, der er det eneste 
adgangsgivende krav til jobbet. Derfor tror jeg på, at 
medlemsskab af en faglig organisation skal være baseret 
på, hvor man som individ føler sig bedst repræsenteret. 
Det er trist og på ingen måde i orden, når der dukker sager 
op som den aktuelle sag i Københavns lufthavn, hvor en 
medarbejder er blevet truet, fordi han ikke var medlem af 
3F, men af IDA. 
   Vi skal opføre os ordentlig, respektere foreningsfriheden 
og tro på, at fagbevægelsen i Danmark består, fordi vi er 
relevante for vores medlemmer, både i forhold til at sikre 
løn- og ansættelsesvilkår – og for at sikre opmærksomhed 
om den samfundsmæssige værdi, som vores medlemmer 
skaber. Det er det, vi i BF hver dag knokler for at vise alle 
medlemmer i BF. 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

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

2. oktober     

Debatten om børn og unges medievaner er ofte unuanceret, mener 
medieforsker Malene Charlotte Larsen og formanden for Medierådet for 
Børn og Unge, Stine Liv Johansen, der i bogen Børn, unge og medier har 
samlet den nyeste forskning på området.

- Når børn og unges skærmforbrug debatteres, er det ofte ud fra en an-
tagelse om, at sociale medier er enten positive eller negative, siger lektor 
ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet 
Malene Charlotte Larsen. Men den debat skal nuanceres, for digitale og 
sociale medier er en del af hverdagen for børn og unge i dag – blandt andet 
også en væsentlig del af deres leg, venskabsrelationer og selvfremstilling.
   - Ja der er digital mobning, men børn er også søde ved hinanden og leger, 
lærer og udvikler sig gennem brug af de digitale medier. Det er ikke enten/
eller. Bogen er henvendt til studerende på for eksempel lærer- og pæda-
goguddannelser og til fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge.
   - Den vigtigste pointe i bogen er, at digitale vaner altid skal sættes ind 
i en sammenhæng, fordi medierne kan bruges både godt og skidt, siger 
Malene Charlotte Larsen.
   For eksempel er Snapchat et flygtigt medie, hvilket kan betyde, at man 
kan være mere intime og tør sende grimme fotos til hinanden og ikke kun 
de pæne fotos, som dem man lægger på Instagram. Til gengæld kan nogle 
tage et screenshot af billederne, der kan komme i de forkerte hænder. Så 
det er kontekstafhængigt, om det er godt eller skidt.

Digitalt socialt liv
I debatten lyder det også, at børn og unge kan blive ensomme af at glo ind 
i skærmen, men igen kan de sociale medier, ifølge de to forskere, lige så 
vel styrke venskaber, samhørighed og børns velbefindende.
   - De børn og unge, der i forvejen sammenligner sig meget med andre, 
vil også gøre det på sociale medier og eksempelvis hige efter likes, så det 
er ikke noget, der nødvendigvis opstår på de sociale medier, siger Malene 
Charlotte Larsen, der forklarer, at der er forskellige typer af relationer på 

A
rkivfoto Jakob B

oserup

nettet: stærke bånd, svage bånd og latente bånd.
    - Det er godt at have en forståelse af, hvordan børn og unge har relatio-
ner på de sociale medier. De svage bånd er for eksempel blot nogle man 
følger på Instagram, hvor du har sporadisk kontakt. De stærke er dine 
venner, du også interagerer med i den fysiske verden, og de latente er en 
mulig relation for eksempel venners venner.

Selvfremstilling
De unge på sociale medier bliver i debatten ofte fremstillet som selvop-
tagne med en »selfiekultur«, men historisk er det ikke nyt, at vi bruger 
medier på den måde. Der er bare kommet flere redskaber. - Og børn og 
unge bruger også billeder af hinanden i deres selvfremstilling, hvilket kan 
styrke de sociale relationer. Den ny app TikTok (der tidligere hed Musical.ly, 
red.) ser udefra ud til at være ren selvfremstilling, men den handler ifølge 
Malene Charlotte Larsen også om at være en del af et fælleskab, hvor man 
øver sig med sine venner i for eksempel at lave håndbevægelser på en 
bestemt måde. - Så det er også leg og fælleskab udover selvfremstilling, 
siger Malene Charlotte Larsen, der mener at vi i debatten glemmer at høre 
børn og unges perspektiver om det, de laver på sociale medier.

Digitalt medborgerskab
Bogen berører børn og unges digitale medborgerskab. De har ret til at del-
tage, men de skal også beskyttes. Og det rejser en masse spørgsmål om, 
hvad vi gør i forhold til børn og privacy. - De afgiver hele tiden en masse 
data og navigerer inden for en masse forretningsmodeller uden at kende 
dem, siger Malene Charlotte Larsen. Derfor er media literacy eller digital 
dannelse vigtigt for, at børn kan gennemskue medierne og forstår, hvad 
de har med at gøre. For eksempel at Facebooks algoritmer afgør, hvem 
du skal se nyheder fra, og at kommercielle forretningsmodeller styrer de 
platforme, de bruger.

Mønsted

Børn og unges medieforbrug 
er ikke sort/hvidt 

Vi skal nuancere vores blik 
på børn og unges digitale liv, 
mener forfatterne til bogen 
»Børn, unge og medier«. 
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26. september

Vil du udvide dine fremtidige karrieremuligheder?

BF’s kompetencemodel skal inspirere til en mere aktiv udvikling 
af BF’ernes fremtidige karrierevej. Den dækker over flere facet-
ter og giver ny viden om de ord, der beskriver BF’ernes mange 
kompetencer.

Hvorvidt du ønsker at udfolde dine kompetencer for at tackle 
andre typer opgaver inden for dit eksisterende felt, eller om du 
ønsker at tillære dig nye evner for at søge udfordringer i andre 
sektorer, så kan kompetencemodellen hjælpe (se den på http://
bibliotekarforbundets-kompetencemodel.dk/).
   Dyk ned i de forskellige arbejdsfelter og erfar, hvilke tilhørende 
kompetencer du har eller kan udvikle. Læs artikler og se videoer 
med BF’ere, der fortæller om alt fra, hvilke arbejdsopgaver de sid-
der med til, hvordan deres kompetencer giver et fundament, der 
gør det muligt at søge job i et bredt arbejdsmarked.
   Lad dig derfor inspirere af modellen og tjek nogle af BF’s mange 
tilbud om kurser, mini- og efteruddannelser inden for de forskel-
lige arbejdsfelter og begynd allerede i dag med at udvide dine 
fremtidige karrieremuligheder.

Bibliotekarforbundet

2. oktober

Ny lederuddannelse i staten med fokus på
psykisk arbejdsmiljø

Ny lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til 
forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres 
arbejdspladser. Det første hold starter op ultimo november 2019.

Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på 
jobbet. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv 
betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær.
  Netop det har flere og flere arbejdspladser fået øjnene op for. Som led 
i overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18) mellem Finansministe-
riet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at 
udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere 
i staten. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete red-
skaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt 
deres medarbejdere. For med trivsel på arbejdspladsen øges produkti-
viteten og kvaliteten i arbejdet, og sygefraværet falder.

Se mere på http://www.flipa.dk/
Bibliotekarforbundet

3. oktober

Både godt og skidt i finanslovsforslag 

Regeringens forslag til Finansloven for 2020 har fået en blandet 
modtagelse. Blandt andet har der været forvirring omkring, hvorvidt 
omprioriteringsbidraget på to procent fortsætter eller ej. Det er des-
værre stadig en realitet for mange institutioner, blandt andet Det Kgl. 
Bibliotek, som allerede i 2018 understregede, at konsekvenserne af de 
fortsatte besparelser ville betyde, at bibliotekets formidlingsaktivite-
ter, indsamling af den digitale kulturarv med mere ville blive påvirket.
Til gengæld er omprioriteringsbidraget blevet fjernet på uddannelses-
området, hvilket kan give anledning til forhåbninger om, at uddannel-
sesinstitutioner igen kan finde økonomi til at prioritere uddannelses-
bibliotekarer. 
  Bekymrende er det dog samtidig, at regeringen med sit forslag til 
finansloven for næste år ikke ønsker at videreføre det såkaldte taxa-
meterløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universi-
tetsuddannelser. Det betyder, at de humanistiske og samfundsviden-
skabelige uddannelser samlet får fjernet cirka 290 millioner kroner, og 
det ærgrer BF’s formand Tine Segel.
  - Det er bekymrende, at der fortsat budgetteres med besparelser på 
uddannelsesområdet, fordi vi som samfund er afhængige af, at vores 
uddannelser har en høj kvalitet. På den positive side glæder jeg mig 
over, at omprioriteringsbidraget er blevet fjernet hos uddannelsesin-
stitutionerne. Det er vigtigt, at vi får italesat de samfundsmæssige 
opgaver, som uddannelsesbibliotekarer løfter i forhold til informati-
onssøgning, kildekritik og studieforberedende arbejde. 

Bibliotekarforbundet
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N y hedsover bl ik

26. september

BF i pressen: Biblioteket er fællesskabende for borgerne 

I Rødovre Kommune er Islev Bibliotek truet af lukning på grund af kommunale besparelser. BF's 
formand Tine Segel advarer i et debatindlæg bragt i Rødovre Lokal Nyt mod konsekvenserne af
at lukke de lokale biblioteker, der netop skaber liv og fællesskaber i bydelene.

BF's formand advarer mod at lukke Islev Bibliotek i et debatindlæg i Rødovre Lokal Nyt 
 
En læsevaneundersøgelse viste i 2017, at der er sket et fald i børn og unges fritidslæsning i perioden 
2010 til 2017. Det er alvorligt, fordi netop læsefærdigheden har afgørende betydning for, hvordan et 
barn klarer sig i skolen. På nationalt plan vækker det bekymring, og der er blandt andet taget initiativ 
til en national læsestrategi, hvor bibliotekerne er stærke aktører i at skabe læselyst hos børn.
   Men i Rødovre vælger kommunen desværre i stedet for at tænke i ambitiøse strategier at varsle 
lukning af den lokale filial, Islev, som er med til at skabe liv, aktiviteter og fællesskaber i bydelen. Et 
medborgerhus uden udlån og baseret på en heftig besparelse kan ikke erstatte alt det, biblioteket 
kan tilbyde.
   Som formand for Bibliotekarforbundet er jeg ærgerlig over, at man i Rødovre ikke formår at se 
de muligheder, der er i Islev Bibliotek. Når et lokalområde mister en biblioteksfilial, kan det få store 
konsekvenser for lokalområdet, fordi netop nærheden til biblioteket er afgørende for, om borgerne 
(især børnene og de ældre) bruger det.
    Det er bibliotekets styrke, at man ikke behøver et kvartalsabonnement for at få adgang til en bred 
og betjent samling på biblioteket. Alle uanset baggrund kan komme på biblioteket og låne en bog, 
læse en avis, høre et foredrag eller noget helt fjerde. Folkebiblioteket tilbyder på den måde et ånde-
ligt helle og et fysisk og nærværende mødested i lokalsamfundet, hvor alle borgere kan møde fagligt 
personale, der inspirerer.
   Bibliotekarer skaber læselyst blandt børn i både daginstitutioner og skoler, og de understøtter livs-
lang læring. De er også en vigtig del af den sociale indsats, hvor biblioteket kan gøre en enorm forskel 
for den enkelte. Biblioteket er et samlingspunkt og indgår i partnerskaber med alle kommunen øvrige 
institutioner – lige fra kulturhuse, musikskole, skoler til plejehjem.
   Kære politikere. Tænk jer nu godt om og invester i bibliotekerne, så læselyst, dannelse, fællesskaber 
og kulturel aktivitet prioriteres lokalt. Det betaler sig.

Bibliotekarforbundet

12. september

Digital Rejseplan guider
til digital læsning

Digitalt Myteri 2019 er et nyt tiltag, 
som skal belyse, at skærmtid ikke 
nødvendigvis kun handler om spil og 
sociale medier, men i stedet kan være 
indgangen til et utal af tilbud, som 
kan styrke børns læsevaner.

Som et led i projektet, hvor BF også 
har deltaget, er der blevet udviklet 
et formidlingsmateriale med titlen: 
Din Digitale Rejseplan. Din Digitale 
Rejseplan skal hjælpe forældre med 
at guide deres børn frem til gode digi-
tale læseoplevelser. På den måde kan 
skærmen være indgangen til læsning 
og fordybelse; den kan give adgang 
til flere tusinde bøger; og så kan den 
hjælpe med at sikre, at alle får adgang 
til læsemateriale, som kan understøtte 
forskellige læsekompetencer. Men det 
kræver, at forældrene er med til at 
engagere og informere deres børn om, 
hvor de kan finde de gode læseople-
velser.
   I forlængelse af arbejdet med hvor-
dan bibliotekerne kan være med til at 
styrke børn og unges læselyst, bakker 
BF om projektet. Tine Segel påpeger 
dog i forlængelse af projektet, at det 
er vigtigt ikke at tro, at den digitale 
guide kan tænkes som erstatning for 
bibliotekarernes formidling:
   - Som Tænketanken Fremtidens 
Bibliotekers undersøgelse, Børns 
Læsevaner fra 2017 viste, så er det kun 
20 procent af børn og unge, der vælger 
at læse bøger digitalt. Derfor er det 
vigtigt, at samme form for inspiration 
og anbefalinger kan opsøges i det 
fysiske. Og her er bibliotekaren stadig 
den bedste guide, og netop formidlin-
gen og kontakten med børn og unge 
er en opgave, der skal prioriteres ude i 
bibliotekerne, siger hun.

Projektet er igangsat af Danmarks 
Biblioteksforening og udført af Tæn-
ketanken Fremtidens Biblioteker med 
støtte af udviklingspuljen under Slots- 
og Kulturstyrelsen. BF har deltaget i 
projektgruppen.

Bibliotekarforbundet

BF’s formand advarer mod konsekvenserne af filiallukninger. Foto: BF

I seneste nummer skrev vi på hb-noterne, at BØFA har indført treårige 
generalforsamlinger. Det er en misforståelse. BØFA holder fast i toårige 
generalforsamlinger som hidtil. Vi beklager fejlen.
Vh redaktionen



•	 Onsdag	den	22.	januar	2020	kl.	16.00	-	18.30	i	Aarhus
•	 Tirsdag	den	28.	januar	2020	kl.	16.00	-	18.30	i	København	

Alle medlemmer af BF er velkomne. Deltagelsen er gratis.

The session is facilitated by Library 
Island’s designer, Dr. Matt Finch

Gå-hjem-møde:  

CiTizen	SCienCe	
–	nye	måder	at	inddrage	borgere	i	forskningen

Citizen	Science	er	en	samlebetegnelse	for	nye	former	for	sam-
arbejde	mellem	forskere	og	borgere.	For	at	bringe	befolkningen	
tættere	på	videnskaben	og	forskerne	tættere	på	befolkningen.	
Mange	steder	bliver	biblioteket	samlingsstedet	for	projekterne.

Hvad er Citizen Science, og hvad gør det godt for? Hør om redska-
ber til mobilisering af borgere i forskningen og om bibliotekernes 
forskellige roller i Citizen Science.

Oplægsholdere er Kristian	Hvidtfelt	nielsen, lektor ved Aarhus 
Universitet, Center for Videnskabsstudier, og Berit	elisabeth	Alving, 
bibliotekar ved Syddansk Universitetsbibliotek, Odense.

Tilmeld dig via	bf.dk/kalender

•	 Torsdag	den	20.	februar	2020	kl.	9.30	-	16.30	i	København	

Tilmeld dig via bf.dk/kalender

Kursus:  

Inden	for	de	sidste	år	er	records	management	for	alvor	kommet	i	fokus	i	mange	
offentlige	og	private	virksomheder	blandt	andet	med	baggrund	i	GDPR,	hvor	
mange	vælger	at	integrere	persondatahåndtering	og	records	management.	

Denne videregående kursusdag er målrettet dig, som tidligere har deltaget i 
BF’s “Records Manager”-miniuddannelse, og dig, som arbejder professionelt 
med records-/document management og har brug for faglig opdatering.

RecoRDs	ManaGeR	-	videregående

Her bliver du opdateret omkring de sidste nye tiltag inden for ISO 30300-serien, og vi 
gennemgår ny praksis og trends for de kommende år inden for records management.

Underviser	på	kurset:	Tine Weirsøe fra Scandinavian Information Audit.

•	 Pris for BF-medlemmer: 1.495 kr.
•	 Pris for ledige medlemmer og studentermedlemmer: 495 kr.
•	 Pris for ikke-medlemmer: 2.995 kr.
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Lystlæsning kommer ikke af
sig selv. Børn skal hjælpes
ind i læsningens verden –
uanset postnummer, mener
en bred kreds af organisationer 
heriblandt BF. Sammen har
de lavet et bud på en ambitiøs 
national læsestrategi. 

HVIS BARE
HALVDELEN
AF STRATEGIEN 
LYKKES, VIL
DET VÆRE
SINDSSYGT
EFFEKTIVT

Danske skolelever læser dårligere 
end i 2011, og kun 20 procent kan 
rigtig godt lide at læse, mens det tal 
internationalt er 43 procent.
   Forklaringen er velkendt: Et me-
diebillede, hvor læsning er i konkur-
rence med YouTube, streaming-
tjenester og sociale medier – en 
konkurrence, der ikke kan vindes 
(kun) ved lokale læseinitiativer, 
mener gruppen bag oplægget til 
den nationale læsestrategi. Der skal 
stilles krav til kommunerne, så det 
sikres, at alle børns læselyst – uan-
set hvor de bor – stimuleres gennem 
hele barn- og ungdommen.  
   For vi ved, at læsning ikke »blot« 
er en kilde til viden, underholdning 
og afslapning. Læsning giver barnet 

$
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en forståelse af sig selv og sine omgivelser 
samt styrker empati og identitetsudvikling. 
Læsning er ganske enkelt for værdifuldt til, at 
vi lader det slippe mellem fingrene på næste 
generation, lyder begrundelsen for de mange 
timers arbejde, der er lagt i den nationale stra-
tegi, som Danske Forlag, Boghandler- og For-
fatterforeningen, Danske skoleelever og BUPL 
står bag sammen med BF, Skole og Forældre, 
Danmarks Biblioteksforening, Læremiddel.dk 
og Kommunernes Forening for Pædagogiske 
Læringscentre.  
   
LÆSNING IND ALLE STEDER 

Strategien indeholder syv indsatsområder (se 
side 19). Blandt andet skal litteratur være let 
tilgængelig dér, hvor børn og unge befinder 
sig både fysisk og digitalt. Læseinitiativer skal 
ramme børns interesser og fællesskaber, og 
forældre skal have bedre vejledning og redska-
ber til at inspirere deres børn.
   Tre ambitiøse punkter i strategien er, at 
viden om, hvordan man skaber læselyst, 
skal ind i blandt andet lærer-, pædagog- og 
sundhedsplejerskeuddannelserne, at børn og 
unges læsning og læselyst fremhæves som en 
prioriteret opgave i alle relevante love og be-
kendtgørelser, og at der forskes mere i læsning 
og læselyst, så nye tiltag bliver udviklet på et 
kvalificeret grundlag.    
   - Hvis bare halvdelen af strategien lyk-
kes, vil det jo være sindssygt effektivt, siger 
børnebibliotekar Julie Arndrup. Hun er medlem 
af BF’s hovedbestyrelse og har siddet med 
i arbejdsgruppen bag strategien, som hun 
kalder »uhyggelig ambitiøs«, fordi alle dele af 
den litterære fødekæde er tænkt ind og har 
bidraget til strategiarbejdet.
   - Det er ikke en strategi, der handler om, 
at enkelte medarbejdere skal udstille flere 
bøger. Vi er inde på alle niveauer og foreslår 
for eksempel, at der skal viden om læselyst 
ind på relevante uddannelser. Vi har også lagt 
stor vægt på, at det er en opgave, der skal 
prioriteres ledelsesmæssigt og ikke kun løftes 
nedefra af ildsjæle som løsrevne projekter, 
siger hun. 

MÅ IKKE VÆRE TILFÆLDIGT 

En national strategi skal sikre, at der ikke fort-
sat sker en skævvridning af børns muligheder 
afhængigt af, om der tilfældigvis er fokus på 
læselyst i deres kommune.  

   - Vi kan se, at læselysttiltag virker, men 
det virker lokalt her og nu. På Brønshøj Skole 
har jeg været med til at indrette læsehuler i 
halvdelen af gymnastiksalen, men det sker 
jo kun, fordi skolen har fokus på læsning og 
har prioriteret at ansætte en bibliotekar. Men 
hvad med børnene på alle andre skoler? Vi er 
nødt til at sikre en landsdækkende idealisme 
på det her område, siger Julie Arndrup. 
   Projektleder i Tænketanken for Fremtidens 
Biblioteker Lisbet Vestergaard oplever også 
store forskelle imellem kommunerne.
   - Læselyst skal være et fælles nationalt 
ansvar. Biblioteksbarometeret viser, at i 98 
procent af kommunerne samarbejder bibliote-
ker og skoler, men vi ved ikke præcist om hvad 
eller i hvilket omfang. Heldigvis er der masser 
af forældre, der læser med deres børn, men 
der er altså børn, der skal gribes af andre, fordi 
bøger og læsning ikke er en del af hjemmet. Vi 
kan ikke være andet bekendt, siger hun. 

LÆSNING ER AFGØRENDE FOR AT

KLARE SIG GODT

- Faktum er, at børns læseforståelse er gået 
tilbage, og læseglæden er lav, konkluderede 
lektor og ph.d. Stine Reinholdt Hansen, der 
står bag undersøgelsen Børns læsning 2017. Til 
høringen på Christiansborg den 11. september, 
hvor oplægget til den nationale strategi blev 
overleveret til kulturminister Joy Mogensen (S) 

" ”Vi skal holde 
fast i vores 
læsekultur, 

ellers bliver vi 
fattigere som 

samfund.” 
Jan Johansen (S), 
kulturordfører for 
Socialdemokratiet
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ARKIVFOTO HEIDI LUNDSGAARD 

”Hvis vi vil kulturen, så skal kulturen prioriteres 
først i stedet for, at vi nøjes med de smuler, der er 
tilbage efter en budgetforhandling. Vi skal sætte 
dagsordenen, og det gør læsestrategien netop.” 

Kim Valentin (V), Folkeoplysnings- og biblioteksordfører for Venstre 
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FOTO: THOMAS EVALDSEN © DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

”Det er en trist udvikling med det fald i 
læseudviklingen, især hos pigerne.

Jeg vil tage det med i mine drøftelser
med kulturministeren.” 

Birgitte Bergman (C), kulturordfører 
for Det Konservative Folkeparti
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og partiernes kulturordførere, opfordrede Stine Reinholdt 
Hansen politikerne til at skabe mere samarbejde på tværs 
af fagligheder og kommuner for at give børn lige mulighe-
der for at dyrke litteraturen. 
   Der er for eksempel sket et fald i hyppige læsere blandt 
børn fra 61 procent i 2010 til 56 procent i 2017, mens børn, 
der læser sjældent eller aldrig, er steget fra 25 procent i 
2015 til 30 procent i 2017, sagde hun 
   Ifølge professor på Institut for Kommunikation og Hu-
manistisk Videnskab på Roskilde Universitet, Lasse Horne 
Kjældgaard, har læsning en dominoeffekt på mange af de 
ting, som gør os livsduelige. 
   - Hvis du for eksempel skal skrive godt, skal du læse 
godt. Tænk på de misforståelser og fejl der opstår, hvis 
borgerne i et samfund ikke skriver og læser godt. Det vil 
koste på bundlinjen, sagde han til politikerne.  

KOMMUNALT ANSVAR

Kulturminister Joy Mogensen (S) var rørende enig i, at 
læsning er afgørende for os som mennesker og kaldte 
læsning »et guddommeligt strøg«. Hun havde dog ikke 
en pose penge til selve strategien. I stedet så hun gerne 
en styrkelse af de nuværende institutioner og en bedre 
sammenhæng i læseindsatsen lokalt. Hun pegede for 
eksempel på behovet for en mere systematisk deling af 
de gode eksempler kommunerne imellem. Kulturministe-
ren afviste ikke, at »læselysten« kunne få tilført statslige 
midler, men pengene skulle i så fald ud i allerede eksiste-
rende strukturer som eksempelvis bibliotekerne. 

LYST OG PLIGT HÆNGER SAMMEN

Lisbet Vestergaard mener også, at læsning og læselyst 
bør tænkes mere tværfagligt end i dag. 
   - Vi skal for eksempel væk fra at se læsning i skolen som 
pligt og fritidslæsning som lyst. For pligt og lyst er ikke 
nødvendigvis hinandens modsætninger. Nogle gange skal 
der pligt til, for at man bliver god til noget, der så bliver til 
lyst. Det er sjældent noget, der opstår ud af det blå. Og 
er du en dårlig læser, er der mindre sandsynlighed for, at 
du får lyst til at læse, ligesom at positive oplevelser med 
læsning i skolen øger sandsynligheden for, at børn læser 
hjemme, siger Lisbet Vestergaard. 
   En vigtig pointe i oplægget til den nationale strategi er 
også, at paletten skal bredes ud. 
   - Så vi ikke har den fysiske bog i det ene ringhjørne og 
YouTube i det andet, for det harmonerer ikke med det 
moderne børneliv. Vi skal bruge alle platforme og ind-
drage børnene og fange dem der, hvor deres interesser og 
opmærksomhed allerede er, siger hun.  
   Der er mange bud på konsekvenserne, hvis vi ikke får 

"

”Kommunerne har 
en svær økonomi, og 
kulturinstitutionerne 
har det ekstra hårdt. 

Jeg kan ikke love 
penge, men jeg 

kan love, at vi vil 
forpligte os på den her 

læsestrategi. Jeg ser 
to overskrifter:

At styrke bibliotekerne 
og deres udadgående 
arbejde og at stoppe 
læsetvangen – børn 
elsker at læse, men 

når de skal måles 
på det, så forsvinder 

læseglæden.” 

Charlotte Broman Mølbæk 
(F), kulturordfører for 

Socialistisk Folkeparti
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skabt mere læselyst og får børn og unge til at 
læse mere. Ifølge Lisbet Vestergaard er der en 
forbindelse på tværs af generationer, der bliver 
svagere, fordi vi mister de fælles fortællinger. Og 
udover alt det forskningen peger på – dannelse og 
identitetsforståelse – så går børnene glip af no-
get meget værdifuldt, mener hun, nemlig glæden 
ved at glemme sig selv i læsningen. 
   - Selvforglemmelse er en luksus i en tid, hvor vi 
hele tiden er på, siger hun. 

BUREAUKRATI FREM FOR LÆSELYST

Leon Sebbelin (B) formand for KL’s Kultur-, 
Erhverv- og Planudvalg frygter, at en national 
strategi vil skabe mere unødig bureaukrati i kom-
munerne i stedet for at øge læselysten. 
   - Jeg tror ikke på landsdækkende standarder 
og at »one size fits all«, men på at de bedste 
løsninger findes lokalt. Der er så store forskelle 
bare inden for min egen kommune på eksempel-
vis skoleområdet, så det vil være forskellige ting, 
der virker. 
   Et af argumenterne for en national strategi er 
at sikre at fokus på læsning og læselyst ikke kun 
afhænger af lokale ildsjæle og enkelte projekter. 
Er det ikke uambitiøst at lade det være op til den 
enkelte kommune at beslutte, hvilken indsats de vil 
lægge for dagen?   
   - Jo, men jeg tror stadig ikke, at statslige normer 
er løsningen. Jeg er enig i, at opgaven med læs-
ning og læselyst skal styrkes i kommunerne, og at 
der skal være mere samarbejde mellem bibliote-
ker, skoler, dag- og fritidstilbud.  
   Jeg har sammen med den tidligere kulturmini-
ster, borgere og fagfolk holdt møder i hele i landet 
om folkebibliotekerne. Det var en god proces, der 
endte med pejlemærker for bibliotekerne som 
blandt andet også handler om læselyst. Jeg tror 
ikke, vi har brug for flere tiltag, men at få rullet 
de pejlemærker ud i kommunerne. De bliver i 
efteråret også fulgt op af gode eksempler, som 
kommunerne kan blive inspirerede af. For jeg 
tror mere på de gode eksempler end på nationale 
minimumsstandarder.
   Men hvad med børn i kommuner, hvor læsning og 
læselyst ikke er i fokus? Risikerer man ikke at tabe 
dem? 
   - Hvis man laver faste standarder for alle 98 
kommuner, kræver det opfølgning og kontrol. I en 
tid, hvor vi skal spare på konsulenter og admi-
nistration, er det ikke hjælpsomt med centrale 
standarder. Der kommer ikke flere penge i kom-
munerne, og det her område er i konkurrence med 

"
for eksempel social- og handicapområdet, hvor 
der også er bud efter penge. De familier, der 
er særligt udfordrede, skal selvfølgelig under-
støttes, og her kan det give god mening, at for 
eksempel sundhedsplejersken ved noget om 
læsningens vigtighed for børn.
   Hvem har ansvaret for at vende udviklingen 
med, at færre børn og unge læser og færre finder 
glæde ved at læse? 
   - Den indsats er tredelt. Hjemmet, skolen og 
fritidstilbud herunder biblioteker. De to sidste 
er kommunale institutioner, så det er kommu-
nerne, der skal påtage sig det ansvar, hvilket 
de også allerede gør med masser af gode tiltag. 
Og vi skal have fokus på det i KL og løbende 
drøfte, hvor vi er, og hvor vi gerne vil hen, siger 
kulturudvalgsformanden. 
   På et punkt ser han dog gerne en national ind-
sats, nemlig i forskning i læsning og læselyst.
   - Så vi får mere fælles viden om, hvad der 
virker. Vi skal bruge andre greb i dag for at sti-
mulere læselysten hos børn og unge. Noget, der 
rækker ud over bøger, og for eksempel »snyder« 
læselysten ind andre steder, hvor børnene er. 

”Vi har ikke været 
opmærksomme 

på den her 
problemstilling. 

Men det er noget, 
vi skal diskutere. 
Hvis vi ikke gør 

noget, går det ud 
over de kommende 

generationer.” 
Jan Johansen (S),
kulturordfører for 
Socialdemokratiet
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Tilgængelig litteratur

•  National pulje til opgradering af samlinger dér hvor børn er
•  Folkebiblioteker skal være mere opsøgende
•  Lige og bedre adgang til eReolen Go for alle børn
•  Bedre bemanding på pædagogiske læringscentre og understøtning af børns frilæsning skal 

skrives ind som kerneopgave
•  Nye metoder til at formidle de digitale læsemuligheder

Kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle

•  Fx sundhedsplejersker skal vide, hvordan de støtter tidlig sprogstimulering
•  Pædagog- og lærerstuderende skal lære om læsekultur
•  Folkebibliotekernes viden skal bruges til at opkvalificere litteraturformidlingen andre steder fx i skolerne

Børn og unges kultur og fællesskaber som afsæt for læsning

•  Børn og unge skal inddrages i indkøb af litteratur
•  Børn og unge skal inddrages i arbejdet med læsekampagner og ungelitterære priser
•  Flere samarbejder mellem forfattere og skoler

Fokus på brug af og udvikling af digital læseteknologi

•  National kampagne til forældre om at digitale tilbud kan øge læsemotivation
•  Ledelsesmæssigt fokus i skolerne på litteraturformidling, læsemotivation og læseglæde
•  Flere midler til indkøb af digital litteratur

Øget fokus på læsekultur i familien

•  Løft og udbygning af eksisterende nationale platforme 
•  Fx en national forældre-app med litteraturformidling, boglister og gode råd

Mere forskningsbaseret viden og videndeling

•  Fx hvordan fremmer man læsekultur blandt børn og unge? Børns præferencer og adfærd 
i forhold til læsning i skole og fritid 

National og lokal prioritering af læseindsatsen

•  KL og Børne- og Kulturchefforeningen skal understøtte kommunernes fokus på læselyst 
med målsætninger om læselyst i lokale strategier 

•  Styrkelse af børns læsning og formidling af børnelitteratur skal være en del af DR’s public 
servicekontrakt

•  Alle institutioner udpeger en børnelitteraturansvarlig, der skal initiere læselyst hos børn

De syv indsatsområder i strategien 
og udpluk af anbefalinger

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

K
ilde: O

plæ
g til  national læ

sestrategi.
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Hvor tit læser du
i skolen?
- Hver dag. 

Hvor tit læser du 
derhjemme?
- Hver dag om aftenen – 
men kun hvis jeg ikke er 
for træt, og kun hvis jeg 
har en god bog.

Hvordan finder du
en god bog?
- På skolebiblioteket 
eller biblioteket eller 
bøger jeg får af min mor.

Læser du bøger på
din telefon? 
- Nej, men jeg hører 
lydbøger hver dag, fordi 
så kan jeg lave noget 
kreativt imens. Hvis jeg 
skal læse, vil jeg hellere 
have bogen i hånden. 

Hvor finder du 
lydbøgerne? 
- På eReolen, men jeg 
kan kun låne fem hver 
måned, det forstår jeg 
ikke.

Hvilke bøger læser
du og lytter til? 
- Jeg kan bedst 
lide amerikanske 
ungdomsbøger, fordi 
det er lidt som at se en 
film. Danske bøger er 
mere »kartoffel«, mens 
amerikanske bøger er 
som en stor snasket 
burger.

Hannah 13 år
Elev i 7. klasse 

LYDHØRE POLITIKERE 

Tine Segel, formand for BF, ærgrer sig over, at politikerne ikke 
umiddelbart fandt midler til at give en national læseindsats et 
rygstød.
   - Men jeg synes, at vi har rykket enormt meget med forslaget 
til en strategi for læsning og læselyst. Alle politikerne forstod 
budskabet om, at vi står foran en udfordring, der kan få store 
konsekvenser. Det, at læselyst nu er blevet sat på dagsordenen 
på Christiansborg, er i sig selv en sejr, siger hun. 
   Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansens 
håb forud for høringen var, at to-tre ministre ville gribe strate-
gien, så vi fik en sammenhængende national indsats for læs-
ning og læselyst, men han glæder sig dog over, at politikerne 
hele vejen rundt var lydhøre.
   - Fokus på området er vigtigere end penge, for det er en kul-
turændring på tværs af institutioner og et politisk og ledelses-
mæssigt fokus, der er afgørende for det videre arbejde. Derfor 
er jeg også glad for den brede opbakning fra både de fagpro-
fessionelle og de kulturpolitikere, der deltog i høringen, siger 
Michel Steen-Hansen og understreger, at der bliver arbejdet 
videre med strategien og anbefalingerne eksempelvis sammen 
med KL.

"
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agligt set er nogle bøger bedre end andre, 
når det handler om at give børn læselyst. 
Den erkendelse har ført til konceptet:   »De 
første 100« på Københavns Kommunes 
Biblioteker, der har sat sig for at låne flere 
fysiske børnebøger ud. Og det virker at 
købe stort ind og formidle bøgerne mas-
sivt. 

   Projektet har kørt siden årsskiftet og har 
været med til at vende faldet i det fysiske 

udlån af børnebøger, der nu er steget med ni procent, og udlå-
net af de 100 titler ligger konstant på 70 procent. 
  - De 100 titler, der er blevet fagligt udvalgt, indkøber vi i så 
store mængder, at de som udgangspunkt altid kan lånes hos 
os. De bliver formidlet personligt på biblioteket, gennem mål-
rettede udstillinger og gennem målrettet digital formidling. Og 
alle medarbejdere skal kende til dem og vide, hvorfor de ligger 
i høje stakke i børnebiblioteket, siger vicechef for Københavns 
Biblioteker Sanne Caft. 
   De 100 bøger er i tre kategorier. Klassikere som Astrid Lind-
gren; nyklassikere som Jakob Martin Strid og Kim Fupz Aake-
son; og så de populære bøger, der fanger tidsånden lige nu som 
Wimpy eller Mira-serierne, fortæller Sanne Caft. 
   Udover storindkøb så laver biblioteket trappeindkøb, hvor 
de køber flest af første bind af en serie, lidt færre af bind to, 
færre igen af bind tre ect. Fordi starten af en serie er der, hvor 

100 titler, der skaber læselyst, ligger i stakke på børnebibliote-
kerne i København. For dem skal ingen børn gå forgæves efter.

Bøger der virker

læseren fanges, hvilket er sværere, hvis der alene står bind 
tre eller fire på hylden.  

LÆSELYST I FOKUS

På Københavns Kommunes biblioteker er læsning og lit-
teratur generelt blevet omdrejningspunktet for alt, hvad de 
laver af aktiviteter. 
   - Hvis ikke det handler om læsning eller litteratur, så gør vi 
det ikke, groft sagt. Vi danner borgerne gennem læsning og 
mødet med litteraturen, og derfor kan vi med fordel foku-
sere og prioriter dér, hvor vi har både ekspertise og et greb, 
der skiller os fra andre instanser som f.eks. kulturhuse og 
idrætsanlæg. For der kommer ikke umiddelbart flere penge 
til bibliotekerne, så vi skal prioritere, siger Sanne Caft. Og 
det har de gjort. På en skala fra ét til ti, så er læsning og 
litteratur røget i toppen, hvor det for to år siden havde en 
placering som en seks’er eller syv’er, ifølge vicechefen.  
   Og bibliotekets fokus er især på børnene. Bibliotekerne 
har øget den digitale formidling til pædagoger og foræl-
dre med litteraturformidling til børn. Børnebiblioteker og 
udstillinger har fået mere plads sammen med projektet »De 
første 100«. 
   - Forskningen viser, at læselysten skal grundlægges tid-
ligt, så en tidlig fokuseret indsats er nødvendig, siger Sanne 
Caft, der gerne så en national prioritering og strategi for 
læsning og læselyst. 

Bogstakke på 
Københavns 
Hovedbibliotek
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Rapperen Emilio Hestepis må blive kult for bog- og biblioteks-
elskere med sine tekster om alt fra en låner, der går amok over 
gebyrer, et bogklubmedlem, der har købt for mange bøger, til 
en gangsterbogopsætter og en læsehest, der er udstødt, fordi 
de andre heste ikke mener, at heste skal læse. 
  Selv kalder han sine tekster absurde og fjollede, men måske 
netop af den grund kan de få flere til at læse og tænke, at 
læsning og biblioteker er cool.
   - Det er i sig selv sjovt at bruge rapmusik, der er konnoteret 
med vulgært gadesprog, coolness og populærkultur og sætte 
alt det sammen, der har med bøger at gøre. Det skal være bad 
ass at læse, siger Emilio Hestepis med et smil men understre-
ger, at teksterne på ingen måde er tænkt didaktisk. 
   - For mig at se burde læsning jo sælge sig selv. Det er det 
mest afslappende, man kan lave. Jeg læser på sofaen hver dag, 
men jeg ved godt, at andre ser det som ren styrketræning at 
skulle løfte en bog og læse, siger Emilio Hestepis. 

LÆS KUN AF LYST

Bogen som medie er under pres af sociale medier, streaming-
tjenester og så videre, men læsningen kan noget helt særligt, 
mener han. 
   - Men det er afgørende at læse af lyst. Derfor skal man aldrig 
læse det, andre synes, man skal læse eller fagbøger eller klas-
sikere bare fordi, at »det skal man jo«. Man skal læse bøger, 
der fanger én fra første til sidste side, fordi det er fedt for én, 
siger han.
  Og det er her, biblioteket og bibliotekaren kommer ind i bil-
ledet. 

Hey unge  læsehest, 
hvad er d er galt
Hey

TEKST SABRINE MØNSTED 

låner mine bøger jeg betaler ikke en krone / 
lån et par om dagen jeg kan låne en million … 
Fra teksten Låner de bøger

Rapperen Emilio 
Hestepis har
udgivet albummet 
Bygget kun 4
læsehest med
tekster udeluk-
kende om bøger, 
biblioteker, biblio-
tekarer, bogopsæt-
tere og brugere. 
Fordi han (uden 
pis) selv er den
vildeste læsehest.   
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Hey unge  læsehest, 
hvad er d er galt

  - For de kan stimulere læselysten. Jeg er for eksempel vild med 
udstillinger med bøger, fordi det er fedt at få øje på en bog og 
kunne tage den. Jeg snupper også tit bøger fra afleveringsvog-
nen, siger Emilio Hestepis, der kommer på biblioteket en gang 
om ugen – i hvert fald. Og læser meget forskelligt, helst reali-
stiske romaner, men én gang om ugen skal han have lidt græsk 
tragedie, lidt poesi eller god dramatik som Shakespeare. 
  Så teksterne om at være læsehest kommer ikke ud af det blå. 
Heller ikke den om at være bogopsætter eller bibliotekar. For 
udover altid selv at have læst mange bøger og have en kandidat 
i filosofi og litteraturhistorie, så har han arbejdet på bibliote-
ker – som bogopsætter på skolebiblioteket i Kragelund og som 
studentermedhjælper på Statsbiblioteket, hvor han lavede 
playlister og artikler til bibliotekernes musiktjeneste BibZoom 
Og så har han været bibliotekarvikar på Aarhus Hovedbibliotek 

min samling er så tung som en tanke tung som 
en tank / tung som en søvn på et nystrøget 
lagen / tung som en tisble tung som et møgfald 
/ tung som frituren i en gryde fuld af løgring
fra teksten Min samling er så tung

Emilio Hestepis aka Niels Kern er født i Århus og har studeret 
filosofi og litteraturhistorie. Han er den ene halvdel af 
rapgruppen Skiven og Pis, og arbejder i den virkelige verden som 
it-konsulent. I september spillede han på Skanderborg bibliotek 
og 7. november spiller han på Kulturstationen i Vanløse.
Foto: Pressefoto.

Dokk1, hvor han som »netmediekonsulent« arbejdede med at 
formidle Filmstriben og eReolen. 
   Men stadigvæk - hvordan får man idéen til 13 numre med 
bøger som omdrejningspunkt? 
  Inspirationen kommer fra rapperen Johnson, der som bilen-
tutiast indspillede et mixtape kaldet Alfor Brian Til Dem med 
numre udelukkende om biler. 
  - Det er genialt. Fordi det er sjovt i sig selv at lave noget, der 
er så konceptuelt og fokuseret på ét emne. Jeg ville undersøge 
kreativiteten i sådan et benspænd, siger Emilio Hestepis. 
  Det gik sådan set meget godt. Under et ophold i Lissabon fik 
han en liste med 50 idéer kogt ned til 13 numre, som han på et 
år indspillede på værelset med en computer og mikrofon. 
  Selvom læsning og bøger ikke er gængse emner i rapmiljøet, 
så har feinschmeckere taget godt imod albummet med nik til 
det rimtekniske, for der er kælet for detaljerne, og godt hånd-
værk værdsættes af ordsmede.
   - Og måske er læseheste i virkeligheden dem, der indtager 
den marginaliseredes position i dag, som jo er meget essen-
tielt for rapmusikken. 
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Fra varme kilder 
på Island over Los 

Angeles til Cook 
Island i Polynesien.  
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Jeg elskede min studietid på Biblioteksskolen 
og er stolt af det, jeg kan. Men på et tidspunkt 
kunne jeg mærke, at jeg var kommet til vejs 
ende som bibliotekar. Jobmæssigt har jeg altid 
været en nomade, og jeg søger hele tiden efter 
nye og større udfordringer.
   Løsningen blev et spring ud i det ukendte - 
uden sikkerhedsnet. Siden 2014 har jeg været 
selvstændig - nu med en hel klar mission: jeg 
arbejder for at kunne rejse ud på eventyr, for 
som digital nomade med en bærbar computer 
og wifi kan jeg arbejde alle steder fra. 
   I januar var jeg med min søn og kæreste 
en måned i Los Angeles og på Cook Islands i 

En digital
nomades

Polynesien, og undervejs tog jeg den endelige 
beslutning. Sådan skal resten af mit liv være. 
En beslutning der fik stor indflydelse på dette 
forår, som du her får nedslag fra:

28. januar
– beslutning og vendepunkt
Vi vender hjem fra Cook Islands. Med i ba-
gagen har jeg en masse rejseartikler, jeg har 
skrevet undervejs. Dertil en liste over de be-
slutninger jeg har taget omkring mit arbejdsliv. 
Det er lettere at tænke, når det eneste, man 
kan høre, er bølgebrus og kokosnødderne, der 
dumper ned fra palmerne. 
   Seks år efter et stressnedbrud har jeg sta-
digvæk mén i form af træthed og lydoverføl-
somhed. Nu er det nok as good as it gets. Det 
har været en befrielse for min hjerne at være 
væk og have friheden til at skrive. Rejsear-
tiklerne er blevet gode, og jeg har allerede 
lidt erfaring med affiliate marketing, hvor jeg 
tjener penge, når besøgende klikker på mine 
links i artiklerne. I linket er der placeret en 
cookie, og når besøgende på min side klikker 
sig videre på linket og foretager et køb, får jeg 
en procentdel af beløbet. Det er et spændende 
arbejde - men kan man virkelig leve af det? 
   Samtidig har jeg også haft svært ved at give 
slip på min identitet som bibliotekar og især 
som uddannelsesbibliotekar. Der er så mange 
opgaver, der venter på at blive løst og så 
mange elever og studerende, der ikke får den 

dagbog
Du har sikkert set Wulffmor-
genthaler-striben med de to 
bibliotekarer, der undrer sig 
over, at bibliotekarlivet viste 
sig at være lidt mere stille end 
forventet. For mange bare en 
sjov vittighed men for mig
ramte den lige ned i den 
følelse, jeg selv havde som 
bibliotekar. For hvor var
eventyret?
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undervisning i informationssøgning, som de 
burde have. Men på Cook Islands besluttede 
jeg mig for at give stafetten videre. Jeg skal 
noget andet med mit liv.
   Jeg har altid elsket at skrive og har foreløbig 
udgivet to bøger på et forlag og 11 som selv-
udgiver. Det er en lang og omkostningstung 
proces at producere bøger, og jeg vil egentlig 
gerne have friheden til at kunne arbejde dér, 
hvor jeg nu er. 
   Min kæreste er også selvstændig, og som-
meren er hans travleste tid, mens vinteren er 
mere stille. Det er her, vi tager ud og ser på 
verden. På den lille palmeø er vi blevet enige 
om, at vi resten af vores liv vil rejse mere. Og 
at jeg vil leve af at skrive.
   Vi er taget ud på rejsen henimod at blive 
digitale nomader.

16. februar – kaffebaren
Hjemme igen passer jeg mit arbejde i min kæ-
restes kaffebar. Jeg kan endnu ikke få alle en-
der til at mødes rent økonomisk, og kaffeba-
ren er en fin løsning. Her har jeg taget det med 
fra bibliotekarfaget, som jeg holder meget af: 
service og den gode snak. Som bibliotekar har 
jeg haft svært ved at sidde ved computeren 
både på arbejdet og derhjemme, og jeg er glad 
for det praktiske arbejde.

14. marts
– sidste år er længe siden
Nina Thorsted fra Odense Biblioteker sender 
en mail med den færdige rapport National 
analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddan-
nelserne, fordi jeg er blevet interviewet til un-
dersøgelsen. Spændende læsning med mange 
gode forslag til, hvordan man kan tilbyde un-
dervisning i informationssøgning til eleverne. 
Men læsningen viser også, hvor meget der kan 
ske på et halvt år. Jeg er et helt andet sted nu. 
Jeg knokler med at skrive især rejseartikler og 
er efter flere år nu endelig ved at finde formen 
på mit nye arbejdsliv. 

29. april - sidste kursus i
informationssøgning
Jeg får jævnligt forespørgsler om nye kurser i 
informationssøgning af skoler og biblioteker, 
men da jeg jo har besluttet, at min tid skal 
bruges på noget andet, siger jeg nej tak. Jeg 

holder dog fast i at undervise som freelance i informationssøg-
ning til bachelorprojektet på Fredericia og Esbjerg Maskinme-
sterskoler, hvor jeg har arbejdet før og ved, hvad de har brug for 
at vide til deres bachelorprojekt. Det er dejligt at være tilbage 
og tale om søgestrategier og bibliotek.dk. 

30. april - alle skal jo høre det her
Selv om jeg ikke længere tager nye kurser ind, kunne jeg ikke 
sige nej til Akademiet for Talentfulde Unge. Eleverne kommer 
fra forskellige gymnasier på Sjælland og er udvalgt til ekstra-
undervisningen, fordi de savner faglige udfordringer. På Gam-
mel Hellerup Gymnasium bliver der diskuteret fake news og talt 
om bibliotekernes mange digitale tilbud med kvalitetsvurderet 
viden – og især hvordan man får sat den viden i spil. 
Bagefter spørger eleverne, hvorfor de ikke får tilbudt den 
undervisning på deres egne gymnasier. ”Alle skulle jo høre det 
her”, siger en. Det gør mig glad og lidt trist. Jeg håber, det en 
dag vil lykkes at få lagt en læreplan for informationssøgnings-
undervisning i gymnasiet, så alle unge mennesker kan finde 
den viden, de skal bruge.

4. maj - det kan man måske godt leve af
Mine rejseartikler har ligget online på min egen hjemmeside 
www.lounoire.dk, et par måneder. Jeg ved, at der normalt går 
tre til seks måneder, før artiklerne begynder at få besøgende. 
Men 4. maj sker der det, jeg har ventet på: mine rejseartikler 
begynder at tjene penge. Ikke så mange i starten, men nok til 
at jeg begynder at tro på, at jeg kan leve af det her (se forkla-
ring på affiliate marketing længere oppe).
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8. maj – testing, testing
”Du ved ikke, om det virker, før du har prøvet 
det!” – er det bedste råd, jeg har fået som selv-
stændig. Nu er tiden kommet til et nyt forsøg: 
Hvad sker der egentlig, hvis mine bøger ligger 
gratis online? Starten af maj bliver brugt på 
at lægge mine bøger ud på mine efterhånden 
mange hjemmesider. En af bøgerne er Jagten på 
Drømmemanden, som jeg udgav som Lou Noire 
sidste år. Hvor bibliotekerne har købt godt ind af 
de bøger, jeg har udgivet i eget navn, så er bogen 
her i bibliotekarsprog »en ret død bog«.
   Men vil folk læse online? Jeg ved det ikke, men 
hvad jeg til gengæld har lært, er, at man aldrig 
skal være bange for at prøve noget nyt. Som 
iværksætter kan man ikke tænke sig til, om 
noget kommer til at virke eller ej. Da jeg lavede 
hjemmesiden Hvad vil du vide? var det egentlig 
mest for at have et sted at kunne henvise de 
studerende til, så jeg ikke skulle sige det samme 
igen og igen. I dag er hjemmesiden den vigtigste 
salgskanal for mine studierelaterede bøger.

20. juni – hvad så nu?
Jeg er på Copenhell, hvor det som sædvanlig 
myldrer med bibliotekarer. Over en mjød med tre 
tidligere medstuderende får vi snakket om musik 
– selvfølgelig! – men også om, hvor mange sjove 
måder man kan bruge sin bibliotekaruddannelse 
på. 
   Selv om jeg ikke længere arbejder som bibliote-
kar, bruger jeg stadigvæk mine bibliotekarkom-
petencer -endda i høj grad. I bund og grund lever 

Trine Toft
2004: Bibliotekar 
DB fra Danmarks 
Biblioteksskole

2008-2012: 
Uddannelsesbibliotekar 
på SIMAC

2011: Første udgivelse: 
Informationssøgning 
til bachelorprojektet 
på forlaget 
Samfundslitteratur

2013: Første 
hjemmeside:
Hvad vil du vide?
– projektvejledning til 
elever og studerende

2014-2015: 
Folkebibliotekar på 
Odense Biblioteker
og Borgerservice

2015: Første 
selvudgivelse:
Bogen om legatsøgning 
for enlige mødre

2015-2017: Freelance 
gymnasiebibliotekar på 
Sct. Knuds Gymnasium

2015-2019: 
Freelancebibliotekar 
med foredrag og 
undervisning om 
informationssøgning
og fake news

2019-: Skrivende
biblio-barista 

jeg stadigvæk af at researche, selektere og 
formidle viden bare på en lidt anden måde. 
Imens jeg sidder i solen til lyden af hård 
metal, arbejder mine artikler for mig, og der 
venter gode overraskelser, da jeg kommer 
hjem.
   Rejseartiklerne har for alvor fået vind i 
sejlene, og topscoreren er »Shopping i Ham-
burg«. Ja - når man skriver, er det altid godt 
at tage udgangspunkt i noget, man virkelig 
ved noget om. På et år er artiklen blevet 
læst 4.000 gange. Det har også været eksa-
mensmåned, og på www.hvadvilduvide.dk 
har der været over 56.000 sidevisninger – et 
tal der stiger med 25 procent hvert år.

28. juni – nye planer
Om lidt skal jeg sy den nederdel færdig, som 
jeg skal have på i aften. Sådan er livet som 
selvstændig også. Indtil jeg er i mål med 
min indtjening, bliver der sparet på alt. Bilen 
er også solgt, men på den positive side har 
jeg aldrig været i bedre form. Til gengæld 
har jeg FRIHED. Frihed til at gøre alt det, der 
gør mig glad. Det var en af de beslutninger, 
jeg tog på Cook Islands: Det vigtigste for 
mig er friheden til at rejse og skrive og have 
tid sammen med min familie.
   Vi vil meget gerne ud på en længere tur 
igen til januar, men min søn skal nu i 8. 
klasse. Det betyder eksaminer og dermed 
lidt flere begrænsninger i forhold til at være 
væk fra skolen i længere tid. Om alt for kort 
tid flyver han dog selv ud i verden – og det 
gør jeg også. Målet er at rejse så meget 
som muligt og så passe arbejdet undervejs. 
Domænet www.sittingunderapalmtree.com 
er købt og venter bare på en masse spæn-
dende artikler.
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Kulturudveksling og 
biblioteksarbejde er 
som en del af Nordens 
Hus med til at fasthol-
de det stærke nordiske 
fællesskab. I år fylder 
biblioteket i Nordens 
Hus i Reykjavik 50 år.
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Nordens
bibliotek
fylder
50 år
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Biblioteket i Nordens Hus fyldte 50 år den 12. august.
Biblioteket er ejet af Nordisk Ministerråd. 
- Vi er som en litteraturambassade og vi skal tilbyde lit-
teratur fra alle de nordiske lande, dog ikke islandske vær-
ker, fordi vi har til huse i Island. Der er også bogsamlinger 
i de øvrige nordiske huse efter tilsvarende princip, men vi 
er det eneste kulturhus med et egentligt bibliotek, siger 
overbibliotekar Erling Kjærbo. 
   Samlingen i Reykjavik omfatter værker på syv sprog: 
dansk, norsk, svensk, finsk, færøsk, samisk og grøn-
landsk og består udelukkende af litteratur af nordiske 
forfattere. Biblioteket har desuden et Artotek med 
cirka 600 nordiske grafiske kunstværker, der lånes ud 
for en periode af tre måneder, og et børnebibliotek med 
blandt andet historieoplæsning på de nordiske sprog. På 
biblioteket er ansat en dansk, en færøsk, og to islandske 
bibliotekarer, samt en dansk og en islandsk bibliotekaras-
sistent og en norsk praktikant. Personalet er ansat for en 
fireårig periode. Herefter kommer der nye medarbejdere 
for at sikre en konstant kulturudveksling. 

Dronning Margrethe og Prins 
Henrik besøgte biblioteket i 1973.

Bæredygtige 
lånerkort
I forbindelse med fejringen af
50-årsdagen lancerede biblioteket 
lånerkort i træ.  
- De koster lidt mere end plastikkort, 
men de er til gengæld bæredygtige, si-
ger overbibliotekar Erling Kjærbo. Hans 
håb er, at de øvrige islandske biblioteker 
tager ideen til sig.  
   - På Island har man ét lånerkort til 
alle biblioteker, der bruger det samme 
bibliotekssystem. 
   Men det koster 100 danske kroner 
om året pr. bibliotek, man er tilknyttet 
låner hos. Dog er skolebiblioteker gratis. 
    I forbindelse med jubilæet uddelte 
Nordens Hus gratis lånerkort til biblio-
teket for et år. 
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Mange 
brugere
Det er almindeligt, at man som 
islænding studerer i de øvrige 
nordiske lande. Derfor er der 
mange islændinge, der har læst 
i eksempelvis Danmark, som 
efterfølgende bruger biblioteket. 
Desuden er der meget nordisk 
arbejdskraft i Reykjavik, som 
også bruger biblioteket. Bibliote-
ket får desuden kulturgaver fra 
det norske og svenske kulturråd, 
men traditionen for at give kul-
turgaver findes ikke i Danmark, 
og derfor køber biblioteket meget 
dansk litteratur, der er biblio-
tekets næstmest læste sprog. 
Svensk er det største sprog. 
Biblioteket har et bogudlån på 
cirka 10.000 bøger om året. Det 
fysiske udlån af bøger har været 
stabilt siden åbningen. 

Alle skoleelever
kommer på biblioteket

Når de islandske skolebørn skal lære om det nordiske fællesskab, er et besøg 
på biblioteket i Nordens Hus obligatorisk. I det hele taget har biblioteket mange 
aktiviteter for børn og børnefamilier. 

Vi er som en
litteraturambassade,
siger overbibliotekar
Erling Kjærbo.



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

til vores mål om samlet at skåne miljøet for:

750 tons miljøskadelige slagger om året.

MILJØDIPLOM 

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

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

Knud Erik Larsen
CEO - KLS Pureprint   

Kasper Larsen
CCO - KLS Pureprint   

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

Jeres bidrag til den samlede 
besparelse udgør for

3,9

Bibliotekarforbundet

TONS

2018

Læs Perspektiv
med grøn samvittighed.

Dit fagmagasin
trykkes med så lille
en miljøbelastning

som muligt.
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orandring er det eneste konstante i biblioteksverde-
nen. Den dynamiske udvikling, vi har oplevet over de 
sidste tredive år, har fundamentalt ændret vores syn 
på og holdning til folkebiblioteker, til deres opgaver, 
indretning og funktionalitet. Oplevelsesøkonomien 
og internettet har været de mest skelsættende ud-
viklinger i biblioteksverdenen. Er biblioteket blevet 
overflødigt? Har det mistet sit eksistensgrundlag? 

Understøtter institutionen ligefrem et liv, der baserer sig på vel-
færdsydelser og ikke på individuel produktivitet? (Mads L. Hansen, 
Cepos). Folkebiblioteket er udfordret på mange niveauer. Besparel-
ser på kulturområdet, faldende udlånstal, oplevelsesøkonomiens 
indflydelse og internettets mange søgemaskiner. Folkebiblioteket 
søger efter en rolle i et samfund, der i stigende grad adskiller sig 
fra det samfund, der gav anledning til dets etablering. Bibliote-
kernes søgen efter en ny selvforståelse er blevet til en kamp om 
overlevelse. Deres anstrengelser har medført følgende kritik: fol-
kebiblioteket er ved at miste sin identitet i kampen om overlevelse 
(biblioteksrådgiver Elsebeth Tank).
  Jeg vil som kulturformidler argumentere for, at biblioteket i 
mange henseender følger godt med i tidens ånd, men at instituti-
onen halter gevaldigt efter, når det gælder den egentlige kerneop-
gave: dannelse. Lad os starte med et kort rids af de opgaver, hvor 
biblioteket allerede har udviklet sig eksemplarisk. Internettets 

F

Tilbage til rødderne: 
folkebiblioteket og 
dannelsesopgaven

fremgang, digitalisering og søgemaskiners 
eksponentielle vækst har udfordret folkebibli-
otekernes traditionelle virke på det kraftigste.    
Men disse udfordringer er blevet mødt med 
handlekraft, kreativitet og sociologisk fantasi.    
Hjemmesider, e-bøger, eReolen, Filmstriben, 
Verdensbiblioteket og selvbetjening er blot 
nogle af de digitale muligheder og platforme, 
bibliotekerne har udviklet eller taget til sig. 
Digitalisering er på ingen måde blevet til den 
dødsdom, som mange i biblioteksverdenen 
frygtede. På dette punkt har bibliotekerne 
udvist en nødvendig robusthed til på ny at 
opfinde sig selv uden at miste fodfæste. 

Bibliotekerne skal blande sig i samfundsde-
batten og tage folkeoplysningsopgaven mere 
alvorligt, skriver kulturformidler Ahmad Jou-
maa i dette synspunkt, hvor han kalder biblio-
tekerne berøringsangste, når de bevæger sig 
ind i det politiske felt.
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Ligeledes har bibliotekerne været enormt dygtige til at formidle 
den nye teknologi og støtte op om bæredygtighed. Biblioteka-
rer har rundt om i landet arrangeret foredrag og har delt deres 
viden og erfaringer om digitaliseringen og de ændrede teknolo-
giske muligheder med deres brugere. 
  Makerspaces findes eksempelvis i større eller mindre grad på 
alle landets biblioteker, men det er især ændringen i den biblio-
teksfaglige bevidsthed, der har gjort denne nytænkning mulig 
og åbnet biblioteksrummet for en ny og spændende aktivitet. 
Derudover har folkebibliotekerne herhjemme fulgt med i den 
internationale trend, som har fået tilnavnet »from collection to 
connection«. Biblioteker over hele verden har sat større fokus 
på at skabe forbindelser mennesker imellem fremfor at kon-
centrere sig om at opbygge materialesamlinger. Dokk1 i Aarhus, 
Herning Bibliotekerne, KulturØen i Middelfart, Bispen i Hader-
slev og Multikulturhuset i Sønderborg er glimrende eksempler 
på denne udvikling. Biblioteker er i stigende grad blevet sociale 
samlingspunkter og kulturelle bindeled. 

BIBLIOTEKET MANGLER I DEBATTEN

Til trods for den udviste innovation, kreativitet og gejst finder 
man en forbavsende stilhed i folkebibliotekssektoren, hvad an-
går de helt store samfundstemaer, der præger de offentlige og 
folkelige debatter. Det er som om, at folkebiblioteket er ramt 
af en kollektiv amnesi, når vi tænker på de temaer, som dybest 
set udgør bibliotekernes væsen, essens og eksistensgrundlag: 
den demokratiske dannelse. 
   Bibliotekarer følger godt med i naturvidenskabelige og 
teknologiske fremskridt, og har fået øje for nødvendigheden 
af at være et omdrejningspunkt for fællesskaber. Men vi er 
berøringsangste, når vi bevæger os ind i det politiske felt - til 
trods for at institutionen oprindeligt er kommet til verden 
via en politisk beslutning. I sidste instans er folkebibliotekets 
kerneopgave at sikre lige adgang til viden og dannelse, således 
at brugere og borgere er oplyste og kan deltage i den demokra-
tiske proces på et informeret grundlag. 
   En gennemgang af folkebibliotekernes arrangementskalen-
dere bekræfter dette hukommelsessvigt. Foredrag og aktivite-
ter, der belyser emner som klima, integration eller fake news, er 
enkeltstående sjældenheder.  En ’danskhedsdebat’ har eksem-
pelvis raset i medierne og på de sociale medier i flere år, uden 
at folkebiblioteket har bidraget med noget nævneværdigt. Den 
danske identitet er til debat og folkebiblioteket har desværre 
ikke bidraget til, at de usammenhængende, mudderkastpræ-
gede debatter bliver mere saglige, nuancerede og konstruktive. 
Vi har derimod stået på sidelinjen og ikke benyttet os af den 
enestående mulighed for at hæve debatten om eksempelvis 
’danskhed’ op på et højere, mere meningsfyldt og konstruktivt 
niveau. 

   I samarbejde med Folkeuniversitetet kunne vi bidrage med 
relevant viden fra de socialvidenskabelige og humanistiske 
fag. Denne viden kunne være med til at afbalancere debatten; 
samtidig kunne bibliotekets brugere bidrage med deres syn på 
demokratiet og samfundets udvikling. Vi har i høj grad brug for 
sociologiens, antropologiens, historiens, politikkens, geografi-
ens, juraens og filosofiens visdom. Frugtbare debatter har brug 
for faktuelle og videnskabelige indsigter. 
   ’Debatten om Danskhed’ er blot et af mange emner, som kan 
beriges med viden fra den akademiske verden. Folkebibliote-
kerne burde involvere sig i alle samfundsrelevante emner, der 
vedkommer den danske befolkning. Hvis biblioteker ikke skal 
blive opslugt af oplevelses- og underholdningsindustrien, så 
må der være fokus på kritisk tænkning, det gode argument og 
frem for alt søgen efter solid information. Som kultur- og dan-
nelsesinstitution må vores opgave ikke begrænses til udlån af 
krimier og kogebøger. 

BIBLIOTEKET SOM FOLKEUNIVERSITET

Vi bør som biblioteker stoppe med at jagte vores brugere, som 
en desperat elsker jagter sin uvillige udkårne. I stedet for må vi 
træde i karakter og vise vejen frem. Som biblioteker forholder 
vi os neutrale og er selvfølgelig ikke præget af partipolitik.     
Vores eneste og ultimative retningslinje er at sikre, at vores 
borgere er oplyste og velinformerede. Demokratiet sikres kun 
ved, at alle stemmer høres, og at det bedste argument vinder. 
   Den folkeoplysende opgave kræver et mere ambitiøst bud 
og et større engagement i de store samfundsudfordringer, 
som vi møder på eksempelvis klima-, fake news-, velfærd-
stats- og integrationsområdet. Vi har brug for flere og mere 
meningsfyldte samarbejdsrelationer til andre kultur-, dannel-
ses- og læringsinstitutioner. Hvorfor ikke også lave spændende 
arrangementer og intensivere samarbejdet med blandt andet 
Folkeuniversitet – eller ligefrem gøre biblioteket til et folkeuni-
versitet. 
   Den viden og styrke, der findes i de socialvidenskabelige og 
humanistiske fag, skal frigøres, mobiliseres og gøres folkelig. 
Viden og informationer retfærdiggør institutionens fremtidige 
eksistensgrundlag, hvad angår vores brugere og vores sam-
fund. Biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution og har 
dermed både et enormt ansvar og en storartet mulighed for at 
fremme befolkningens åndelige velfærd. I denne opbrudstid, 
som Danmark og verden oplever, er behovet for folkebibliote-
ker, der tager dannelsesopgaven på sig, større end nogensinde 
før. Ifølge den første bibliotekslov fra 1920 var det bibliotekets 
erklærede formål at “Udbrede Kundskaber og almindelig Oplys-
ning”. Det er på tide, at vi vender tilbage til rødderne for, at vi i 
fremtiden kan sikre vores relevans og eksistensberettigelse.

Indlægget har tidligere været bragt på 
www.kulturmonitor.dk



34 · Perspektiv · Oktober 2019

FO
R

M
ID

LIN
G

i har arbejdet ud fra et »udefra og ind-perspek-
tiv«, hvor vi har set på, hvad borgerne efter-
spørger, og hvad de har behov for. For med ud-
viklingen på medieområdet kan vi ikke længere 
tage for givet, at borgerne kommer på biblio-
teket for at låne bøger, siger Gitte Østergaard, 
der tidligere har været ansat ved Københavns 
Biblioteker, men nu er selvstændig konsulent og 

blandt andet beskæftiger sig med brugerperspektivet, samtidig 
med at hun læser en HD i Organisation og Ledelse. 
   I projektet har de tre biblioteker ladet sig inspirere af den mar-
kedsorienterede tilgang, man kender fra detailhandlen.
    - Projektet har handlet om at træffe evidensbaserede beslut-
ninger. Altså at få undersøgt og indhentet data, man kan træffe 
beslutninger på baggrund af. I en butik har man overblik over, hvad 
der bliver solgt fra hvilke hylder og indretter butikken efter det.   
Bibliotekerne skal ikke kopiere det uden at tænke sig om, for de er 
ikke kommercielle butikker. Men vi skal hente inspiration, hvor det 
giver mening, siger Gitte Østergaard. 

PLADS TIL FORMIDLING AF FAGLITTERATUR

Projektet består af otte konkrete forsøg på udvalgte biblioteker. 
På Valby Bibliotek har man for eksempel i et forsøg fjernet 70 
procent af faglitteraturen. 

V

Der er brug for
en mere markeds-
orienteret tilgang

- Vi fjernede den faglitteratur, der bliver lånt 
meget lidt ud, samt den del af faglitteraturen, 
der bliver reserveret meget, som eksempelvis 
kan være faglitteratur fra pensumlister. At 
fjerne så meget faglitteratur gav plads til at 
fremhæve forsider og lave udstillinger af den 
resterende faglitteratur. 
   I Valby erfarede man, at selv om man havde 
reduceret samlingen af faglitteratur markant, 
så oplevede brugerne ikke i højere grad end før 
at komme forgæves efter en specifik bog. Og 
man kunne se, at udlånet af de materialer, der 
fortsat var i udlånet, steg markant i forhold 
til samme materialer på de øvrige biblioteker i 
København. 
  Men kan man så overføre den erfaring til andre 
biblioteker?
   - I forsøget behandles alle materialetyper 
ikke ens. Erfaringerne fra faglitteraturen i 
Valby kan ikke bare overføres til eksempelvis 
børnebiblioteket. Omkring børnelitteraturen 
har vi eksempelvis ikke fjernet noget, der har 
vi blot udarbejdet forskellige prototyper, der 
skal forbedre brugervenligheden. For der er 

Biblioteksrummet bruges af flere og flere, men færre og færre låner 
bøger. Så hvordan kan vi inspirere borgerne til at låne flere bøger med 
hjem? Det spørgsmål har Københavns Kommunes Biblioteker, Aalborg 
Bibliotekerne og Roskilde Bibliotekerne stillet sig selv i projektet 
»Fremtidens biblioteksrum og formidling«. 
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forskel på behov, og hvordan man som bruger græsser i forskel-
lige materialetyper. Men helt generelt græsser man bedre med 
forsider end bogrygge, så det har vi arbejdet meget med.  

LÆR AF BRUGERNE

Har der været overraskelser i projektet?
  - Det største effekt er, at vi har fået et nyt mindset. At 
medarbejderne har fået øjnene op for de metoder, der findes 
til at undersøge brugernes behov. Vi skal være nysgerrige på, 
hvordan biblioteket og materialerne bliver brugt. Først i forsø-
get regnede vi med, at vi skulle have fokus på tal fra biblioteks-
systemet, men fordi vi skiftede system i perioden, anvendte 
vi i højere grad kvalitative metoder, hvilket helt klart var en 
øjenåbner. Man lærer meget ved at observere brugerne, spørge 
dem i udlånet og bede dem om at udfylde spørgeskemaer. Og 
så skal man huske, at der kan være meget, der spiller ind på et 
resultat. Eksempelvis har det betydning for besøgstallet, om 
det er en varm sommer eller ej. For nogle medarbejdere kan det 
være grænseoverskridende at skulle henvende sig direkte til 
borgerne, men gevinsten ved arbejdet var tydelig, fordi man fik 
meget ny viden, som man ikke får automatisk på en almindelig 
vagt.

Faglitteraturen har brug for plads og formidling for at øge udlånet. Arkivfoto: Heidi Lundsgaard.

Har du et godt råd til biblioteker, der vil arbejde med denne 
tilgang?
   - Det er vigtigt at lade forsøgsperioderne være ret lange, og 
at man på forhånd har undersøgt udlånstal og brugernes ad-
færd, for ellers kan man jo ikke vurdere effekten af et forsøg. 
Og så er tilgangen med, at man taler og observerer borgerne, 
inden man går i gang, afgørende. Så man opbygger sit forsøg 
efter deres input. Desuden er det vigtigt også at have de fag-
lige snakke og ikke kun se på tallene. Uden den faglige kritiske 
tilgang vil forsøgene ikke give mening. Eksempelvis kan medar-
bejderne jo pege på, at nogle tal skal tjekkes igen, fordi de ikke 
giver mening ud fra deres erfaring, siger Gitte Østergaard.

Om projektet:

Gitte Østergaard fra Bibliotekssamarbejde i 
fagcenter Hovedbibliotek har været projektle-
der på »Fremtidens biblioteksrum og formid-
ling«. 

Målet var at indhente data om brugernes øn-
sker og behov, at anvende dataene til en bedre 
udnyttelse af pladsen og mere inspirerende 
indretning af biblioteksrummet for herved at 
øge udlånet af fysiske bøger gennem en mar-
kedsorienteret tilgang.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrel-
sens udviklingspulje og udgør et samarbejde 
mellem København, Aalborg og Roskilde. 
Projektet er gennemført over en 2-årig periode 
og består af 8 forsøg på 6 biblioteker.

Se mere om projektet på:
https://bibliotek.kk.dk – søg på
fremtidens biblioteksrum og formidling.



Som medlem af BF kan du få fordele i Lån & Spar  
– en solid bank fra 1880. Vi er nemlig en bank for 
fællesskaber. I dag ejet af BF – og mere end 50  
andre organisationer. 

Få høj rente på din lønkonto 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  
Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr. på  
din lønkonto. Det kan ingen andre banker matche.  
Læs mere og book møde på lsb.dk/bf

Stærke  
fællesskaber 

– også til din fordel

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af BF og har afsluttet din uddannelse. 
 Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar 
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services, som din økonomi kredit
vurderes ud fra). 

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr. på  
løn kontoen. Der er 0 % på resten.

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. Rente
satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019.

 Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3 %  
PÅ LØNKONTOEN
– bare fordi du er medlem af BF

Ring: 3378 1998
– eller gå på lsb.dk/bf  

og book møde

Bibliotekar_191004_3%-Fordele-A_185x240.indd   1 02/10/2019   13.45
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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

Sommerskriveskole på Randers Bibliotek     

Af Bettina Boddum, bibliotekar på Randers bibliotek
5. september

Randers Bibliotek afholdt Sommerskriveskole i uge 27 med stor 
succes. 11 skriveglade piger brugte en uge i skrivningens tegn og blev 
beriget med masser af sjove oplevelser. Alle pigerne (incl. de to voksne 
bibliotekarer) glæder sig allerede nu til næste års sommerskriveskole.

Det digitale handler også om den gode 
fortælling - på skærmen og i rummet    

Af Katrine Rolskov, bibliotekar og kulturformidler, KøgeBibliotekerne
11. september

Der er en uligevægt mellem mængden af digitalt indhold, der bliver 
konsumeret af små børn, og den indsats der bliver gjort for at formidle 
dette felt på bibliotekerne.

Unikt samarbejde mellem biblioteker og
institutioner har målbar effekt på børns 
sprogudvikling

Af Anders Taylor Hansen, projekt- og kommunikationskonsulent
på Aalborg Bibliotekerne
11. september

Erle perle pif paf puf; i den nordlige del af Danmark render 1335 børn i 
alderen 3-6 rundt og rimer – prompte og i en ruf. Efter at have været 
en del af Projekt Sprogstart har de forbedret deres læring for rim og 
remser med 75% samt øget deres ordforråd med 22%. Det viser pro-
jektets afsluttende forskningsrapport. 

Når man bliver ramt af litteraturen  

Af Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af
Brønderslev Forfatterskole
12. september

– om læseklubber på Brønderslev Bibliotek
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Biblioteket
som et
musikvæksthus
for børn Baggrunden for projekt ”Lyt lige – den musi-

kalske kuffert” er, at nutidens musikformidling 
for børn tager afsæt i forsamling om musikken, 
videndeling, kuratering og kun i mindre grad for-
midling af fysiske og digitale materialer. Bibliote-
kernes opgave er at tilbyde små og store borgere 
musikalske oplevelser. Vi skal formidle viden 
om musik, der også meget gerne må indeholde 
elementer af ”musikalsk dannelse”. Kan bibliote-
kerne fungere som et kreativt musisk væksthus 
fra børnene er helt små til de som unge spiller et 
instrument, interesserer sig for en bestemt genre 
eller bare for musik generelt?
   Musik er først og fremmest kunst og kultur, 
men det er også er en vigtig katalysator for 
fællesskab, inklusion, læring, sproglig tilegnelse, 
empati, koncentration og glæde. Børn forholder 
sig umiddelbart kritisk til, hvilken musik de kan 
lide, og hvad de ikke har lyst til at lytte til. Vi har 
i projektet præsenteret børnene for mange for-
skellige genrer, og vist dem en bid af musikkens 
mangfoldige verden. Vi oplevede for eksempel 
efter en fortællekoncert med spillemandsmusik, 
at et barn fra 4. klasse sagde: ”Jeg vidste slet 

Af Kirsten Husted, Bibliotekar/projektleder, Vejle Bibliotekerne

»Lyt lige - den musikalske 
kuffert« – et musikformid-
lingsprojekt for børn. Den 
digitale udvikling udfordrer 
bibliotekerne til at nytænke 
musikformidlingen. Hvordan 
formidler bibliotekerne mu-
sik, når det ikke længere kun 
er musik i fast form, der er 
omdrejningspunktet?

Musik er først og 
fremmest kunst og 

kultur, men det er også 
er en vigtig katalysator 

for fællesskab, 
inklusion, læring, 

sproglig tilegnelse, 
empati, koncentration 

og glæde.
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ikke, at sådan noget gammelt musik kunne lyde SÅ godt…” 
eller ”Det lyder jo som noget fra ”Vikings”?”.
   Projektgruppen (Odense, Sønderborg og Vejle Biblioteker) har 
ønsket at sætte bibliotekernes musiktilbud og viden om musik 
på dagsordenen hos børn og børnefamilier. Vi har forsøgt at 
få børn til at tænke over og tale om, hvad musik er, hvor det 
kommer fra, og hvad det gør ved os. Et andet formål har været, 
at åbne skolernes øjne for et samarbejde med bibliotekerne i 
forbindelse med faget musik.

INSPIRATIONSHÆFTE

Vi har samlet en række eksempler på projektets musiske 
aktiviteter i et inspirationshæfte, som vi kalder ”Den musikal-
ske kuffert”. Her kan I finde beskrivelser af, hvordan man laver 
workshops med Field Recording og Soundwalks, instrument-
caféer, musik og mindfulness for børn, klassisk fortællekon-
cert med musik fra computerspil og film, spillemandsmusik/
kulturarv, musiske fortælleworkshops, familielytteklubber med 
mere. Materialet er tænkt som en ”værktøjskasse”, fyldt med 
inspiration til biblioteksansatte og samarbejdspartnere, der 
ønsker at arbejde med musikformidling og musiske fortællin-
ger for børn i bibliotekerne og i ”Åben skole” samarbejdet med 
folkeskolen.
   Materialet er tilgængeligt i Slots –og Kulturstyrelsens 

projektbank: projektbank.dk/lyt-lige-den-musikalske-kuffert. 
Vi sender også gerne det trykte hæfte til jer. Skriv til projektle-
der Kirsten Husted, Vejle Bibliotekerne: kh@vejlebib.dk.

FOLD DE SMÅ ØRER UD - RYTMER I STEDET

FOR ALGORITMER?

Adgangen til at lytte til musik har aldrig været lettere. Børn 
møder musik over alt, hvor de færdes i dagligdagen, men de 
lytter helst til musik, som de kender i forvejen, og de deler ger-
ne deres yndlingsmusik med kammeraterne. I projekt ”Lyt lige 
– den musikalske kuffert” har vi undersøgt, om professionelle 
samarbejdspartnere kan udfordre og inspirere bibliotekernes 
medarbejdere med henblik på at højne og udvikle kvaliteten 
af musikformidlingen og samtidig sikre en lokal forankring i et 
samarbejde mellem biblioteker, skoler, musikere, konservatorier 
og de kommunale musikskoler. Projektet har givet os mulighed 
for afprøve forskellige former for musikformidling for målgrup-
pen, som var børn i alderen 6-12 år, i ”Åben skole”-samarbejdet 
og gennem målrettede musikarrangementer for børn og deres 
familier.

Projektet er støttet af Slots- & Kulturstyrelsens
”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre” og ”Edvard Pedersens Biblioteksfond”.
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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
 

Husk på at din pensionsordning i PFA Pension enten indeholder eller kan indeholde 
en helbredssikring.

Alle kommunalt og regionalt ansatte har helbredsikringen som del af deres pensi-
onsordning. Det gælder ikke statsansatte grundet begrænsninger i den pensions-
politik, de offentlige arbejdsgivere (Moderniseringsstyrelsen) har formuleret for 
statsansatte. 

Statsansatte samt alle andre medlemmer, som har deres pensionsordning i PFA 
Pension via BF ś medlemspension for private, ledige og selvstændige, kan i stedet 
tilkøbe samme forsikring til samme vilkår, som er gældende for kommunalt og 
regionalt ansatte. 

Muligheden for tilkøb af forsikringen gælder også samlevere og ægtefæller. 

Hvad indeholder den?
Med helbredssikringen betaler PFA pension for, at du kan få behandlet gener i 
muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller behandling ved 
hjælp af akupunktur. 

I helbredsikringen er også mulighed for rådgivning hos diætist ved højt BMI, og du 
kan få samtaler hos en psykolog for eksempel i forbindelse med symptomer på 
stress. 

For alle typer behandlinger gælder det, at du skal ringe til PFA sundhedscenter på 
telefon 70 24 50 01 for at få en formel godkendelse af behandlingen og eventuelt 
en henvisning til en kvalificeret behandler. 
   Behandling hos fysioterapeut, diætist og psykolog (bortset fra symptomer på 
stress) kræver dog en forudgående henvisning fra læge. 

I forhold til tidligere produkt - PFA forebygger - er det ikke et krav, at skaden er 
opstået som følge af arbejdet eller på arbejdet. Det kan også være sket i fritiden.

Fuld helbredssikring
Ønskes en fuld helbredsikring (det vil sige med undersøgelse og behandling med 
videre på privathospital og andre ydelser så som for eksempel alkoholbehandling)
er det også muligt til fordelagtig pris. 

Ønsker du mere information om begge typer helbredssikring, priser og vilkår kan
du læse mere på: www.pfa.dk/companies/bf/medlemstilbud.

A-kassen
Fra den 1. oktober 2019 er alle medlemmer af Akademikernes A-kasse yderligere 
dækket af en ny sundhedsforsikring ved navn AKA Sundhed, som kan bruges i det 
første år af en ledighedsperiode (altså ikke hvis man er i beskæftigelse). 

Dækningen koster 20 kroner i kvartalet og opkræves fra 1. januar sammen med 
kontingentet. Du kan til enhver tid afmelde dig sundhedsforsikringen. Læs mere
på www. aka.dk.

Helle Fridberg

Helbredssikring kan 
være en del af din 
pensionsordning
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Nej-tak til samtale om
mulighedserklæring betød bortvisning 

Der er snart valg til tillidsrepræsentant og -suppleant på det statslige område.

Som TR får du indsigt og formel kompetence til at påvirke forhold på din arbejdsplads. Du bliver talerør for dine kolleger, og du får 
indsigt i, hvordan din arbejdsplads fungerer organisatorisk på lokalt og centralt niveau. Du kommer til at sidder i SU-udvalget og 
indgår i netværk med andre tillidsrepræsentanter. Du oparbejder kompetencer i blandt andet forhandling, kommunikation, strategi, 
jura og økonomi, og du får uddannelse og kurser arrangeret af BF, så du er godt rustet til opgaven. 

Det er den siddende tillidsrepræsentant, der igangsætter valget, og det skal ske i november/december, så en eventuelt ny TR eller 
TR-suppleant kan træde i funktion fra årsskiftet. 

Valget skal varsles med tre uger, og kandidaterne skal være kendte senest en uge før valghandlingen.  
 
Overvejer du at stille op som TR, og vil du gerne vide mere, så er du velkommen til at kontakte BF.

Ulla Thorborg

Efter sygedagpengeloven kan din arbejdsgiver forlange en mulighedserklæring fra en sygemeldt medarbejder. Det kan ske på et 
hvilket som helst tidspunkt under sygefraværet. Arbejdsgiver betaler for erklæringen. Erklæringen er todelt, hvor den første del skal 
udarbejdes på baggrund af en samtale mellem medarbejder og leder, og anden del skal omkring medarbejderens læge. 

I den konkrete sag var en teknisk chef fuldtidssygemeldt på grund af en nyresygdom, og lægen havde tilkendegivet, at han ikke 
kunne komme på arbejde før tidligst om et par måneder. Efter første måneds sygemelding indkaldte arbejdsgiver medarbejderen til 
en samtale med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring. 

Den tekniske chef afviste at deltage i samtalen og skrev til sin leder, at der ikke var nogen grund til samtale »da arbejde pt. ikke kan 
komme på tale«. Arbejdsgiver fastholdt, at samtalen skulle afholdes eventuelt på telefon. Arbejdsgiver informerede samtidig om, at 
den tekniske chef havde pligt til at deltage, og at udeblivelse uden lovlig forfald kunne medføre bortvisning og have konsekvenser for 
retten til løn. Et par dage efter fremsendte den tekniske chef en ensidigt udfyldt mulighedserklæring med lægens bemærkning om, 
at chefen ikke ville kunne genoptage arbejdet delvist før primo 2018. Arbejdsgiver fastholdt, at der skulle være en samtale og fast-
satte et nyt tidspunkt. Den tekniske chef fandt ikke, at det gav mening at holde mødet og svarede, at det »er spild af hans tid«. Den 
tekniske chef var meget dårlig på grund af sin sygdom og vidste, at han ikke ville kunne være i stand til at varetage nogle opgaver 
overhovedet de næste måneder. Han opfattede det som unødvendig chikane at indkalde ham til en efter hans opfattelse formålsløs 
mulighedssamtale. Arbejdsgiver gentog flere gange, hvad konsekvenser ville være ved udeblivelse og tilbød flere gange telefonsam-
tale som alternativ. Derudover tilkendegav arbejdsgiver, at hvis medarbejderen var for syg til at komme, skulle han stille med lægelig 
dokumentation. Den tekniske chef blev bortvist.

Byret og Vestre Landsret gav arbejdsgiver medhold i, at det var berettiget at bortvise. Sagen har fået tredje instansbevilling og skal 
behandles i Højesteret. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at udeblivelse fra en mulighedssamtale – uden lægelige dokumentation for, at man er for syg 
til at deltage – kan berettige efter en konkret vurdering til bortvisning. Særligt når arbejdsgiver flere gang havde tydeliggjort, hvad 
konsekvensen kunne være. 

Kontakt BF’s afdeling for Rådgivning og Forhandling, hvis du får brug for hjælp.
Lone Rosendal

TR-valg på det statslige område
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Kvindelige ledere 
bliver bedt om
at hente kaffe
Det går ikke godt med ligestillingen på ledelsesgan-
gene i Danmark. Og det skyldes ikke, at kvinderne 
ikke kan eller vil. Det skyldes fænomener som hver-
dagssexisme og fastlåste forestillinger om køn. Det 
mener ph.d. og professor på CBS Sara Louise Muhr, 
der er aktuel med bogen Ledelse af køn. 

H
15 procent, og andelen af kvindelige direktionsmedlemmer i 
private virksomheder er helt nede på syv procent.

Hvad står i vejen for ligestillingen på ledelsesgangene?
- Det største problem er, at vi ikke tror, at der er et problem, for 
så gør vi ikke noget ved det. Det andet er de to gængse hold-
ninger: »At kvinderne ikke kan«, og »at kvinderne ikke vil«.
Hvis vi tager den med, »at kvinderne ikke kan« først, så er 
holdningen, at kvinderne mangler de faglige og personlige 
kompetencer – såsom »at kunne slå i bordet«. Og alene 
holdningen virker selvforstærkende. Men samtidig er det også 
sådan, at kvinder i ansættelsessammenhæng bliver vurderet 
dårligere. I en undersøgelse sendte man for eksempel samme 
CV ud til en stor gruppe mennesker og bad dem vurdere per-
sonen bag CV’ets kompetencer. På halvdelen af CV’erne havde 
man tilfældigt skrevet et pigenavn, og på den anden halvdel 
havde man skrevet et drengenavn. Det viste sig, at dem, der 

vad er holdningen til kvinder i 
ledelse i Danmark?
- Den generelle holdning er, at 
det går rigtig fint, eller at det går 
fremad. Men forskere, aktivister 
og andre, der beskæftiger sig 

nuanceret med emnet, ved godt, at det ikke 
er sådan.  

Hvordan er det så?
- Der er ikke ligestilling. Nye undersøgelser 
viser, at Danmark halter langt bagefter. Vi har 
i for mange år hvilet på laurbæerne. Vi tror, at 
alle ude i verden ser os som et foregangsland, 
men det er vi ikke længere, når det kommer 
til ligestilling. For eksempel har undersøgelser 
vist, at andelen af kvindelige topledere er 
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havde fået CV’et med drengenavne, vurderede 
personen bag til at være mere kompetent end 
dem, der havde fået CV’et med pigenavne – og 
det gjaldt både de mandlige og kvindelige re-
spondenter. Det vil altså sige, at kvinder bliver 
vurderet hårdere end mænd af både mænd og 
kvinder.
  Og fordi der er så få kvinder i ledelse, bliver 
der også lagt mærke til dem, der er, og ethvert 
lille skridt de tager, også når de træder ved 
siden af. Og det vil så ofte blive tillagt deres 
køn.

Men er det ikke rigtigt, at færre kvinder vil ledelse?
- Det er en gængs opfattelse og dermed forklaring: At kvin-
derne vælger anderledes. Men det er fordi, at kvinderne giver 
op. De orker ikke at skulle forsvare det valg, de har taget. En 
kvindelig topleder oplever lige så meget modstand og ufor-
ståenhed som en mandlig vuggestuepædagog eller sosu-assi-
stent. Og nogle gange bliver det for hårdt at skulle stå på mål 
for, at man ikke selv henter sine børn i børnehaven eller bager 
boller til festen. Det betyder, at der er mange, der giver op. Jeg 
har interviewet mange kvinder, der forlader konsulentbranchen 
for eksempel, fordi de er blevet trætte af hele tiden at skulle 
retfærdiggøre, at de har valgt at prioritere karrieren. Og dette 
gælder også internt i organisationen. For samtidig bryder de 
sig nemlig heller ikke om de specielle hensyn, der ofte bliver 
taget til dem. Blandt andet får mange at vide, at de skal passe 
på sig selv og huske at få work-life-balance, således at de har 
lyst til blive i deres job. Og det er selvfølgeligt sympatisk, men 
problemet er, at de godt ved, at det samme ikke bliver sagt til 
deres mandlige kolleger. Man kan for eksempel se, at work-
life-balancetiltag ofte er målrettet kvinder, og det får jo bare 
forstærket stereotypen om, at kvinder ikke er til at regne med, 
fordi de har et familieansvar – og afskærer samtidig mændene 
fra »naturligt« at kunne bede om lang barsel, nedsat tid eller 
anden orlov. 
   Det vil sige, at både kvinders og mænds valg aldrig er deres 
alene, men altid vil være formet af de forventninger, der er til 
dem som kvinder og mænd – af både venner, familie, kolleger 
og chefer. Og de forventninger er forskellige afhængigt af, om 
vi er mænd eller kvinder. Der er med andre ord ofte meget klare 
forventninger til, at kvinder har lyst til at tage sig af børnene, 
og at mænd naturligvis har lyst til kompetenceudvikling og 
karriere. Og vælger man imod forventningerne, skal man kunne 
tage kritikken. 

Hvad skal kvinderne gøre?
- Det spørgsmål hader jeg. Det er ikke kvindernes ansvar. Og 
den bog, jeg har skrevet, er ikke en selvhjælpsbog, hvor ansva-
ret bliver lagt over på kvinderne. Når man gør det, holder man 
op med at stille spørgsmålstegn ved for eksempel de hverdags-
sexistiske normer og strukturer, der er på arbejdsmarked. 

Hvilke strukturer er det?
- Det er for eksempel »fix the women«-problematikken, hvor 
holdningen er, at kvinder skal fixes og lære de maskuline værdi-
er og kompetencer for at passe ind. Eller »Lean in-tilhængere«, 
der mener, at kvinder bare skal byde sig selv lidt ekstra til og 
levere 125 procent, hvilket ikke er rimeligt, og samtidig må de 
alligevel ikke være for fremme i skoene, for så bliver de anset 
som bitches. 
   Samtidig er der også store problemer i, hvad der er normerne 

Ph.d., professor på CBS og leder af CBS’s nye initiativ 
Business in Society Platform: Diversity and Difference, 
der blandt andet samarbejder med organisationer om 
diversitetshåndtering. Hendes bog Ledelse af køn er 
sammenfatningen af 15 års forskning i emnet. Bogen 
udkom i sommer på Djøf Forlag.

Kort om
Sara Louise Muhr
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»Vi tror, at alle 
ude i verden 
ser os som et 
foregangsland, 
men det er vi 
ikke længere, 
når det kommer 
til ligestilling«.

for det mandlige og det kvindelige. Vi er alle biased, når det 
kommer til, hvad der er feminint, og hvad der er maskulint. 
Hvis vi taler om en leder, forestiller vi os alle ubevidst og auto-
matisk en mand i et jakkesæt. Sådan er det. Og hvis man er til 
et bestyrelsesmøde, og der træder en kvinde ind, registrerer 
man, at det er en kvinde, og så tænker man allerede mere 
over det. Eksplicit vil mange af os sige, at vi ikke er biased, 
men alligevel laver vi en eller anden kobling, når vi ser et andet 
menneske. Og alle kvindelige ledere har prøvet at blive set som 
sekretæren eller er blevet bedt om at hente kaffe. Så selvom 
mange kan blive enige om, at køn ikke betyder noget, så er ver-
den kønnet, og det betyder noget, fordi kvinder på den måde 
skal gå imod normen, når de vælger ledelse.

Hvad kan man gøre ved det?
- Erkendelsen af biasen er afgørende. En undersøgelse af 
ligestilling i en række lande har vist, at Danmark er det land, 
der har størst bias, men er mindst klar over det. Så problema-
tikken er, at vi tror på myten om det frie valg, og at vi tror, at 
vi ansætter på kompetencer og meritter. Vi adresserer slet 
ikke vores normer, fordi vi ikke tænker, at der kan være noget 
problem i vores dejlige frisindede land.

Hvordan kan man arbejde med normer og bias?
- Først må man blive klar over dem, og hvis man så også bliver 
klar over, at ens bias giver dårligere beslutninger, må man 
sætte ind med »biasblokkere«. Det er jo ikke sådan, at vi kan 
komme fri af vores bias, for det er sådan, vores hjerne funge-
rer, men vi kan blive klar over, i hvilke situationer vores bias 
gør, at vi træffer dårligere beslutninger og så gøre noget ved 
det. Hvis man for eksempel ved, at man har en tendens til at 
dømme kvindelige kandidater til et job hårdere end mandlige, 
kan man jo sørge for, at navnene er fjernet fra ansøgningen.
Og så må man også kigge på normerne i virksomheden i ste-
det for at have fokus på at fikse minoriteten. Altså få fokus 
væk fra kvinderne og over mod ledelsen og på strukturerne 
i virksomheden. Det kan for eksempel handle om, hvordan 
man socialiserer. At man tænker lidt over temaerne. Er det for 
eksempel en god idé at samles om triatlon? Hvor fedt at det 
som kvinde at skulle konkurrere mod sine mandlige kolleger i 
det? Eller hvor smart er det med et Bond and Bond babes-tema 
til firmafesten? 

Hvad med tiltag målrettet kvinderne?
- Der er mange kvinder, der har glæde af eksterne kvinde-
netværk. Derimod ikke interne, for det kan føre til yderligere 
marginalisering og gøre, at kvinderne bliver yderligere ste-
reotypiseret. Man ser også kvindelige talentprogrammer i 
virksomheder, hvor der kommer folk ud og fortæller kvinderne, 
hvordan de skal være, hvilket føles begrænsende. Og ud over 

at de forstærker »fix the women«-retorikken, så fører 
den slags tiltag også ofte til misundelse og latterlig-
gørelse fra mændenes side. Det ligger jo i tiltagene, at 
kvinderne pr. natur ikke er ledere. 

Hvorfor er det så vigtigt, at der er ligestilling?
- Alle skal have lige muligheder. Og så er det jo også 
sådan, at når alle har lige muligheder, kommer der mere 
diversitet, og diversitet er godt for bundlinjen, for så 
bliver spektret for, hvem man kan være, større, og alle 
kan bruge flere sider af sig selv. 

Hvorfor ikke bare lade tiden gå, så løser problemet
vel sig selv?
- Nej, for så er jeg død! Og bare fordi det måske vil æn-
dre sig over tid, er det ikke godt for Danmarks omdøm-
me, at det er, som det er nu, og det er ikke fair overfor 
de kvinder, der vokser op med diskrimination i dag. Og 
så er det i øvrigt en super dårlig økonomisk forretning.
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Så Nyhederne.

Det skal nok gå, det hele.

Marens stribe



•  •  •  •  •  

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

Ekstraordinær
generalforsamling i BF`s 
Kunstfaggruppe
Valg af en ny bestyrelse eller 
nedlæggelse af faggruppen? 
Alle medlemmer opfordres til 
at stille op til bestyrelsen el-
ler 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 børnebiblioteket. 
Desuden rundvisning i det nye 
Børnekulturhus i Roskilde.   
30. oktober 2019 i Greve og 
Roskilde

Gå-hjem-møde: Smart
Library - rundvisning på
DTU Bibliotek
Med DTU Smart Library på 
DTU Bibliotek er service, 
viden og teknologi smeltet 
sammen i et 24/7-tilgæn-
geligt biblioteksrum, et 
læringsmiljø i verdensklasse. 
Kom med Statsgruppen på 
rundvisning i biblioteksrum-
met på DTU. 
12. november 2019 i Lyngby

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

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

Gå-hjem-møde: Citizen 
Science – nye måder at
inddrage borgere i
forskningen
Bliv introduceret til Citizen 
Science, en samlebetegnel-
se 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

Webinar: 16 grafiske tips
til den fede plakat (og
andre grafiske opgaver)
Lær nogle af de vigtigste 
grundregler, som får det 
grafiske udtryk til at se pro-
fessionelt ud. Få 16 tips og 
grafiske regler, der gør det 
nemmere at designe flotte 
plakater og andre visuelle 
emner, der skal fange øjet.
5. februar 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

BØFA studietur til London
London er et mekka for 
bogorme, børnebibliotekarer 
og mange andre. Kom med på 
studieturen. hvor vi besøger 
The London Book Fair, Harry 
Potter Studios, Discover - 
Children’s Story Center og 
British Library.
10. til 13. marts 2020 i London
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORERJOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

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
karriererådgivningssamtaler 
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

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

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
Er du BF-arbejdsmiljørepræ-
sentant, kan du deltage i 
vores netværk på tværs af 
sektorer og arbejdspladser, 
hvor vi deler erfaring og vi-
den omkring aktuelle emner 
om arbejdsmiljø på arbejds-
pladserne.
3. februar 2020 i Kolding
6. februar 2020 i Ballerup

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

TR-uddannelse
Modul B 2020
21.april 2020 i København
23. april 2020 i Horsens

TR-uddannelse
Modul C 2020
26. til 28. maj 2020
i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

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

Kursus+webinar:
Informationssøgning:
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

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

Kursus: Records Manager – 
videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig 
som arbejder med records-/
document management. 
20. februar 2020 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

Digital Manager 2.0
(Miniuddannelse)
Opdateret udgave af uddan-
nelsen, hvor vi på 6 kursus-
dage fokuserer på værktøjer 
til og principper for udvikling, 
design og strukturering af din 
organisations eller virksom-
heds website eller andre 
digitale løsninger og web-
applikationer.   
4. til 26. marts 2020
i København

Find rækken af PFA's 55+ 
kurser og webinarer i 
kalenderen på bf.dk.
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Navn: Christina Ruskjær                   
Stilling: Voksenbibliotekar på Morsø
Folkebibliotek pr. 1. august          
Tidligere: Vikar på Aarhus Bibliotekerne
og Frederikshavn Bibliotek         
Uddannelse: Folkeskolelærer i 2011
og cand.scient.bibl. i 2016           
Alder: 32 år  

Du har haft flere vikariater, før du fik en fast 
stilling i Morsø.  Hvordan har du oplevet 
tiden med vikariater?              
 - Man kan godt føle sig fanget i vikarverde-
nen. Jeg var vikar i Aarhus i otte måneder, og 
efterfølgende havde jeg to vikariater i Frede-
rikshavn. I alt var jeg vikar i halvandet år, hvor 
jeg oplevede, at det godt kunne være svært 
at have et meningsfyldt arbejde. Når jeg ikke 
havde vagter i udlånet, manglede jeg at være 
en del af de projekter, som kollegerne havde 
gang i. Og når man ikke har faste ansvars-
områder, er det svært at opfinde sine egne 
projekter. Her kunne jeg godt tænke mig, at 
man prioriterer at give sine vikarer mere klare 
opgaver, for som vikar vil man jo gerne gøre 
nytte i hele sin arbejdstid. 

Fik det dig til at overveje, om du havde 
valgt den rigtige uddannelse?           
- Jeg er jo oprindeligt uddannet lærer, men 
fordi jeg interesserer mig meget for bøger, 
litteratur og it, valgte jeg at tage en over-
bygning som cand.scient.bibl, hvilket var 
en rigtig god kombination af mine interes-
seområder. Men da jeg var færdiguddannet, 
kunne jeg godt blive ramt af en følelse af, 
at det var lidt spild, at jeg havde taget den 
overbygning. Jeg har altid været meget 
glad for at have vagter i udlånet, fordi jeg 
synes, den personlige formidling er meget 
vigtig, men mange steder er holdningen, at 
udlånsvagterne ikke er så prestigefyldte, 
og det ærgrede mig.  
  
Man siger, at vikariater er en god måde
at få erfaring på. Er du enig?                    
- Det betyder jo, at du får konkret erfaring, 
som du kan bruge i din jobsøgning. Du får 
også anbefalinger med fra de steder, hvor 
du har været vikar, og ikke mindst kender 
du jo de systemer, man bruger på bibliote-
kerne. Da jeg blev ansat her i Morsø, væg-
tede de netop højt, at jeg i forvejen taler 

det sprog, man taler på et bibliotek, at 
jeg har erfaring med den daglige for-
midling, og at jeg kender systemerne. 
Så ja, det er en klar fordel.
    
Hvad betyder det, at du har
læreruddannelsen med i bagagen?          
- Jeg skal arbejde som voksenbibliote-
kar i Morsø, og jeg skal blandt andet 
også undervise gymnasieelever i 
informationssøgning, så det har også 
været en fordel i min jobsøgning. 
Desuden har jeg erfaring med netop 
undervisning i informationssøgning 
fra min tid som vikar i Frederikshavn, 
og det er en fordel, at jeg kan bruge 
min viden fra min uddannelse som 
lærer.      

Hvordan har du oplevet de
første dage på jobbet?              
- Det har været spændende, og der 
er en god stemning. Jeg har allerede 
haft de første vagter, og selvom jeg 
jo har noget erfaring, så er der stadig 
meget, jeg skal sætte mig ind i.

Det er dejligt at få ansvar og opgaver 
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Vores populære Box krybbe fås nu også i en rund version i 3 forskellige 
højder. Brug krybben individuelt eller kombineret i en række som rumdelere.  
Skab en stor variation af former, der bugter sig igennem biblioteksrummet 
og leder både børn og voksne på en opdagelsesrejse igennem bøgernes 
verden.

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

MØD VORES NYE FAMILIEMEDLEM

www.bci.dk

NYHED 
»Hvis vi vil kulturen,
så skal kulturen
prioriteres først i
stedet for, at vi nøjes 
med de smuler, der
er tilbage efter en
budgetforhandling.
Vi skal sætte dags-
ordenen, og det gør
læsestrategien netop.«
Folkeoplysnings- og biblioteksordfører 
for Venstre Kim Valentin

Læs tema om oplægget til en national læselyst strategi på side 12

Piiist …
find selv flere 
ord på forsiden 
og på side 12
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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 


