
B
IB

L
IO

T
E

K
A

R
F

O
R

B
U

N
D

E
T

S
 F

A
G

M
A

G
A

S
IN

 P
E

R
S

P
E

K
T

IV
    N

R
. 1

0
 · 2

0
1

9
                                           P

riva
ta

n
sa

tte

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

B I B L I O T E K A R

F O R B U N D E T S 

F A G M A G A S I N

NOVEMBER    2019 

10

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Libry Butler - fuld 
service i biblioteks-
rummet
Med Libry Butler er alt samlet i en brugervenlig løsning 
for biblioteksbrugeren. Her kan brugeren låne, aflevere, 
søge efter nye materialer eller betale mellemværender 
med MobilePay.

Se mere på redia.dk
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www.bci.dk

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

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

SKAB HYGGE OG JULESTEMNING

”Min styrke er, at jeg har 
en forståelse af bruger-
nes behov og samtidig 
forstår teknikkens mu-
ligheder og begræns-
ninger. Jeg har oplevet 
udviklere været overra-
skede over, at jeg talte 
deres sprog”
Cand. scient. bibl. Stine N. Hemmingsen, databasekonsulent hos 
Danske Dramatikere og en af de 132 privatansatte medlemmer, 
der har deltaget i BF’s undersøgelse om privatansattes vilkår på 
arbejdsmarkedet.

Forsiden viser en ordsky med de kompetencer BF’s privatansatte 
medlemmer beskriver som deres vigtigste. Læs tema side 12
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Ny undersøgelse sætter ord på 
privatansattes arbejdsområder 
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Økonomiprofessor Shoshana Zuboff opfordrer til 
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Hvordan har du oplevet forløbet i Assens?
- Det har været en lang frustrerende proces, hvor 
biblioteket i første omgang blev bedt om selv at finde 
besparelser, men derefter blev BDO bedt om at lave et 
sparekatalog. De landede på en besparelse på 75 procent 
på bibliotekspersonalet, og en reducering fra seks til 
mellem en og tre biblioteksafdelinger. Det er foregået på 
et regneark og ikke ud fra en faglig kvalificering af, hvil-
ket indhold man ønsker og reelle prioriteringer. Desuden 
har jeg som næstformand for Fælles MED-udvalget tid-
ligt været med til møder om, hvilke spareplaner BDO ville 
præsentere politikerne for uden at kunne vende det med 
min chef eller kollegaer, der ikke anede noget omfanget. 
Det har været hårdt. 

Byrådet valgte at fastholde alle seks biblioteksfilialer 
men at spare to millioner kroner på personalet. Hvad 
synes du om resultatet? 
- Jeg mener, der mangler en prioritering af det faglige 
indhold. For når man vil fastholde seks afdelinger med 
en reduktion af personalet på 20 procent, så har man 
reelt valgt betjeningsluger til afhentning af materialer. 
Det er ikke sådan, et bibliotek skal være. Når man ikke vil 
lukke bygninger, men gerne spare på indhold, så ender 
man med at tage livet ud af bygningerne. Jeg forudser, 
at det vil gå ud over vores samarbejde med andre kultur-
institutioner, foreninger og skoler, fordi vi er færre til det 
relationelle arbejde.
Jeg ser det som en underkendelse af vores faglighed, 
hvilket også sker i andre kommuner. Derfor er det vig-
tigt, at vi som sektor får fortalt, hvad biblioteket er, og 
hvor vigtigt det er, at der er professionelle medarbejdere.

Hvad skal der ske nu? 
- Vi ved, at fire medarbejdere skal fyres, og at ledelses-
strukturen skal ændres, så der er stor usikkerhed lige nu.  

Hvilke reaktioner har der været undervejs i processen? 
- Pressen skrev om sagen, da BDO’s katalog blev of-
fentliggjort, hvor de kaldte den en massakre. Jeg blev 
kontaktet af både DR P4, TV2Fyn og Fyns Stiftstidende. 
Der har været læsebreve fra brugerne, der støttede 
biblioteket, og BF’s formand skrev et læserbrev. Jeg har 
brugt BF hele vejen til rådgivning og støtte og har fået 
gode input fra mit TR-netværk. Det faglige fællesskab 
betyder virkelig meget.   

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO HEIDI LUNDSGAARD 

I Assens bad kommu-
nalpolitikerne revisions-
firmaet BDO om at pege 
på mulige besparelser 
op til budgetforhand-
lingerne. Forslaget blev 
blandt andet at skære 
bibliotekerne med 75 
procent. Byrådet lan-
dede på en 20 procent 
besparelse, men tillid-
srepræsentant Heidi C. 
Mørch er frustreret over 
den manglende faglige 
indsigt i bibliotekarernes 
arbejde.

Heidi C. Mørch har været hele 
følelsesregisteret igennem fra dyb 
undren over håb og frustration til 
vrede og raseri over, at beslutnin-
gerne ikke blev taget på et mere 
fagligt grundlag. Hun er tillidsre-
præsentant på AssensBibliotekener 
og næstformand i FællesMED By, 
Land og Kultur.
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Massivt fokus på 
bibliotekstilbuddet på landets
ungdomsuddannelser
Bibliotekstilbuddet på ungdomsuddannelserne 
har været et fokusområde i BF gennem flere år, 
fordi vi tilbage i 2014 konstaterede et fald i antal-
let af bibliotekarer og bibliotekstilbud på landets 
ungdomsuddannelser. I 2015 udgav BF publikatio-
nen Fra Google til grundighed, hvori der konklude-
res, at der på 25 procent af landets ungdomsud-
dannelser ikke var et bibliotek og en bibliotekar 
tilknyttet. Et tal med nogle usikkerheder, idet 
der flere steder er et samarbejde mellem det 
lokale folkebibliotek og ungdomsuddannelserne. 
Faktum er dog, at tallet siden er steget væsent-
ligt i forlængelse af 2 procent besparelserne på 
uddannelser, og derfor har vi set afskedigelses-
sager blandt medlemmer på landets gymnasier, 
handelsskoler, erhvervsskoler med mere.
  Derfor har BF løbende inviteret til dialogmøder 
og samarbejdsmøder, samt brugt publikationen 
Fra Google til grundighed til at sætte fokus på, at 
unge bør have adgang til bibliotekstilbud for at 
øge deres muligheder for at gennemføre deres 
uddannelse, for at sikre deres videre studiekom-
petencer og for deres generelle trivsel og studie-
miljø. 
  På Odense Centralbibliotek har man også sat fo-
kus på området, og i foråret 2019 udkom National 
analyse af bibliotekstilbud til ungdomsuddannel-
serne. En analyse, der samler op på både erfarin-
ger, potentialer og udfordringer. Konklusionen er 
klar; mange steder er der sket en serviceglidning 
fra uddannelsesinstitution til folkebibliotek, som 
ikke kan erstatte et uddannelsesbibliotek og 
uddannelsesbibliotekar 1-1. Hvis dette fortsæt-
ter, er der behov for at finde nye løsninger for at 
udligne den faglige og sociale ulighed, som opstår 
i fraværet af bibliotekstilbud, og hvor vi som 
samfund risikerer at tabe arbejdet med at skabe 
informationskritiske, dannede og studieparate 
unge på gulvet. 
  Rapporter og analyser viser igen og igen, at det 
giver gevinst for den enkelte at bruge biblioteket 

og bibliotekaren. Vi skal stå ved, at det nytter med et 
bibliotekstilbud til ungdomsuddannelserne. Det giver 
bedre studieopgaver, er studieforberedende og kan give 
et pusterum for pressede og ensomme elever. Derfor er 
det vigtigt, at der fortsat måles på effekterne, både de 
faglige og socio-økonomiske. 
  Som sektor skal vi have en faglig ambition om at flytte 
noget for alle elever på landets ungdomsuddannelser. 
Ingen elever skal stå tilbage på perronen, fordi man ikke 
har adgang til viden og til at udvikle sine informations-
kompetencer. 
  Gennem årene har der været et godt samarbejde med 
GAEB (Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes 
Biblioteksforening). Tak for det. De henvendte sig op til 
dette års udgave af Danmarks Læringsfestival om at lave 
et genoptryk af publikationen, så den kunne bruges som 
markedsføring. Den proces førte til, at vi nu har opdateret 
Fra Google til grundighed, for Google er blot ét redskab 
blandt mange, og der skal mere til, når det handler om at 
skrive den gode opgave og navigere med kildekritikken 
som kompasnål. 

Det arbejder vi fortsat for i BF, og vi opfordrer politikerne 
og arbejdsgiverne på uddannelsesområdet til at læse med. 

Find den nye Fra Google til grundighed på bf.dk.

Tine Segel  /  ts@bf.dk



Vi er glade for, at I ved at anvende
Cradle to Cradle-certifi ceret tryk er med til at bidrage
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Verdens skrappeste miljøcertifi cering, Cradle to Cradle, 
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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   
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en miljøbelastning

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

23. oktober 

Borgerprotester i Rødovre gjorde indtryk 

Det lykkedes borgergruppen Bevar Islev Bibliotek at overbevise kommu-
nalpolitikerne i Rødovre om, at biblioteket i Islev skulle bevares. En enig 
kommunalbestyrelse i Rødovre besluttede, at biblioteket blev bevaret og 
også skulle udvikles til et medborgerhus for at styrke det nære fællesskab 
i Islev. 
   Det glæder BF's formand Tine Segel, der bakkede op med et debatind-
læg i lokalpressen.
   - Lokalbiblioteket har stor betydning for borgerne. Der er brug for stærke 
lokale fællesskaber. Det nytter, når borgerne kæmper for deres bibliotek. 
Og ikke mindst er det positivt, at lokalpolitikerne også ser mulighederne 
ved at styrke det lokale fællesskab via biblioteket. 

Læs debatindlægget på bf.dk.
Lerche

6. november

Ny pulje til læselyst i folkeskolen

Børne- og Undervisningsministeriet har afsat en pulje på 
9,5 millioner kroner til fremme af læselyst blandt folkesko-
leelever.

Puljens formål er at få flere stærke læsere i folkeskolen og 
at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og 
sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet.

Der vil kunne søges tilskud til en indsats under et af tre 
temaer:

•  Understøttelse af de fagprofessionelles arbejde med  
faglig læsning

• Skolernes arbejde med fritidslæsning
• Arbejde med forældres læsning med deres børn

Det er kommunerne, der skal søge, og der er ansøgningsfrist 
den 3. december 2019.
   BF’s formand Tine Segel glæder sig over de ekstra midler og 
ikke mindst det politiske fokus på læselyst.
   - Det er utrolig positivt, at der afsættes penge til at 
styrke læselysten blandt folkeskoleeleverne. Mit håb er, at 
folkeskoler og biblioteker vil gå sammen om at søge puljen. 
Børnebibliotekarers styrke er netop at formidle og inspirere, 
og de kompetencer er der stort behov for.

Læs mere på uvm.dk.
Bibliotekarforbundet

30. oktober 

Ny undersøgelse: Vi skal nuancere brugen af det digitale 

Danske 10-årige elever er gode til at læse på en skærm, men opøver de 
grundlæggende læsekompetencer ved at læse på papir. Sådan lød det, da 
analysen af resultaterne fra ePIRLS 2016 blev præsenteret på et pres-
semøde på DPU, Aarhus Universitet.

De danske 4. klasseelever gik i læseundersøgelsen ePIRLS 2016 lidt tilbage 
i forhold til resultaterne fra 2011. Samtidig blev deres evne til at læse infor-
merende tekster på en skærm undersøgt, og her viste det sig, at de faktisk 
er bedre til at læse på en computerskærm end på papir.
   Undersøgelsen viste, at 74 % af de danske elever læser på middel eller 
højt niveau, når de skal finde og anvende information på en webside, og 
15 % læser på meget højt niveau.
   - Især de danske drenge, som ellers halter efter pigerne i andre læseun-
dersøgelser, klarer sig godt i ePIRLS. Også sammenlignet med andre lande 
klarer de danske elever sig godt. Kun eleverne fra Singapore, Norge og 
Irland klarer sig bedre. Så det må overordnet siges at være tilfredsstillende, 
siger lektor emeritus Jan Mejding fra DPU, Aarhus Universitet, der står bag 
den danske del af ePIRLS.

Lerche
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23. oktober 

Mediebruget sker i stigende grad via mobile platforme 

Flow-tv og radiolytning går fortsat tilbage, mens danskerne i stigende 
grad bruger digitale og mobile platforme til at skaffe sig nyheder og 
underholdning, viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport om
danskernes mediebrug.

»Danskernes medieadfærd bliver mere og mere digital og foregår i højere 
og højere grad på brugernes egne præmisser«, siger vicedirektør i Slots- 
og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen. Den årlige Rapport om medi-
ernes udvikling i Danmark fra oktober 2019 viser, at der bliver set mindre 
flow-tv, lyttet mindre til radio og læst færre printaviser. Til gengæld er 
der flere og flere – særligt de unge – der streamer via internettet, lytter til 
podcasts og læser nyheder på nettet.
   I 2018 er der for første gang færre, der læser et trykt dagblad 
(1.624.000), end der bruger et nyhedssite (1.916.000) på en gennemsnitlig 
dag. For næsten alle dagblade gælder, at deres digitale sites når ud til 
flere end deres trykte udgave.

Find rapporten på www.slks.dk.
Mønsted

23. oktober  

Ændrede vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter
rammer hårdt   

8 af 10 arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser med et dårligt 
psykisk arbejdsmiljø overvejer at stoppe med deres hverv.

Den manglende beskyttelse er slået fast efter en sag, BF rejste for et 
medlem allerede i 2016. En virksomhed fyrede en medarbejder til trods for, 
at der var tale om en arbejdsmiljørepræsentant. Virksomheden havde ikke 
overenskomst, og mente derfor ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten nød 
nogen særlig beskyttelse. I Højestret fik virksomheden medhold.
   Skal arbejdsmiljørepræsentanter finde modet til at tage problemer med 
arbejdsmiljøet op med ledelsen, er det dybt problematisk, at de står uden 
beskyttelse mod fyring. Det viser en ny undersøgelse fra Akademikerne 
blandt arbejdsmiljørepræsentanter i det private. 62 procent af dem svarer 
nemlig, at de overvejer at droppe deres hverv på grund af den manglende 
beskyttelse
   - I lighed med den øvrige fagbevægelse håber BF, at der kommer klarhed 
på området. Efter at »Carlsbergsagen« var igennem tre retsinstanser og 
nu med den seneste undersøgelse på det private område, kan vi se, at der 
fortsat er behov for en afklaring, siger specialkonsulent Lone Rosendal.

Bibliotekarforbundet

10. oktober 

BF i pressen: Biblioteksbesparelser
- et svigt af borgerne   

BF's formand Tine Segel advarer i et debatindlæg i Fyens Stiftsti-
dende den 10. oktober mod konsekvenserne af et spareforslag, der 
rammer bibliotekerne i Assens Kommune voldsomt.
   Antallet af biblioteker i Assens Kommune kan blive reduceret fra 
seks til tre eller helt ned til et, mens medarbejderstaben kan blive 
beskåret med op mod 75 procent. Det sker, hvis politikerne følger 
et forslag fra revisionsfirmaet BDO, som har kulegravet Assens 
Kommunes økonomi med henblik på at finde besparelser, skriver 
Fyens Stiftstidende den 10. oktober.
   Det spareforslag har sendt rystelser gennem bibliotekspersona-
let, fortæller bibliotekar og tillidsrepræsentant Heidi Mørch, der 
ikke tøver med at kalde forslaget for en massakre.
   »Det er det jo. Det er faktisk ikke engang overdrevet,« siger hun. 
»Vi ser selvfølgelig med dyb forundring på, hvordan man overvejer 
at fjerne op til 75 procent af en hel profession, som ikke kan er-
stattes af en anden. Der er – heldigvis – ikke et forslag om at fyre 
75 procent af socialrådgiverne, lærerne eller noget andet. Det er 
en nedvurdering af en hel profession, der står som den tredjemest 
troværdige i Danmark«, siger Heidi Mørch. 
   BF's formand er også rystet over udsigten til så voldsomme 
besparelser. Hun skrev under overskriften "Biblioteksbesparelser: 
Et svigt af borgerne" et debatindlæg i Fyens Stiftstidende den 10. 
oktober. 

Bibliotekarforbundet

3. oktober

Finanslovsforslaget fjerner 2 % omprioriterings-
bidraget på uddannelsesinstitutionerne    

Regeringens forslag til Finansloven for 2020 har fået en blan-
det modtagelse. Blandt andet har der været forvirring omkring, 
hvorvidt omprioriteringsbidraget på 2 % fortsætter eller ej. Det er 
desværre stadig en realitet for mange institutioner, blandt andet 
Det Kgl. Bibliotek, som allerede i 2018 understregede, at konse-
kvenserne af de fortsatte besparelser ville betyde, at bibliotekets 
formidlingsaktiviteter, indsamling af den digitale kulturarv med 
mere ville blive påvirket.
   Til gengæld er omprioriteringsbidraget blevet fjernet på uddan-
nelsesområdet, hvilket kan give anledning til forhåbninger om, at 
uddannelsesinstitutioner igen kan finde økonomi til at prioritere 
uddannelsesbibliotekarer. 
   BF vil i den kommende tid udsende en ny udgave af publikatio-
nen Fra Google til grundighed, som skal være med til at sikre, at 
uddannelsesinstitutionerne er bekendte med værdien og poten-
tialet i at have en uddannelsesbibliotekar tilknyttet uddannelsen, 
og dermed tænker sig om, inden dette spares væk.

Bibliotekarforbundet
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N y hedsover bl ik

Tine Segel, hvad er der galt med ”Bibliotekarforbundet”?
”Bibliotekar” er en titel med høj troværdighed, som mange af vores 
medlemmer især på biblioteker bruger. Men vi er et forbund for medlem-
mer med mange andre titler og som forbundsnavn kan det derfor virke 
ekskluderende. Der er for eksempel rigtig mange, der er uddannede på det 
der engang hed Danmarks Biblioteksskole, som i dag arbejder andre steder 
end på biblioteker. 

Hvad er det for mennesker, I gerne vil favne?
Vi siger jo, at vi forener mennesker, der arbejder systematisk med viden, 
information, data og kultur. Det kan man gøre både i det private og det 
offentlige og under mange forskellige titler: som bibliotekar, men også 
informationsspecialist, system manager, records manager, gdpr-ansvarlig 
eller data protection officer.

Men kunne de ikke bare være medlem af et andet forbund?
Hvorfor skulle de det? Jeg var selv it-projektleder, før jeg blev formand i 
Bibliotekarforbundet på fuld tid. Jeg har altid syntes, det var fantastisk at 
få faglig sparring og være i et fællesskab her.

Et af jeres medlemmer siger på Facebook, at vedkommende er enig i
et navneskifte fordi ”I ikke længere kan spejle jer i en fælles bibliotekar-
identitet”. Ser du det også sådan? 
En af grundene til at vi drøfter navneskiftet er, at det også kommer fra 
medlemmerne. Bibliotekarforbundet fik i sin tid sit navn, fordi der var 
flest bibliotekarer med ansættelse på bibliotekerne i forbundet. Men den 
virkelighed er ved at ændre sig. 

Kristeligt Dagblad om BF’s 
overvejelser om navneskifte 

22. oktober

Er du ikke bange for, at forbundet er med til at gøre, at selve titlen
”bibliotekar” uddør?
Nej. Titlen har eksisteret i flere hundrede år og funktionen i flere tusinde 
år. Vi organiserer fortsat bibliotekarer sammen med informationsspeciali-
ster og kulturformidlere. Der er masser af vores arbejder, der stadig tager 
udgangspunkt i bibliotekerne, der er for eksempel vildt meget biblioteks-
politik på mit bord pt. Men ud over det, så er vi i en tid, hvor spørgsmål om 
data, information og oplysning fylder meget. Viden er magt og det felt 
arbejder vores medlemmer i med stor respekt for de etiske perspektiver i 
det. 

Kommunikationsrådgiver Kresten Schultz Jørgensen peger over for
Altinget på, at det er en risikabel leg, fordi bibliotekar-”brandet” er så 
stærkt, og der er flere af jeres medlemmer der også på Facebook peger 
på, at I ligger højt på troværdighed ligesom jordemødre og sygeplejer-
sker. Hvorfor ændre på det brand, I har?
Vi ændrer ikke bibliotekarernes brand eller troværdighed ved at ændre 
forbundets navn. Den troværdighed handler jo om, at når danskerne går på 
folke- eller forskningsbiblioteker, så møder de ansatte, der altid er parate 
til at hjælpe og ser det som deres fineste opgave at sikre fri adgang til 
viden og information. Vi er en del af en lokal nerve i de mindre samfund, 
hvor biblioteket er et centralt sted. Det kommer vi ikke til at pille ved. Vi 
kommer til at kæmpe for bibliotekarerne, men vi skal også have noget 
volumen for at kunne gøre det.

Statsminister Mette Frederiksen kaldte det for nylig i sin tale ved 
folketingets åbning for ”en helt unødvendig fremmedgørelse” at man 
eksempelvis omdøber et skolebibliotek til et ”pædagogisk læringscen-
ter”. Hvorfor ikke bar vælge et enkelt navn, som alle forstår?
Måske er det slet ikke retvisende at kalde det pædagogiske læringscenter 
for et skolebibliotek, fordi opgaverne for de pædagogiske læringscentre 
er anderledes. Jeg synes grundlæggende, man skal kalde ting det, de er. 
Bibliotekarer bliver ved med at være bibliotekarer, og vi bliver ved med 
at være et forbund for dem, der arbejder systematisk med at organisere 
viden, data information og kultur. 

Tror du selv på, at I finder noget, der er lige så stærkt?
Det kommer an på, hvad man mener med stærkt. Vi vil ikke have et navn, 
der er bundet stærkt op på én profession. Er man dommer, er man også 
medlem af DJØF og er man geolog, er man medlem af Magisterforeningen. 
Vi vil gerne have et navn, der står for det, vi arbejder med og som med-
lemmerne kan se sig indeholdt i. Jeg synes ikke altid bibliotekarforbundet 
er et stærkt navn, når jeg er ude i byen. Det vækker et billede af folk, der 
sætter bøger på plads. Alt, hvad medlemmerne ellers laver, får jeg kun 
sjældent lov til at komme ind på.

Lerche

I Kristeligt Dagblad den 22. oktober svarer BF's formand Tine Segel på en 
række spørgsmål om, hvorfor forbundet overvejer et navneskifte.
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Research

Analytiske kompetencer

Projektledelse

Relationelle kompetencer
Digitale formidlingskompetencer

Personaleledelse

Records management

Systemforståelse

Systematisering/strukturering

Informationssøgning

Informationsarkitektur

Arrangementer og events

Arkivering

Markedsføringskompetencer

Quality management

Brugerforståelse

Kravsspecifikation

Juridiske kompetencer

Risk management

Referencehåndtering

Faglig ledelse

IT-sikkerhed

Klassifikation/indekseringMetadata management

Planlægning/koordinering
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Privatansatte medlemmer af BF spænder over et 
meget bredt arbejdsfelt, men analytiske evner 
systemforståelse og brobygning er fællesnæv-
nere, som giver dem en unik rolle i virksomheder 
og organisationer. Ny undersøgelse blandt pri-
vatansatte i BF giver også et praj om, i hvilken 
retning deres opgaver bevæger sig.  

”JEG SERVERER 
RELEVANT
INFORMATION
PÅ ET SØLVFAD”

»Jeg prøver som bindeled mellem it og forretningen at se verden fra begge sider. Jeg arbejder 
for at skære ind til det vigtigste (…) og går efter at inddrage fakta i beslutninger snarere 
end, at vi agerer ud fra følelser og fikse idéer.«. Sådan svarer et medlem i BF’s undersøgelse 
af privatansattes opgaver på spørgsmålet: Hvilken forskel gør du for den virksomhed eller 
organisation, du arbejder i? 
   Og netop rollen som brobygger og bindeled mellem system og slutbrugere er en af de kom-
petencer, som de privatansatte i undersøgelsen peger på som deres vigtigste. 
   48 procent svarer »brobygger mellem system og bruger« på spørgsmålet: hvad er dine 
vigtigste kompetencer? Topscoren er dog »analytiske kompetencer«, som 61 procent ser som 
deres vigtigste efterfulgt af »systematisering/strukturering« (56 %) og »systemforstå-
else« (52 %). Informationssøgning, informationsarkitektur, databehandling, formidling og 
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Projektledelse

Digitale formidlingskompetencer

Personaleledelse

Systematisering/strukturering

Markedsføringskompetencer

Juridiske kompetencer

Risk management

Klassifikation/indeksering
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kommunikation ser de privatansatte 
også som væsentlige kompetencer 
(se tallene i den røde boks). 

GUIDE TIL INFORMATION

De privatansattes opgaver er langt hen 
ad vejen, at de servicerer og »serve-
rer« information for kolleger, ledere, 
samarbejdspartnere, myndigheder 
og så videre. Som et medlem skriver i 
undersøgelsen: »Jeg serverer relevant 
patentinformation på et sølvfad til vo-
res teknikere, ingeniører og specialister 
inden for deres respektive fagområder 
og skåner dem for at læse en masse 
ikke relevant patentinformation«. 
   Deres opgaver er i høj grad at have 
styr på data og informationer, at 
registrere dem, kunne genfinde dem 
og analysere dem. I BF’s undersøgelse 
bliver de bedt om at nævne deres fem 
vigtigste opgaver og blandt de ord, 
der går igen, er: videnstrukturering, 
medieovervågning, kvalitetssikring, 
undervisning, informationssøgning, 
markedsanalyse og records manage-
ment (se listen side 17).
   Flere nævner også praktiske hands-
on opgaver, hvor sans for detaljer og 
struktur er vigtigt:  
   »Jeg er go-to-personen for ting, de 
ikke ved, hvor de skal finde, eller om 
man kan finde«
   »På godt og ondt klarer jeg næsten 
alle typer opgaver (oftest praktiske 
her og nu løsninger)«

AUTOMATISERING GIVER PLADS 

TIL NYE OPGAVER   

De privatansatte er blevet spurgt om, 
hvor de ser deres opgaver bevæge sig 
hen i de kommende år. AI (artificial 
intelligence) og automatisering vil over-
tage mange af de manuelle opgaver, og 
deres rolle bevæger sig i stedet i ret-
ning af at sikre kvalitet i eksempelvis 
dataregistrering, sikre at både lovgiv-
ning og etiske regler overholdes ved at 
have overblik over dataflowet og ved at 
undervise og instruere virksomhedens 
medarbejdere.  

LÆ
S

E
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S
TAnalytiske kompetencer 61%

Systematisering/strukturering 56%

Systemforståelse 52%

Brobygger mellem system og bruger 48%

Brugerforståelse 46%

Informationssøgning (herunder kildekritik) 46%

Planlægning/koordinering 43%

Informationsarkitektur 39%

Metadata management 39%

Kommunikative kompetencer 38%

Formidlingskompetencer,

herunder præsentationsteknik 34%

Klassifikation/indeksering 34%

Dataforvaltning (bevaring/adgang/formidling) 33%

Projektledelse 32%

Fagspecifik viden/SME (Subject Matter Expert) 31%

Research 29%

Arkivering 29%

Undervisning/træning

(pædagogiske/didaktiske kompetencer) 29%

Document management (ESDH) 28%

Sociale kompetencer/emotionel intelligens 28%

Records management 26%

Kravsspecifikation (ved indkøb af IT-systemer) 25%

Procesledelse/procesfacilitering 25%

Digitale formidlingskompetencer 23%

Strategiske kompetencer/udviklingskompetencer 21%

Persondataret/håndtering (GDPR) 19%

It-sikkerhed

(strategier, politikker og procedurer m.v.) 16%

Quality management 16%

Licenshåndtering (herunder håndtering

af abonnementer, kontrakter m.v.) 15%

Relationelle kompetencer 15%

Se hele listen på bf.dk 

Dine vigtigste 
kompetencer?

Deltagerne i undersøgelsen blev bedt 
om at sætte kryds ud for deres vigtigste 
kompetencer.  



Records management Markedsføringskompetencer
Quality management

Faglig ledelse

   »I takt med mere automatiserede processer vil der 
ske ændringer fra manuelle rutiner til overvågnings-
rutiner og mere informationsformidling og facilitering 
af værktøjer og systemer«, lyder en kommentar og en 
anden skriver: »Fokus flytter sig fra det praktiske til 
det instruerende, og compliance vil fylde mere«, mens 
en tredje skriver: »Vores felt bevæger sig mere og mere 
mod Data Science og Machine Learning«
   Der er stort fokus på brug af data i de jobs, som både 
cand.scient.bibl.’erne og bibliotekarerne bestrider i det 
private. Et fokus, der handler om at få mest muligt ud 
af data, at kunne genbruge dem og datasikkerhed for 
eksempel i forhold til persondataforordningen (GDPR).
   Også for medlemmer med mere klassiske bibliotekari-
ske opgaver rykker opgaverne mere mod kvalitetssikring 
og kuratering og væk fra det praktiske. Som én skriver:
   »Kunstig intelligens erstatter “håndkatalogisering”; 
katalogisatorer/bibliotekarer vil i højere grad arbejde 
med kvalitetssikring af metadata og kuratering«. Og 
flere nævner et stigende fokus på formidling i deres 
opgaver.
   »I mit arbejde oplever jeg en fortsat større vægt på 
kuratering af indhold, hvor man ikke blot stiller materiale 
til rådighed, men i højere grad vægter at formidle.« 

Om undersøgelsen  

132 privatansatte medlemmer har svaret i BF’s undersøgelse, 
der er sendt til BF’s 319 privatansatte medlemmer. De er blandt 
andet blevet bedt om at skrive de fem vigtigste opgaver i deres 
nuværende job, deres nuværende titel, og om at sætte kryds ved 
deres vigtigste kompetencer ud fra en lang række valgmuligheder 
og beskrive, i hvilken retning de ser deres opgaver udvikle sig. BF 
har også spurgt ind til, hvad de kunne have brug for af ny viden, 
for at understøtte medlemmernes fortsatte faglige udvikling.

Hvem har svaret?

53 % er uddannet bibliotekar DB

42 % er cand.scient.bibl’er

2 % er cand.it 

2 % har en anden kandidatuddannelse

Hvilken branche er du ansat indenfor? 
 

It/data 23%

Medicinalvirksomhed/pharma 19%

Konsulentvirksomhed 9%

Organisationer 7%

Ingeniørvirksomhed 6%

Medievirksomhed 6%

Advokatvirksomhed 4%

Finansielle sektor 3%

Fremstilling/produktion/retail 3%

Forlag 3%

Copyright- og patentbureauer 2%

Museer/arkiver 2%

Televirksomhed 1%

Andet  13%

Arkivering
Juridiske kompetencer

IT-sikkerhed
Kravsspecifikation

Referencehåndtering
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NYE MÅDER AT ANALYSERE

INFORMATIONER PÅ 

Udviklingen gennem mange år, hvor det ikke kun 
er et spørgsmål om at levere information, men 
også at analysere informationen, før den afleve-
res, fortsætter. Og nye teknologier bliver en del 
af de redskaber, der kan bruges i research og leve-
ring af information og data. En kommentar lyder: 
   »Arbejdsopgaver forsvinder, bliver automati-
seret. Nye arbejdsopgaver kræver mere analyse 
og en anden slags viden og en anden måde at 
tænke på. Viden om nye teknologier nødvendig.«. 
En anden skriver, at »der vil blive mere brug for 
viden om text- og data mining og redskaber til at 
visualisere data«. 
   En tendens er også, at nogle opgaver flyttes til 
udlandet, hvilket kan give plads til nye opgaver.  
   Mine opgaver bliver »mere koordinerende og 
mere projektledelse da flere af afdelingens op-
gaver vil blive udført i Indien. Den avancerede in-
formationssøgning vil stadig ligge hos mig, mens 
de hurtige opslag i diverse databaser vil ligge hos 
slutbrugeren.«
   De »automatiserede processer vil give mig 
mulighed for at lave mere udvikling af systemer 
samt mere kommunikativt arbejde«, skriver en 
privatansat.
   Udviklingen af de privatansattes opgaver 
afspejler, hvilke nye kompetencer et stigende 
antal privatansatte gerne vil erhverve sig. Mange 
af deltagerne i undersøgelsen nævner behov for 
en større teknisk viden. Såsom:  »kompetencer i 
forbindelse med text- og datamining og kunstig 
intelligens«, »håndtering af store datasæt og 
præsentation af data, for eksempel datavisuali-
sering.« 
   Projektledelse, strategisk forretningsudvikling 
og lederevner generelt er også kompetencer, som 
flere gerne vil udbygge, ligesom det går igen hos 
en del af de 132 privatansatte i undersøgelsen, at 
de ønsker flere kompetencer indenfor formidling, 
læring og undervisning.
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De privatansattes titler afspejler, at de er på et 
bredt arbejdsmarked fra Business Application 
Manager over museumsleder og bibliotekar til 
Data Privacy Manager. Herunder et udpluk af de 
mange titler:  

•  Systemkoordinator 
•  Informationsspecialist
•  Senior Researcher
•  QA Associate III
•  Business Application Manager
•  Museumsleder
•  Bibliotekar
•  Data Privacy Manager
•  It konsulent
•  Senior Business Information Scientist
•  Records Manager
•  Researcher
•  Rettighedskonsulent
•  Content Management Specialist
•  Master Data Specialist
•  Archive Manager
•  Senior Metadata Manager
•  Knowledge Manager
•  Patent Information Researcher 
•  Global Talent Development Specialist
•  Document Controller
•  Senior Application Manager
•  Data Protection Specialist
•  Metadataspecialist
•  Regulatory Information Manager
•  Quality System Supporter
•  Databasekonsulent
•  Udviklingskonsulent
•  Rettighedskoordinator

Titler

Hvilken forskel gør du? 

”Jeg sikrer valid research, kilder og data til konsulenterne”
”Mit fokus er på at få planlagt, hvordan visionerne bliver til handling og så lukke de løse ender”
”Jeg sikrer, at alle manuelle processer bliver automatiseret”
”Jeg dokumenterer brug af data, og laver impact-analyser, så vi ved, hvilke portaler der bliver påvirket, hvis vi ændrer i dataflow. 
Udviklerne synes, jeg er vildt irriterende, men nogle gange fanger jeg ting, de har overset”      

Kommentarer fra undersøgelsen
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De privatansatte blev bedt om at 
nævne de fem vigtigste opgaver. 
Her dem flest nævner:

•  Videnstrukturering
•  Medieovervågning
•  Kvalitetssikring
•  Undervisning
•  Implementering af IT-system
•  Research
•  Systemovervågning
•  Informationssøgning
•  Markedsanalyse
•  Records Management
•  Journalisering i ESDH
•  It-arkitektur 
•  Forhandling af kontrakter
•  Ledelse/projekledelse
•  Strategi
•  Analysering af data 
•  Brugerbetjening
•  Compliance 
•  Data Curation
•  Katalogisering
•  Litteratursøgning 
•  Databaseadministrator
•  Brugersupport 
•  Rådgivning om sikkerhed
•  Web/SoMe 
•  Bibliometri
•  Datakonvertering
•  Indkøb af materialer 
•  Product owner på softwareudvikling
•  GDPR-ansvarlig 
•  Markeds- og konkurrentovervågning 
•  Licensforhandling
•  Copyright vejledning 
•  Netværksskabelse 

Dine vigtigste 
opgaver 

Hvordan ser du dine 
opgaver ændre sig 
fremover? 

”Flere processer vil komme til 
at køre automatisk. Jeg ser 
min rolle mere som en data 
steward, der sikrer kvalitet, 
alignment og at reglerne 
følges”

”Mere fokus på tekstanalyse 
og datamining”

”Større fokus på 
datasikkerhed, dataetik og 
it-sikkerhed”

”Tolkning af data (…) og 
præsentere det i en form, så 
ledelsen kan forstå det”

”Alt vil blive mere 
digitaliseret. Biblioteket 
kommer i højere grad til at 
blive et digitalt videnscenter”

”Vi skal arbejde mere 
agilt, indgå i flere 
projekter, konstant få nye 
kompetencer, acceptere 
stor grad af uvished og være 
omstillingsparate”

Kommentarer fra undersøgelsen
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tine Hemmingsen har brugt det sidste halve 
år på at gentænke databasen hos Danske 
Dramatikere. Databasen er indgangen for for-
bundets medlemmer (manuskriptforfattere 
og dramatikere) og et redskab for hende selv 
til at fordele rettighedsmidler fra Copydan til 
medlemmerne for genudsendelser og gen-
udnyttelse på for eksempel flow-tv, på DR’s 

webunivers eller i undervisning. 
   - Min styrke er, at jeg har en forståelse af brugernes behov og 
samtidig forstår teknikkens muligheder og begrænsninger. Jeg 
har oplevet udviklere været overraskede over, at jeg talte deres 
sprog, siger Stine N. Hemmingsen, der er en af de 132 privatan-
satte medlemmer, der har deltaget i BF’s undersøgelse om 
privatansattes vilkår på arbejdsmarkedet, om hvilke opgaver de 
har, hvilke kompetencer de gør brug af, og i hvilken retning de 
ser deres opgaver bevæge sig. 
   Stine N. Hemmingsen vurderer som mange andre privatan-
satte, at flere opgaver vil blive digitaliserede, og at teknologien 
gør nogle opgaver nemmere og overflødiggør andre. 
   - For eksempel betyder udviklingsarbejdet med databasen, 
at der frigøres tid til andre ting, når det hele er implementeret. 
Men en vigtig pointe er, at digitaliseringen af opgaver kræver 

S

Der stod ikke cand.scient.bibl. i jobopslaget, da
Danske Dramatikere søgte en databasekonsulent,
men Stine N. Hemmingsen så alligevel den perfekte 
kombination af kultur og system i stillingen. 
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et udviklingsarbejde først med nye informa-
tionsstrukturer og standarder. Så for at gøre 
opgaverne lettere, skal man først gøre en 
indsats, siger Stine N. Hemmingsen, der for 
eksempel gerne vil standardisere eftersøgning 
af arvinger til kunstnere, som skal have rettig-
hedsmidler. Der er også andre ting, som i dag 
er meget håndholdte, der kan systematiseres 
og struktureres bedre - for eksempel informa-
tioner på hjemmesiden.
   Vilkårene i en lille organisation er, at man har 
mange forskellige opgaver. Så Stine N. Hem-
mingsen korrekturlæser også medlemsbladet 
og høringssvar, og de syv ansatte hjælpes ad 
med praktiske opgaver til forbundets arrange-
menter. 
   Stine N. Hemmingsen har også selv flere 
idéer til, hvad hendes kompetencer kan bruges 
til, hvilket er vigtigt, mener hun, når man er 
den eneste med sin faglighed på en arbejds-
plads.
  - Jeg vil også gerne selv blive bedre til at kun-
ne kode, fordi det giver mig bedre forståelse 

Kultur og
data som det 
perfekte match    
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af udviklernes arbejde og mulighed for 
selv at lave nogle ting i programmerne. 
Hun vil også gerne have mere kendskab 
til jura og ophavsret, fordi forståelsen 
mellem kollegerne er bedre, hvis man har 
lidt indsigt i hinandens fagområder. 

DE SKAL OPDAGE VORES FAGLIGHED 

Stine N. Hemmingsens karriere har været 
en kombination af kultur, systemer og 
data. Hun var tre et halvt år i Det Danske 
Filminstitut som billedarkivar og billed-
databaseansvarlig, hvor hun også havde 
billedarkivvagter med betjening. Der-
efter var hun halvandet år hos Copydan 
Tekst & Node, hvor hun researchede i 
relation til at udbetale ophavsretsmidler 
til forfattere. Efterfølgende var hun tre 
år i Forsvarsministeriet med fokus på at 
drive systemer og oplære medarbejderne 
i at bruge dem. 
   - I min karriere har jeg i høj grad gjort 
brug af uddannelsens to ben - kulturfor-
midling og informationsvidenskab - og 
netop kombinationen er en styrke, siger 
Stine N. Hemmingsen, der også har været 
ansat steder, hvor man ikke før har haft 
cand.scient.bibl’er ansat.
   - Jeg håber, jeg kan være med til at 
formidle vores særlige faglighed og ud-
dannelse. Jeg er for eksempel med i et 
netværk for ansatte i små kunstneriske 
fagforbund med samme funktion som 
mig, men ingen har samme faglige bag-
grund. Det er folk med en økonomi- eller 
kontoruddannelse eller noget helt tredje. 
Det betyder også, at der er ting, vi ikke 
sparrer om, fordi det ikke er en del af 
deres faglighed. Vi har som cand.scient.
bibl’er en særlig rolle mellem system og 
bruger, siger Stine N. Hemmingsen og 
tilføjer, at hun godt kunne se et fagspe-
cifikt netværk i BF-regi i forhold til den 
rolle.

Stine Hemmingsen blev 
uddannet cand.scient.
bibl. i 2006  og bruger 
uddannelsens to ben 
– kulturformidling og 
informationsvidenskab – 
som databasekonsulent hos 
Danske Dramatikere.
Billedet er taget i Dagmar 
Teatret, der var med på at 
lade deres scenetæppe 
forevige i Perspektiv.   
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hoshana Zuboff står på podiet foran 300 
tætpakkede mennesker i et varmt auditorium 
på Copenhagen Business School. Den høje 
spinkle kvinde - Harvards første kvindelige 
økonomiprofessor - og forfatter til bogen 
The Age of Surveillance Capitalism (på dansk 
Overvågningskapitalismens Tidsalder) starter 
sit oplæg med et spørgsmål:  
- Hvad har fået jer til at komme i dag, hvor 

solen skinner fra en skyfri himmel? Sig det med ét eller to ord.
   »Mistet frihed«, »frygt«, »privacy«, »identitet«, »forandring«, 
»demokrati under pres«, »mistillid«, »udnyttelse af data«, 
»forbrugerisme«” bliver der råbt. Da ordene ebber ud, trækker 
hun et lille bundt papirer op af lommen. 
   - Det her er ord fra andre steder i verden, hvor jeg har holdt 
oplæg. Fra Paris og London til Boston. Ordene er stort set de 
samme, siger hun, og læser et par op, som ikke er blevet nævnt 
eksempelvis »kontrol« og »oprør«. 
   Shoshana Zuboff er en oprører. I 1989 skrev hun bogen In the 
Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power, om 
hvordan teknologi enten kan dehumanisere eller hjælpe os. For 
gode opfindelser kan bruges forkert, og brugen af data er gået 

S

Hvordan har vi ladet det komme så vidt, at data
om vores adfærd ikke blot er blevet verdens største 
industri, men også påvirker vores næste handlinger? 
Harvardprofessor i økonomi Shoshana Zuboff kom-
mer med flere bud i bogen The Age of Surveillance 
Capitalism. Men det er tid til at gøre oprør, sagde
hun under sit besøg i København.    
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galt, mener hun. Data er blevet overvågning, 
og overvågning er blevet lig penge, deraf 
begrebet overvågningskapitalisme.   
   Derfor er hendes ønske med den nye bog, 
der bygger på syv års forskning, at vi sammen 
kræver forandring af politikere og tech-gigan-
ter. 
    - Vi skal ikke tolerere, at udviklingen er nået 
dertil, at vi ikke er andet end »brugere« for 
virksomhederne, der definerer os i forhold 
til dem. De har fået ekstrem magt over os. 
Engang søgte vi på Google, i dag søger Google 
på os, siger hun.

DIT SMIL, INDKØB OG JOGGETUR ER 

GULD VÆRD  

Data om os er blevet nutidens råstof, ifølge 
Shoshana Zuboffs definition på overvågnings-
kapitalismen - modsat industrikapitalismen, 
hvor naturen leverede råstofferne. »Human 
has become nature«, siger hun. Vores erfarin-
ger og handlinger, når vi shopper, jogger eller 
leder efter parkering, vores ansigtsudtryk, 
følelser og placering er en lind strøm af føde 
til nutidens »fabrikker«, hvor produktet er 
forudsigelser af vores adfærd, der kan bruges 
til at matche os med annoncører og dermed 
skabe profit.
   - Jeg beskrev Zuboffs tre love i bogen i 1989, 
og de holder stik: Alt, der kan blive automati-
seret, vil blive det. Alt, der kan blive til data, 

”Vi skal have datasolidaritet og 
demokratiskejede data, som vi giver 
til hinanden for det fælles bedste”
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I et interview i Information fra 
februar 2019 understreger Shoshana 
Zuboff, at vi skal tænke brug af data 
forfra. For eksempel er idéen om 
et »dataejerskab« fremført som en 
mulig løsningsmodel for, at vi får 
retten til vores data tilbage fra tech-
virksomhederne.

»Men hvad er overhovedet meningen 
med at kunne eje data, der i første 
omgang slet ikke bør eksistere. (…). 
Det svarer til, at skulle forhandle om, 
hvor mange timer om dagen en syvårig 
bør have lov til at arbejde snarere end 
at bekæmpe børnearbejde som noget 
grundlæggende illegitimt«, siger hun. 

vil blive det og alt, der kan blive overvåget, 
vil blive det. Markedet kan ikke modstå det, 
siger hun og understreger, at udviklingen og 
overvågningskapitalisterne ikke stopper ved 
det. De går efter vores selvbestemmelse. 
   Systemerne bliver designet til at skabe 
kontekster, der er gunstige for en bestemt 
opførsel og på den måde ændre vores adfærd 
til de ønskede kommercielle resultater. Ifølge 
Zuboff er Facebooks smitte-eksperiment, 
hvor Facebook undersøgte, hvordan brugerne 
påvirkede hinandens humør, et eksempel på 
udviklingen af metoder til adfærdsændring. 
   Hvordan slipper virksomhederne afsted med 
at udnytte os? 
   - Det er komplekst. Det er derfor, bogen er 
blevet lidt tyk, siger Shoshana Zuboff med 
et smil og peger på den 700 siders tykke bog 
på bordet mellem hende og professor i digital 
transformation på CBS, Mikkel Flyverbom, der 
interviewer hende på podiet efter oplægget.
   I bogen oplister Zuboff 16 grunde – flere af 
dem historiske. Der har blandt andet været 
stor tiltro til, at markedet har været bedre 
til at innovere end regeringer, og der er sket 
historiske begivenheder, der har tilladt mar-
kedskræfterne at styre udviklingen. Terroran-
grebet på USA den 11. september 2001 var for 
eksempel afgørende. 
   - I slutningen af 90’erne så man kritisk på 
cookies og webbugs, og i 00’erne var privacy 
øverst på den amerikanske politiske dagsor-
den. Der cirkulerede et dokument, der arbej-
dede på at gøre det ulovligt at overvåge vores 
digitale spor, men den 11. september tog alt en 
180 graders drejning. Dokumentet forsvandt, 
som Shoshana Zuboff beskriver det. 
   - Herefter så man gennem fingre med, at 
Google og andre søgemaskiner udviklede 
overvågningsmekanismer. Som private virk-
somheder fik de lempeligere regler i forhold til 
indsamling og brug af folks data, så de kunne 
gøre ting, man aldrig ville tillade stater at gøre. 
Så kunne regeringerne jo så kaste fiskesnøren 
ud i Silicon Valley og få gode overvågnings-
data, når de havde brug for dem. 
  Det var altså et særligt tidspunkt og særlige 
begivenheder, der muliggjorde overvågnings-
kapitalismen. Derfor er det også muligt, at vi 
sammen kan ophæve den igen, mener Zuboff.

LAD OS TAGE UDVIKLINGEN TILBAGE 

I udgangspunktet skal vi alle sammen eje den 
digitale tidsalder, og vi skal have en digital 
verden uden overvågningskapitalismen. 

   - Digitaliseringen er det vigtigste, der er sket siden Guten-
bergs trykkekunst, men den er taget som gidsel af tech-
giganterne. Vi kan og skal ikke vælge digitaliseringen fra, men 
den skal gøre samfundet bedre, ikke gøre os frygtsomme eller 
udnytte os, siger Shoshana Zuboff, der er fortrøstningsfuld. 
   - Udviklingen af overvågningens kapitalisme er sket over 20 
år – ret kort tid i lyset af demokratiets udvikling - så vi kan 
vende den, men det kræver, at vi står sammen og gør oprør, 
siger hun og peger på tilløb rundt omkring i verden. 
   Barcelona har for eksempel erklæret, at de vil være en 
»Smartcity«, men ikke en »Googlecity«, så de data, der 

”Digitaliseringen er 
det vigtigste, der er 

sket siden Gutenbergs 
trykkekunst, men den 
er taget som gidsel af 

tech-giganterne”
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Shoshana Zuboff sammenligner demokratiet med Enterne (træerne) i Tolkiens 
Ringenes Herre. De er forstandige og uendelig langsomme, men når de når til 
enighed, og bevæger sig i samme retning, rykker hele skoven. Det er tid til at rykke 
og mobilisere vores demokratiske institutioner, siger professoren.   

Det er forlaget Information, 
der har udgivet den danske 
oversættelse af bogen The Age 
of Surveillance Capitalism

indsamles om byen og indbyggerne, tilhører byens borgere, og skal gøre byen til 
et bedre sted at bo i stedet for at blive udnyttet kommercielt.  
   - »Brugerne« har samme bekymring over hele verden, og deler et socialt, 
politisk og sociologisk fællesskab, hvilket interessen for min bog viser, siger 
Shoshana Zuboff, der havde planlagt en treugers bogturné, der indtil videre har 
varet ni måneder. 

LOVGIVNING ER ENESTE VEJ

Bogen bliver rost for netop at give en forståelse af og sætte ord på, hvad der 
er sket. Og det er nødvendigt for at komme frem til de rigtige løsninger, mener 
Harvard professoren, der ser lovgivning som løsningen. Et skridt i den rigtige 
retning er EU-lovgivningen om persondatabeskyttelse (GDPR).  
   - Vi skal væk fra den økonomiske logik i digitaliseringen og afbryde virksom-
hedernes fødekæde af data. Vi skal selv vælge, hvilke data vi vil afgive. Vi skal 
have datasolidaritet og demokratiskejede data, som vi giver til hinanden for det 
fælles bedste, så vi kan løse nogle af vores fælles problemer som klima, kræft, 
fattigdom og så videre, siger Shoshana Zuboff, og holder en helsides Googlean-
nonce op fra The New Yorker med en liste over det, de hjælper os med.
   Hun læser to op: »Vi gør, at du ikke kommer for sent til et vigtigt møde«. »Vi 
giver dig navnet på USA’s første præsident«.
   - Google har viden, penge og magt til at gøre stort set alt, men det her er de-
res fokus, hvis I kan se min pointe siger hun. - Digitaliseringen giver os så meget 
godt. Vi skal bare have pillet det dårlige ud. 

”Vi skal ikke 
tolerere, at 

udviklingen er 
nået dertil,
at vi ikke er
andet end
»brugere«

for virksom-
hederne”
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"Det er med 
andre ord mit 
håb, at fag-
gruppen bliver 
den medspiller, 
der bringer 
folkebibliote-
kerne et skridt 
videre i måden 
at tænke for-
midling på".

TEKST: MARTIN SCHMIDT-NIELSEN, MEDLEM AF BF’S HOVEDBESTYRELSE

Folkeoplysning
og dannelse 
kræver formidling

B
folkebibliotekers hjemmesider og facebooks for at se, hvor-
dan de havde grebet valgene an. Det var skuffende, men ikke 
overraskende at konstatere, at ingen af dem havde valgt at 
adressere politiske emner, selv om det var oplagt at præsen-
tere borgerne for de mange muligheder, man som borger har, 
for selv at kontrollere politikeres udsagn og gøre sig klogere på 
emnerne. Den gennemgående indsats var et valgarrangement 
med politikere og modtagelse af brevstemmer. Det er ganske 
enkelt ikke nok. 

Demokratisk dannelse er et langt, sejt træk, og hvis folkebib-
liotekerne skal påvirke borgerne i den retning, er der brug for 
at udvikle nogle værktøjer til og lægge en strategi for, hvordan 
vi dag ud og dag ind, år efter år inspirerer borgerne til selv at 
efterprøve, hvad de præsenteres for i medierne, og give dem 
redskaberne til at kunne gøre det. Det er ikke gjort med et 
årligt politisk arrangement eller en tynd bog om fake news til 
uddeling. Der skal mere til både online og i det fysiske biblio-
teksrum, og det synes jeg, at den nye faggruppe bør diskutere. 

ibliotekarforbundet er ved at 
etablere en ny faggruppe for for-
midling, som jeg venter mig meget 
af. Jeg har ikke selv deltaget i det 
indledende arbejde, men ladet mig 
fortælle, at der er tale om en fag-

gruppe med fokus på formidling til voksne, som 
skal arbejde med formidling på tværs af digitale 
platforme og det fysiske rum. Det vide arbejds-
rum tiltaler mig, for vores talrige formidlingska-
naler skal supplere hinanden og skabe en helhed, 
som bedst opnås, når alt behandles i samme 
forum. 

Der er mange facetter af formidlingsarbejdet, og 
jeg er overbevist om, at der ikke savnes punkter 
til de kommende dagsordener. Alligevel drister 
jeg mig til at nævne to punkter, som jeg gerne ser 
behandlet på faggruppens møder.   

DEN SVÆRE DEMOKRATISKE DANNELSE

I Perspektiv nummer 9 skriver Ahmad Joumaa, 
Tønder Kommunes Biblioteker, om folkebibliote-
kernes berøringsangst overfor aktuelle, politiske 
emner.  Jeg er ganske enig med ham. Folkebiblio-
tekerne burde være langt mere aktive i forhold til 
at bibringe borgerne den demokratiske dannelse, 
som gør dem i stand til at begå sig i en nyheds-
strøm, som er præget af både bevidst og ubevidst 
misinformation. 

Efter valgene til EU-parlamentet og Folke-
tinget i forsommeren gennemgik jeg 20-25 
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FORMIDLING I DET SELVBETJENTE

FOLKEBIBLIOTEK

Jeg kunne også ønske mig, at faggruppen 
adresserede udfordringerne med formidling i 
det selvbetjente bibliotek. Det stiller store krav 
til vores formidlingsevner at lave inspirerende 
opstillinger, der ikke blot er udstillinger, men 
rent faktisk formidler noget, når der ikke er en 
biblioteksmedarbejder til stede, som kan præ-
sentere og forklare. 

Herunder kunne det være interessant at disku-
tere, hvordan vi får den digitale formidling sat 
i spil i det fysiske rum, og hvordan vi anvender 
ikke blot vores egne digitale produktioner, men 
også eksterne aktørers digitale tilbud i form 
af hjemmesider videoer, apps og så videre som 
folkebibliotekerne kan gavne borgerne ved 
at rette opmærksomhed mod. Dette trækker 
naturligvis tråde til opgaven med den demokra-
tiske dannelse, der ofte kan inddrages, hvis vi er 
opmærksomme og innovative. 

Det er med andre ord mit håb, at faggruppen 
bliver den medspiller, der bringer folkebibliote-
kerne et skridt videre i måden at tænke formid-
ling på, hvor fokus ikke i så høj grad er på udlån 
af egne materialer, men nærmere oplysning 
generelt. 

GRIB MULIGHEDEN OG GIV DEN VIDERE

I folkebibliotekerne har vi i mange år haft et 
forbilledligt samarbejde, hvor vi har inspireret 
hinanden. Nu får vi også en stærk og aktiv fag-
gruppe på formidlingsområdet, der favner bredt 
og kan være vært for både temadage, hvor 
medlemmerne selv sætter dagsordenen, og som 
giver mulighed for løbende online debat. 

Som afslutning vil jeg opfordre til, at vi bibliote-
karer fortæller vores akademikerkolleger om den 
nye faggruppe. Det kan være en god anledning 
for dem til at overveje et medlemskab hos Bib-
liotekarforbundet, hvilket vil komme akademi-
kerne til gode og samtidig styrke fagforeningen 
på arbejdspladsen. Vi har noget godt, som vores 
kolleger med andre uddannelser hjertens gerne 
må bidrage til og naturligvis selv nyde godt af. 
Lad os præsentere dem for muligheden. 

Jeg ser frem til at følge Faggruppen for
Formidling og forhåbentlig møde dig i det regi.

Tirsdag d. 7. januar afholdes den stiftende
generalforsamling for Faggruppen for Formidling fra
kl. 17-20 i Akademiker Tårnet, Lindevangs Allé 2,
2000 Frederiksberg. Tilmelding via BF’s kalender.

Faggruppen for Formidling skal danne grundlag for et 
nyt netværk, der sætter fokus på formidling som den 
kernekompetence, der skaber bro mellem bibliotekets 
mangeartede materialer og brugerne. 
Så hvis du også vil være med til at dyrke og opkvalifi-
cere formidling som en kernekompetence, kan vi varmt 
anbefale dig at blive medlem af den nye faggruppe og 
deltage i den stiftende generalforsamling.

Program

17.00: Velkomst ved Jakob Andersen, BF

17.10: Det litterære økosystem og bibliotekernes rolle som 
formidler. Oplæg ved Lotte Kirkeby, forfatter og tidligere 
forlagsredaktør ved Gyldendal, som vil give en anden 
vinkel på formidlingens rolle 

18.00: Sandwich

18.30: Stiftende generalforsamling

1.  Valg af dirigent og referent 
2.  Baggrunden for faggruppen
3.  Gennemgang af forslag til vedtægter
4.  Godkendelse af vedtægter
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Valg af bestyrelse
7.  Valg af revisor
8.  Valg af stemmeudvalg
9.  Eventuelt

19.30: Eksisterende faggruppers anbefalinger og
drøftelser om den nære fremtid

OBS: Vi opfordrer interesserede til at melde sig til den 
kommende bestyrelse. Hvis du har spørgsmål eller 
ønsker at høre mere, så kontakt fagpolitisk konsulent 
Jakob Andersen på jaa@bf.dk

Formidlingen 
i fokus!

N
y faggruppe
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Ny rapport om danskernes opfattelse af nyheder og 
aktualitet får advarselslampen til at blinke hos forsker 
bag undersøgelsen: Særligt de unge vil ikke betale 
for indhold, og mange mennesker afholder sig fra at 
debattere på sociale platforme. To udfordringer for 
demokratiet, mener han.   
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»Jeg burde følge med 
i nyhederne, men det 
ender med, at jeg ser 
for meget lort« 
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N
»Spotify for nyheder«. Én adgang til alle mediers nyheder kunne 
være et modtræk til udfordringerne med, at unge ikke vil betale 
for nyheder, og at vi ikke kan huske, hvor de kommer fra – der-
ved kan medierne måske igen tjene penge, siger han. 

TID SOM UNDSKYLDNING 

80 procent mener, at det er vigtigt at følge med i politik og sam-
fundsforhold, men tiden er en udfordring. 
   Sociale medier og et konstant medieflow beskrives som hæm-
sko for fordybelse, og mobiltelefonen sluger tid. De 15-17-årige 
tjekker den eksempelvis 268 gange i døgnet. Mobiltelefonen er 
dog også omdrejningspunkt for vores daglige tilgang til nyheder 
og aktualitetsstof, viser undersøgelsen.  

TILLID TILBAGE TIL MEDIERNE

Chefredaktør og direktør for Mandag Morgen Lisbeth Knudsen 
mener, at de traditionelle medier er nødt til at tage undersøgel-
sen alvorligt og udvikle sig efter befolkningens behov.
  - Ellers kører udviklingen forbi os, sagde hun under et oplæg på 
konferencen.
   - En supplerende undersøgelse viser, at 45 procent af befolk-
ningen ikke har tillid til, at vi lever op til vores hovedopgave med 
at holde øje med magthaverne. Fake news har til dels haft held 
med at fremstille medierne som værende mod folket. Vi er nødt 
til at genvinde befolkningens tro på, at vi er nødvendige. For 
eksempel skal vi blive skarpe på, hvad vi kan som professionelle 
publicister, i en tid hvor alle er publicister, sagde hun.

Find hele rapporten Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig? 
på www.slks.dk  

y stor undersøgelse afdækker dansker-
nes opfattelse af nyheder og aktualitet, 
og selv for en garvet medieforsker er 
der overraskelser i undersøgelsen. 
   - For eksempel at de yngste er dem, 
der er mest interesserede i internatio-
nal politik, siger Jakob Linaa Jensen, le-
der af forskningsprojektet på Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole som Slots- 
og Kulturstyrelsen har bestilt.

    - De unge har også et mere personligt forhold til nyheder, 
hvor interessen udover international politik er klima. De ældste 
er mest til lokal politik og har et mere institutionaliseret for-
hold til nyhederne og lader sig ikke så let påvirke eller skifter 
holdning. 
   Noget andet, der overraskede forskeren, er, at der ikke som 
sådan er en selvstændig digital offentlighed, hvor online net-
værk spiller en større rolle i sig selv. 
   - Sociale medier fylder ikke så meget i meningsdannelsen hos 
den enkelte, som man skulle tro. Det sker stadig mest af alt 
ved middagsbordene rundt omkring i hjemmene. 
   I forhold til sociale medier viser undersøgelsen, at mange 
generelt har lav tillid til dem, men alligevel bruger dem ukritisk, 
fordi der ikke er et alternativ.
   Der er desuden udbredt modvilje mod at debattere især 
ubehagelige emner på sociale platforme, hvor debatkulturen 
opfattes som »direkte frastødende«. 
   - Det kan til gengæld være usundt for demokratiet, mener 
Jakob Linaa Jensen, at der er emner, vi undgår at tage op i den 
offentlige debat.

GRAVERJOURNALISTIK I FARE

En anden konklusion i undersøgelsen er den manglende 
betalingsvilje hos danskerne. Især blandt de unge vil man ikke 
betale for mediernes indhold. 
  - Den undersøgende journalistik er i fare, fordi indtægtskil-
derne simpelthen tørrer ud, siger Jakob Linaa Jensen.
   - Folk er blevet vant til, at indhold er gratis, men god og 
undersøgende journalistik koster mange penge, og det er ofte 
den dybdegående journalistik på traditionelle medier, der føder 
indhold og nyheder til mindre medier. Derfor kan vi ende med 
et miserabelt mediebillede uden tyngde, hvilket kan få store 
konsekvenser for samfundet og demokratiet. 
   De medier, der laver den unikke journalistik, er helt afhængige 
af abonnementer og annoncører, og de kan mærke, at cirka to 
milliarder annoncekroner nu ender hos Facebook og Google. 
 
NYHEDSSTREAMING 

Desuden viser undersøgelsen, at mange ikke lægger mærke til, 
eller husker den oprindelige kilde til en nyhed, de læser på for 
eksempel Facebook, hvor mange henter deres daglige nyheder. 
Nyheder om politik, underholdning og personlige begivenheder 
glider sammen i nyhedsstrømmen, så det bliver vanskeligt at 
skelne mellem nyhedernes relevans. 
   Jakob Linaa Jensen peger på, at en løsning kunne være et 

De unge
Personaliseret mediebrug - får nyheder gennem sociale platforme. 
Har ikke et hierarki i nyhedsstoffet – underholdning og politik er lige 
vigtigt. Bruger mange medier, men er ikke villige til at betale.  

De ældre 
Går op i det nære og kan lide klassiske nyheder, de lader sig ikke 
nemt påvirke og har faste ritualer i deres mediebrug. Fastholder 
abonnementer trods høje priser. 

De urbane 
Ser sig som medie- og samfundskompetente, reflekterer over 
sociale platformes algoritmer og journalistiske metoder. Lader 
sig påvirke til at skifte vaner og holdninger. Interesse for det 
internationale.

De landlige 
Orienterer sig lokalt for eksempel i lokalavisen og facebookgrupper. 
Spørger familien eller naboerne til råds.  

Børnefamilierne 
Stort medieforbrug men har svært ved at finde ro til egentlig 
fordybelse. Børn og forældre diskuterer mediehistorier med 
hinanden. 
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”Jeg synes, et navneskifte er en

god idé, fordi det giver os mulighed

for at få et navn, hvor vi fortæller, 

hvad medlemmerne arbejder med, 

frem for hvor vi arbejder,

eller hvordan vi

titulerer os ”

Navne-
tænketankens
medlemmer

•  Ida Allesø Møller, tillidsre-
præsentant på Frederiksberg 
Bibliotek

•  Jesper Tobias Albrechtsen, 
tillidsrepræsentant på 
Koldingbibliotekerne

•  Anders Nørgaard Didriksen, 
formand for BF’s Privatgruppe

•  Lis Nielsen, formand for BF’s 
Statsgruppe

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

•  Torben Kastbjerg, studerende 
på Syddansk Universitet

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

•  Sarah Elizabeth Hvidberg, 
medlem af BF’s hovedbestyrelse
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I april besluttede BF’s hovedbestyrelse at undersøge, om forbundet 
skulle skifte navn for at signalere, at det ikke er én titel, men det
faglige krydsfelt mellem data, information, kultur og viden, der er
forbundets omdrejningspunkt. Perspektiv samler op på processen.

I april 2019 besluttede en enig 
hovedbestyrelse at igangsætte 
en proces for et muligt navne-
skifte. Medlemmerne skulle 
inddrages åbent i processen, så 
som det første blev der nedsat 
en navnetænketank, der repræ-
senterede bredden i medlems-
skaren. I løbet af sommeren har 
debatten om navn og identitet 
været i gang på sociale me-
dier og gengivet i Perspektivs 
spalter, og i efteråret har BF 
gennemført en række fokus-
interviews for at identificere 
de faglige termer, der favner 
medlemmerne bedst muligt. 

BF’s vej mod 
et nyt navn

Over 600 fulgte debatten 
på Facebook

BF har i sommeren 2019 haft debat på Facebook i gruppen »BF i en ny tid – 
navnedebat«. Den var  åben for medlemmer og ikke-medlemmer, der arbejder i 
krydsfeltet mellem viden, data, kultur og information. Over 600 fulgte debat-
ten, hvor især to synspunkter gik igen.

1. Et nyt navn vil styrke BF, fordi det kan give grundlag for en bredere rekrut-
tering. Dette synspunkt har for eksempel studerende, der ikke ser sig selv som 
bibliotekarer og som betoner vigtigheden af et navn, der er up to date med ud-
dannelsen og arbejdsmarkedet.

2. Det nuværende navn er et godt brand, og et navneskifte hjælper ikke på BF’s 
udfordringer med blandt andet faldende medlemstal. I denne gruppe findes for 
eksempel personer, der argumenterer for, at BF bør overveje en fusion i stedet. 

Udpluk af navneforslag fra gruppen
•  Forbundet for kultur, data og informationsspecialister
•  Forbundet for bibliotekarer, formidlere og informationsspecialister
•  Forbundet for informations- og kulturspecialister
•  Videns- og Kulturforbundet
•  Danmarks videns- og kulturprofessionelle 
•  Danmarks kultur- og informationsprofessionelle 
•  Informations- og kulturforbundet 

”I en tid med varm luft
og store floskler

synes jeg, det er utrolig 
befriende, at navnet i

dag afspejler indholdet. 
Jeg er bibliotekar.

Bibliotekarforbundet er
et godt navn.”
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Navnetænketankens 
kriterier for et nyt navn Med andre ord

der samlerOrd
Viden KulturFormidler

Information
Kulturformidler

Digital humanist
Professionel

ForbundBibliotekarInformationsspecialist
Data

En enig navnetænketank fastsatte i foråret kriterierne 
for et navneskifte i BF. Disse kriterier har hovedbestyrel-
sen brugt i sit videre arbejde med et nyt navn.

Kriterierne
De blå prikker viser det navnetænketanken gennem dis-
kussioner er kommet frem til er vigtigt for et nyt navn, 
og altså det hovedbestyrelsen har arbejdet videre med. 

1.    Navnet skal ikke signalere én faglighed, men 
rumme flere fagligheder

2.    Navnet skal afspejle de værdier, BF er garant for

3.    Et nyt navn skal også appellere til potentielle 
medlemmer

4.    Det er vigtigst, at medlemmerne kan se sig i 
navnet. Det er mindre vigtigt, om navnet taler til 
andre interessenter.

5.    Fagligheden skal udtrykkes direkte med ord, der 
giver mening for medlemmerne.

6.    Navnet skal afspejle faglige fællesnævnere frem 
for enkelte medlemmers specifikke faglighed, 
opgaver og titler.

7.    Det er medlemmernes arbejdsområder (og ikke 
deres uddannelsesbaggrund), der skal afspejles i 
et navn.

8.    Navnet skal tydeligt afspejle medlemmernes 
funktioner

9.    Det er vigtigere at signalere det faglige 
arbejdsindhold i navnet, end at man er en faglig 
organisation. 

De ord, der går igen i de fleste navneforslag fra tæn-
ketank og facebookgruppe (blandt både medlemmer 
og potentielle medlemmer) har BF testet i en række 
fokusinterviews for at identificere de ord, der giver 
størst genklang på tværs af sektorer og uddannel-
sesbaggrund.

Ord, der gav særlig god positiv respons blandt
fokusinterviewpersonerne er fremhævet i tag-
clouden til højre.

Flere
fagligheder

Én faglighed

Brandværdier
indirekte

Brandværdier
direkte

Eksisterende
medlemmer

Potentielle
medlemmer

Medlemmer
(internt)

Andre
interessenter

Faglighed
udtrykkes

Faglighed
udtrykkes indirekte

ALLE
fagligheder

Fælles faglighed
og prioritering

Uddannelser Arbejdsområder

Eksplicit
funktion

Abstrakt

Faglig
organisation

Fagligt
arbejdsindhold
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Hvis BF skal afspejle forbundets nuværende og kommende medlemmer og den udvikling, uddannelsen 
og faget har gennemgået, er der brug for et nyt navn til forbundet. 

Det har en enig hovedbestyrelse besluttet, og derfor inviterer BF til medlemsmøder om planerne for et 
nyt forbundsnavn. 

Til møderne kan du møde BF’s formand Tine Segel og repræsentanter fra hovedbestyrelsen, der vil gen-
nemgå baggrunden for beslutningen og præsentere bestyrelsens forslag til et nyt navn. Du vil få indblik i 
det grundige arbejde, der har ført til beslutningen, der blandt andet rummer input fra BF’s Navnetænke-
tank, BF’s Facebookgruppe om et nyt navn og en række fokusinterviews. 

Der vil blive serveret en let anretning eller sandwich til møderne, hvor der også vil være god tid til debat 
og dialog. 

Tid og sted: Der er planlagt møder i byerne Kolding, Aalborg og på Frederiksberg.  

• Tirsdag den 26. november 2019 kl. 17.30 – 19.30 på Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
• Torsdag den 5. december 2019 kl. 17.30 – 19.30 på Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg
• Tirsdag den 10. december 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2,  
   2000 Frederiksberg

Tilmelding: Via BF’s kalender (bf.dk/kalender)

Se mere om navneprocessen på bf.dk/fag-og-politik/navneproces

Medlemsmøder  om 
nyt forbundsnavn
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Bibliotekerne har en 
rolle i klimakampen
Folkebibliotekernes bidrag til den grønne omstilling ligger i den 
unikke placering, institutionen har i bevidstheden hos borgere 
som det naturlige sted at mødes og skabe forandringer sammen. 
Sådan skriver studerende Tina Peirano efter at have deltaget i 
klimaalliancen Broen til fremtidens årsmøde.

J
usikkerhed, som er kommet for at blive. Jørgensen mente, at 
ved tværfaglighed og et større mod på sanselighed, kan der 
åbnes for improvisation og kreativitet; for det at undervise i 
bæredygtighed er at være på gyngende grund.  
  Efterfølgende var der afsat 30 minutter til gruppedrøftelse 
for blandt andet at formulere konkrete forslag til handling, 
som bør gennemføres på arbejdspladserne indenfor det næste 
år, og hvem der kunne være interessante alliancepartnere. 
Det, jeg tog med fra workshoppen, som vi i biblioteksregi kan 
arbejde videre med, er at indgå flere lokale partnerskaber. 
Særligt Ballerup Bibliotek gjorde indtryk på mig med dets 
samarbejde med flere undervisningsinstitutioner, og opbygnin-
gen af netværket med DTU Ballerup, gymnasier og folkeskoler. 
Samarbejdet har resulteret i 250.000 kr. til afholdelse af festi-
valen Verdens Bedste Løsninger lørdag den 23. november. Her 
vil være arrangementer med oplæg og inspiration til, hvordan 
de største udfordringer, vi har på planeten, kan løses.    
   Workshoppen gjorde mig opmærksom på, at folkebiblio-
tekernes bidrag til den grønne omstilling ligger i den unikke 
placering, institutionen har i bevidstheden hos borgere som 
det naturlige sted at mødes og skabe forandringer sammen. 

eg havde fornøjelsen at deltage i 
Klimaalliancens Broen til fremti-
dens årskonference torsdag den 24. 
oktober. Der var særligt fokus på 
FNs 17 Verdensmål. Konferencen, 
der var den første af sin art, var 

henlagt til Radiorådssalen i Danmarks Radios 
hedengangne lokaler i Gyngemosen, Glad-
saxe, med det uforglemmelige postnummer 
2860 Søborg. Gladsaxe var særligt udvalgt, 
da kommunen brander sig som klimavenlig og 
har implementeret FNs Verdensmål i alt fra 
indkøbspolitik til affaldshåndtering. 
  Klimaalliancens mål er, at klimarbejdet skal 
ud på arbejdspladserne. Formiddagens pro-
gram var derfor at italesætte, hvad en grøn 
og retfærdig omstilling indebærer, hvis vi ikke 
handler. Nu.  
  Eftermiddagens program var afsat til 
temaworkshops om blandt andet bryggeri, 
investeringer og sundhed. Jeg deltog i arbejds-
gruppen Undervisning & uddannelse, hvor der 
var inspirerende oplæg fra Thomas Ravn Pe-
dersen, Verdens Bedste Nyheder og to under-
visningssteder. Verdens Bedste Nyheder har 
haft succes med at lave konstruktiv journali-
stik, indgå partnerskab og benytte innovative 
metoder, såsom at annoncere gode nyheder 
på skærmene i de københavnske S-toge.  
  Nanna Jordt Jørgensen, professor på pæda-
goguddannelsen på Professionshøjskolen, 
talte om, hvordan vi undgår at give vores børn 
klimaangst. Et indsatsområde bliver at klæde 
kommende pædagoger på til at navigere i en 

Broen til fremtiden
Broen til fremtiden er en klimaalliance på tværs 
af fagbevægelse, grønne organisationer og 
forskernetværk. Alliancen blev stiftet i 2019 efter 
norsk forbillede og BF sidder med i alliancens 
styregruppe. BF var desuden medarrangør af 
workshoppen og uddannelse og undervisning, som 
Tina Peirano deltog i. Se mere på broentilfremtiden.dk



Bibliotekspressen
nr. 20, november
1999

Lederne og Loven med et 
interview med formand for 
Bibliotekslederforeningen (BLF) 
Helle Wiese, der ikke 
mener, at tiden er moden 
til at afskaffe kravet om, at 
en biblioteksleder skal være 
faguddannet. 
»Det skyldes, at vi i den lille 
kommune stadigvæk 
kan risikere, at præstens 
kone eller en anden af de i 
kommunen bofaste gerne vil 
have jobbet eller behøver 
en retrætepost«.  
 
I øvrigt: 
IFLA afholdt i Bangkok
Indvielse af Stadsbiblioteket i Malmø 
Jobannoncer; for eksempel en bibliotekarstilling i Lesotho

Bibliotekspressen nr. 18, november 2009

Mød dine kommende kolleger fra SDU lover forsiden og 
henviser til en artikel om den nye biblioteksuddannelse på 
Syddansk Universitet, hvor Biblioteksskolens monopol på at 
uddanne bibliotekarer blev brudt.  

I øvrigt: 
Der er også 
en reportage 
fra Fagligt 
Landsmøde med 
400 bibliotekarer 
i Vejle med fokus 
på talent. »Vi 
skal ikke udvikle 
vores talenter. 
Vi skal fjerne de 
forhindringer, der 
står i vejen for, at vi 
kan udfolde dem«, 
sagde skuespiller 
Niels Anders Thorn 
til medlemmerne. 

Bibliotekspressen
nr. 19, november
2009

I Lyngby bestemmer 
bibliotekarerne over 
bøgerne hedder en 
artikel, hvor de høje 
udlånstal sammenkædes 
med, at bibliotekarerne 
hvert år indkøber og 
diskuterer materialerne.

I øvrigt:
Et interview med 
forsanger i bandet Love 
Shop Jens Unmack. 
»Jeg ved, at hvis ikke 
biblioteket havde været 
der, havde jeg været en 
meget mindre person, end 
jeg er, og jeg ville ikke 
være i stand til at lave 
det, jeg laver«, siger han.   

Bibliotekspressen
nr. 21, november
1999

Biblioteksskolen har fod 
på forskningen. Skolen er 
i gang med at opgradere 
forskningen, så den sidestilles 
med undervisning.
»Forskningen og 
undervisningen skal have 
en ligeværdig placering på 
Danmarks Biblioteksskole, og 
en af vores vigtigste opgaver 
går ud på, at få dannet en reel forskningskultur. Det er også hvad 
loven lægger op til«, siger rektor Leif Lørring.  

I øvrigt: 
Reportage fra Ærø Bibliotek
Debatindlæg om censurlignende folkebibliotekspraksis om at nogle 
pjecer ikke får lov at lægge på biblioteket
Jobopslag hvor EBLIDA søger ny direktør
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Perspektivs redaktion er dykket i arkivet for at se, hvad der
fyldte siderne i Perspektiv for ti og tyve år siden. Dengang hed vi 

for eksempel Bibliotekspressen og udkom hver 14. dag.                                                                                                                    

Hvad skrev vi om i …
1 9 9 9
2 0 0 9
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Jacob Holm Krogsøe
Randers Bibliotek
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jk@randersbib.dk

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

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

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

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

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

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2019

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

Enig bestyrelse vil skifte forbundsnavn

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 9. oktober 2019. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk

»Når BF’s hovedbestyrelse drøfter et navneskifte, er det for at 

finde et navn, der ikke afspejler en titel men derimod medlemmer-

nes arbejdsområder.«. 

   Sådan indledte BF’s formand Tine Segel, da BF’s hovedbesty-

relse gennemgik de overvejelser, der har ført til, at det er en enig 

hovedbestyrelse, der står bag beslutningen om, at forbundet skal 

have et nyt navn. 

   - Navnetænketanken har på en møderække hen over sommeren 

fastlagt en række kriterier for et nyt navn, hvoraf det vigtigste er, 

at navnet tydeligt afspejler flere fagligheder frem for én faglig-

hed. For det er den virkelighed, vi står i. De studerende på vores 

traditionelle uddannelser spejler sig ikke længere i en fagtitel, men 

i interessefelterne information og kultur. Samtidig arbejder flere, 

der ikke er uddannet bibliotekarer, med information og kultur på 

eksempelvis bibliotekerne. Og de skal også føle sig hjemme i vores 

forbund, sagde Tine Segel, der vil signalere et rummeligt forbund 

med navneskiftet. 

   - Hvis vi fortsat skal kunne varetage medlemmernes interesser, 

skal vi følge med den udvikling, vi ser på studierne og arbejdsmar-

kedet generelt. Vi har allerede gennemført en række væsentlige 

vedtægtsændringer, der muliggør det. Blandt andet at vi vil orga-

nisere alle, der arbejder med viden, data, information eller kultur. 

Det vil et nyt navn signalere endnu tydeligere. 

Navnetænketank har gjort forarbejdet
For at skabe et godt fundament for processen omkring et navne-

skifte, har BF i sommeren nedsat en navnetænketank, der er kom-

met med en række kriterier for et nyt navn. Blandt de vigtigste 

kriterier er:

•  Navnet skal i højere grad signalere flere fagligheder frem 

for én faglighed

•  Navnet skal appellere til potentielle medlemmer 

•  Navnet skal især ramme medlemmerne frem for at tale 

til eksterne interessenter

•  Fagligheden skal udtrykkes direkte i navnet

Desuden har BF i september gennemført en række fokusinter-

views med medlemmer og ikke-medlemmer fra både statslige, 

private og kommunale arbejdspladser samt studerende. Her 

forholdt interviewpersonerne sig til ord og titler for at undersøge, 

hvilke ord, der favnede bredest. Det viste sig, at ord som informa-

tion og kultur favner bredt og giver positive associationer. Ordene 

informationsspecialist, kulturformidler og bibliotekar favner også 

bredt, dog har sidstnævnte flere negative associationer, der går 

på de klassiske fordomme som knold i nakken og det at være bag 

en skranke. 

   - Det er vigtigt, at man i sin søgen efter et nyt navn til forbundet 

ikke kun tager udgangspunkt i sig selv, men i de brede fællesnæv-

nere i BF. Men vi skal også favne vores nuværende medlemmer i 

et nyt navn. Og så skal vi tydeligt signalere, at et nyt navn netop 

giver os muligheder for at styrke BF til gavn for vores nuværende 

medlemmer, sagde Jette Fugl. 

Forkortelser, abstrakte navne eller mange ord
Bestyrelsen drøftede på mødet konkrete navneforslag i forskel-

lige kategorier. Lige fra forkortelser til mere abstrakte begreber. 

Flere var skeptiske over for ideen om, at forbundets navn skulle 

bestå af en forkor-

telse. Lige som et 

abstrakt navn ville 

være svært at afkode, 

lød det.

   - Et nyt navn skal 

stadig signalere, 

at vi er et forbund, 

mente Martin Schmidt 

Nielsen, mens Gitte 

Andersen pegede på, 

at et nyt navn ikke kan 

ramme alles nichefag-

ligheder. 
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Martin Schmidt-Nielsen
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BF’s medlemsudvikling

BF skriver debatindlæg 
imod lokale besparelser

Tekst Anette Lerche

På mødet blev medlemsudviklingen gennemgået. Tallene bekræfter de 

prognoser, BF har lagt budget efter for de kommende år. Her er der forven-

tet et fald i medlemstallet, hvilket de nyeste medlemsstatistikker afspejler. 

Blandt andet er der er sket et fald i antallet af ordinære medlemmer fra knap 

3.300 i 2014 til godt 2.750 i 2019.

  Der er sket et fald i antallet af medlemmer, der er studerende, fra lidt over 

300 i 2014 til knap 250 i 2019

   Godt 1.500 af medlemmerne er over 60 år.

  - Det er jo tal, vi godt kender. Derfor er vores budgetter også tilpasset en 

medlemsudvikling, der har været nedadgående, og vi har opprioriteret indsat-

sen på blandt andet studierne for at vende den udvikling, sagde Tine Segel. 

  - Men netop fordi optaget på vores traditionelle studier er blevet mindre, er 

det vigtigt, at vi organiserer bredere. Det kræver ressourcer, og derfor har vi i 

BF opprioriteret området med en ekstra projektansættelse. 

  Hovedbestyrelsen tog tallene til efterretning.

I kommunerne er de kommunale forhandlinger om budgetterne i gang, og det 

betyder tunge trusler om besparelser på bibliotekernes budgetter i visse kommu-

ner. Både i Rødovre og Assens har BF deltaget i den lokale debat for at få synlig-

gjort værdien af biblioteker og bibliotekarer. I Rødovre har de mange argumenter 

gjort indtryk på lokalpolitikerne, der har droppet at lukke Islev Bibliotek. I Assens 

ser det desværre ud til, at der skal skæres på personalet på biblioteket. 

  - Vi har skrevet ud til alle vores tillidsrepræsentanter og bedt dem melde ind, 

hvis de har brug for hjælp i forbindelse med trusler om store besparelser. Vi har 

før set, at det nytter, at BF deltager i den lokale debat, så jeg håber, at tillidsre-

præsentanterne vil benytte sig af vores tilbud, sagde Tine Segel.

- Hvis vi prøver at få for mange ting 

med i et nyt navn, så vil medlemmerne 

og andre se efter det, der mangler. 

Hvis man remser mange ting op i et 

navn, vil man altid komme til at mang-

le noget. Jeg tror derfor, at navnet skal 

være overordnet, sagde hun.

   Der blev ikke truffet nogen endelig 

beslutning om et nyt navn på mødet i 

oktober. 

   - Det er vigtigt, at vi har ro i maven 

til at tage de her vanskelige drøftelser. 

Men mit håb, er at vi til næste møde 

kan træffe en endelig beslutning om at 

indstille et nyt navn, så vi hurtigt kan 

komme ud og drøfte vores tanker med 

medlemmerne, sagde Tine Segel. 

  På bestyrelsesmødet i november 

drøfter BF’s bestyrelse igen et nyt 

navn. 



•  •  •  •  •  

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



November 2019 · Perspektiv · 37

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

Nyt på Del Din Viden
Del Din Viden er et forum for videndeling.
Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Læringscirkler – e-læring i fællesskab      

30. oktober 

I projektet ”Læringscirkler – e-læring i fællesskab” har Randers, 
Silkeborg, Aalborg og Herning Bibliotekerne sat sig for at afprøve det 
amerikanske koncept learning circles i dansk regi. Målsætningen har 
været at understøtte voksnes adgang til online læring og give folk 
mulighed for at blive klogere på et emne i fællesskab.

Biblioteksvagten.dk – 1999-2019   

30. oktober 

Biblioteksvagten.dk - de danske bibliotekers fælles spørgetjeneste - 
kan fejre 20 års-jubilæum i oktober 2019, og tjenesten er dermed den 
ældste af folkebibliotekernes fælles nettjenester.

Digital litteratur og digital dannelse 

29. oktober 

Hvad kan folkebibliotekerne bidrage med, når det kommer til digital 
dannelse? I denne artikel præsenteres projektet Litteratur i Digital 
Transformation som et bud på, hvordan bibliotekerne kan tage under-
visning i digital litteratur op som et (nødvendigt) kulturelt-litterært 
blik på digital dannelse.

Børnehavebørn lærer at løse konflikter ved 
hjælp af robotter  

23. oktober  

Digital læring skal fylde mere i børnehaverne på Frederiksberg. Derfor 
har Børnehuset Valhalla og Børnehuset Fasangården udviklet en robot-
workshop sammen med Biblioteket Frederiksberg.
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Læringscirkler –
e-læring i fællesskab

At fremme oplysning og uddannelse er nogle af bibliotekernes 
fornemmeste opgaver. Opgaver som gennem tiden har ændret 
indhold og form. Særligt den teknologiske udvikling har haft 
stor indflydelse på emner og undervisningsformen i biblioteks-
sektoren. En form der både har givet fantastiske muligheder og 
til tider udfordringer.
   I projektet ”Læringscirkler – e-læring i fællesskab” fortsæt-
tes uddannelsestraditionen, men indholdet formidles gennem 
online materialer, og biblioteksformidleren er ikke længere 
fagpersonen, men har en facilitatorrolle. De deltagende bibliote-
ker i projektet har været Randers, Silkeborg, Aalborg og Herning 
Bibliotekerne og udgangspunktet har været den amerikanske 
organisation P2PU’s koncept learning circles (p2pu.org).
   Det amerikanske læringslandskab har dog væsentligt ander-
ledes forudsætninger end det danske, hvorfor konceptet har 
fungeret som pejlemærke og vores opgave har været, at under-
søge om en ”fordansket” version vil kunne fungere på danske 
biblioteker. Der har været stor variation af læringscirklernes 
emner, deltagere og antal. Alligevel har vi gjort os nogle fælles 
erfaringer.

BEGRUNDELSE FOR DELTAGELSE I PROJEKTET

Målsætningen med projektet har været at understøtte voksnes 
lige adgang til online læring og nedbryde digitale barrierer. Såle-
des at voksne kan være med til at forme deres egne læringsmål 
og få nye kompetencer eller opdatere eksisterende kompeten-
cer. Styrken ved at lære i fællesskab er at kunne sætte viden i 
spil gennem debat, og derved berige samtalen med flere vinkler 
på et givent emne. Fællesskabet giver mulighed for et netværk, 
hvor deltagerne sammen kan overkomme udfordringer, som 
kan være svære at stå med selv. Desuden giver et mangfoldigt 

 Af Christina Wilther Kaagaard, formidler og projektleder, Herning Bibliotekerne 

I projektet ”Lærings-
cirkler – e-læring i fæl-
lesskab” har Randers, 
Silkeborg, Aalborg og 
Herning Bibliotekerne 
sat sig for at afprøve det 
amerikanske koncept 
learning circles i dansk 
regi. Målsætningen har 
været at understøtte 
voksnes adgang til online 
læring og give folk mulig-
hed for at blive klogere 
på et emne i fællesskab.
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fællesskab mulighed for at nuancere deltagernes perspektiv på 
indholdet i kurset.

LOST IN TRANSLATION…

I USA er en høj procentdel af uddannelsessystemet baseret 
på egenbetaling, hvorfor en del borgere bliver nødt til at søge 
viden andre steder end de traditionelle uddannelsesinstitu-
tioner. Efterspørgslen på alternative læringstilbud har gjort 
udbuddet af online undervisningsmaterialer på engelsk enormt. 
I Danmark er uddannelse tilgængeligt for alle, hvorfor behovet 
for dansksproget e-læringsmaterialer er meget begrænset.   
Materialeudbuddet har derfor været den største udfordring i 
projektet. Vores primære målgruppe har været seniorer, hvis 
engelskkundskaber ikke var i top. Derfor har biblioteksfacilita-
torerne brugt en del ressourcer på at søge efter velegnet ma-
teriale. De involverede biblioteker er gået forskelligt til værks i 
deres materialesammensætning. Nogle har ”klippet og klistret” 
i diverse radioprogrammer og YouTube-videoer, for på den 
måde at skræddersy et online læringsmateriale. En løsning der 
er meget tidskrævende, men velfungerende i læringscirklen. 
Andre har ladet det tilgængelige online materiale været afgø-
rende for læringscirklens emnevalg. For eksempel har e-kurser.
nu vist sig at være en god materialeleverandør, hvis emner og 
opbygning er gode til seniorer.
   Et andet element, som for nogle af de deltagende biblioteker 
har været tidskrævende, var at rekruttere deltagere. Vores PR-
strategi er foregået via hjemmesider, sociale medier, gennem 
henvendelser til grupper, man allerede kendte på forhånd, eller 
man er blevet kontaktet af eksterne grupper.
   Der, hvor man allerede kendte frivilliggrupper eller blev kon-
taktet af eksterne grupper, har rekrutteringen været let. For 
de, som lavede en ”åben” rekruttering, var udfordringen stor. 
I Herning lykkes det ikke at danne en læringscirkel i 1. runde til 
trods for et eksternt samarbejde med Folkeuniversitet, hvor 
biblioteket fik lov at reklamere for en læringscirkel, som te-
matisk passede sammen med en foredragsrække på Folkeuni-
versitet. Ved 2. runde af læringscirkler i Herning indgik man et 
samarbejde med DR Temaet. PR-mæssigt var det en fordel, da 
vi nåede en bredere målgruppe.
   Projektet ”Læringscirkler - e-læring i fællesskab” udfordrede 
og berigede de deltagende biblioteker. En af udfordringerne be-
stod i, at den biblioteksansatte ikke længere var fageksperten, 
men facilitator. En rolle, som måske var lettest at påtage sig, 
når facilitatoren ”kastede sig på dybt vand” og valgte et emne 
som vedkommende ikke var ekspert i. I Aalborg fik man til-
ladelse af Slots- og Kulturstyrelsen til lave en læringscirkel for 
unge om Fortnite-danse. Det blev en succes, fordi alle havde 
samme udgangspunkt. Fællesskabet blev stærkt og modet 
stort. Rollen som facilitator var sværere, hvis målgruppen var 

Afviklingsrammen 
for læringscirkler

•   En facilitator – en biblioteksansat
•   Ca. 3-5 mødegange a 90 min. Ønskes flere 

gange kan gruppen mødes selv
•   En gruppe mennesker (ca. 8-12) der har en 

fælles interesse for et emne og som ønsker at 
blive klogere i fællesskab

•   Check in: Forventningsafstemning til dagens 
læringscirkel

•   Se/hør online materiale i fællesskab
•   Samtale om det sete/hørte – faciliteret af den 

biblioteksansatte
•   Check ud: Levede læringscirklen op til forvent-

ningerne samt pejlemærker for næste cirkel. 
Evt. uddelegering af opgaver

•   Facilitatoren sender det viste materiale ud 
efterfølgende og minder om næste gang

seniorer eller ikke-etniske danskere, fordi de er vant til tank-
passerdidaktikken (hvor læreren er som videnskarret, der øser 
viden på deltagerne - deltagerne er passive modtager af viden) 
og betragter den biblioteksansatte som underviser i traditionel 
forstand. Derfor er det vigtigt at få afstemt forventningerne 
allerede i PR-materialet, så deltagerne ved, hvad der forventes 
af dem.
   En stor del af seniorernes motivation viste sig at være fæl-
lesskabet. For udover at få opdateret ens kompetencer har 
det sociale aspekt også en betydning. Modsat enkeltstående 
arrangementer giver læringscirkler mulighed for at mødes flere 
gange. På Biblioteket i Randers blev gruppedynamikken så god, 
at deltagerne forsatte med at mødes efter læringscirklernes 
afslutning. Læringscirkler er nu sat i drift på Randers Bibliotek.
   Projektet har givet et nyt indspark til, hvordan deltagere selv 
kan tage ansvar for egen læring og på hvordan man som biblio-
teksformidler kan facilitere et forløb uden at være fagekspert 
men stadig få sat viden i spil.
   Det er muligt at bestille en facilitatorhåndbog hos projekt-
leder Christina Wilther Kaagaard på bibcwk@herning.dk,
hvor man får en trin for trin
vejledning.
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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
 

Pr. 1. september 2020 træder en nye ferielov i kraft. Med den nye ferielov ændres op-
tjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig med, at du løbende optjener ferien 
– den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at du fremover optjener 25 feriedage 
fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret). Du kan så samtidig og ind til den 31. 
december afholde ferie. Du har altså 16 måneder til at afholde ferien.

Den 6. ferieuge på det offentlige område berøres ikke af den nye ferielov og skal derfor 
optjenes og afvikles forskudt efter de hidtidige regler.

Overgangsordning
Der er aftalt en overgangsordning, som betyder, at du fra 1. januar til 31. august 2019 
optjente 2,08 feriedage pr. måned (16,64 feriedage), som du skal holde fra 1. maj til 
30. september 2020.  Hvis du ikke når at holde alle dage, bliver de overført til det nye 
ferieår pr. 1. september 2020.

OBS: Hvis du i 2020 planlægger både at afholde tre ugers sommerferie samt en uges 
efterårsferie, er du nødt til nøje at planlægge din ferie, da du i overgangsordningen kun 
har 16,7 feriedage og derfor ikke kan nå at optjene feriedage til afholdelse i for eksem-
pel efterårsferien. Du kan derfor enten aftale med din arbejdsgiver, at du overfører en 
uges ferie fra ferieafviklingsåret 1. maj 2019-30. april 2020, eller du kan gemme den 
6. ferieuge, som skal afvikles i perioden 1. maj 2020-30. april 2021, og som ikke bliver 
berørt af den nye ferielov. 

Grafisk oversigt over den nye ferielov:

Grafisk oversigt over overgangsordningen:
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Ny ferielov 
- planlæg din ferie i 2020 
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Optjeningsperiode
(beregningsgrundlag) Procent Hjemmel Udbetalingstidspunkt

1. jan. – 31. aug. 2019 1,95 / 1,5 % * Gældende ferieaftale 1. maj 2020
(før indefrysningsperioden)   

1. sep. – 31. dec. 2019  0,95 / 0,5 % * Gældende ferieaftale 1. maj 2020
(indefrysningsperioden) (1 % indefryses) 
  
1. jan. – 31. aug. 2020 0,95 / 0,5 % * Gældende ferieaftale 1. maj 2021
(indefrysningsperioden) (1 % indefryses)
   
1. sep. – 31. dec. 2020 0,95 / 0,5 % * Ny ferieaftale 1. maj 2021 
(nye regler) 

1. sep. 2020 – 31. maj 2021  1 % Ny ferieaftale Ultimo maj 2021
(nye regler) 

1. juni – 31. aug. 2021  1 % Ny ferieaftale Ultimo august 2021
(nye regler) 

Indefrysning
Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og udbeta-
les til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som forvalter, administrerer og 
sikrer forrentning af dine penge.

Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse
Ansatte, der afholder ferie med løn, har efter gældende ferieaftale ret til særlig feriegodtgørelse, der på det kommunale område ud-
gør 1,95 % af den ferieberettigede løn. På det statslige område udgør den særlige feriegodtgørelse 1,5 % af den ferieberettigede løn.
1 % er fastsat i ferieloven, mens henholdsvis 0,95 % og 0,50 % er aftalt ved overenskomstforhandlingerne.
Ifølge den nye ferielov skal den særlige feriegodtgørelse (lovens 1 %) udbetales i 2 portioner:

1. sammen med maj-løn for perioden 1. sepember-31. maj – det vil sige ultimo maj
2. sammen med august-løn for perioden 1. juni-31. august – det vil sige ultimo august

OBS: I overgangsperioden vil der for perioden 1. september 2019-31. august 2020 blive indefrosset 1 % af den ferieberettigede løn til 
feriefonden. Den sidste 0,95 / 0,5 % udbetales. Fordi der indefryses 1 % af den særlige feriegodtgørelse i overgangsperioden, får du 
den 1. maj 2020 et mindre beløb udbetalt, end du har fået de tidligere år.

Overgangsreglerne om den særlige feriegodtgørelse er aftalt på det kommunale område, mens der endnu mangler en aftale på det 
statslige område. Vi forventer imidlertid, at reglerne bliver de samme.

Betalingen af særlig feriegodtgørelse i overgangsperioden og efterfølgende kan illustreres således:

Det private område
Hvad der ovenfor er beskrevet vedrørende ferielovens nye principper, overgangsordning, indefrysning med videre gælder også for 
privatansatte. Hvad der gælder med hensyn til eventuel 6. ferieuge/feriefridage eller eventuelt ferietillæg udover ferielovens 1 % 
afhænger af vilkårene i den enkeltes ansæt telseskontrakt og hvad der i øvrigt måtte være aftalt på arbejdspladsen.

Ulla Thorborg

Anmærkning: * 1 % er fastsat i ferieloven, mens henholdsvis 0,95 % på det kommunale og regionale område og 0,50 % på det statslige 
område er aftalt ved overenskomstforhandlingerne.
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Akademikere
er de værste 
iværksættere
Akademikere burde være de bedste iværksættere, 
men de er desværre de dårligste, fortæller Anders 
Balch Berthelsen, der hjælper akademikere med 
iværksætterdrømme på vej. Heldigvis er der håb 
for dem, der gerne vil i gang, siger han.

T
også akademikerne, så det med at lukke sig inde i en kælder og 
nørde helt ned i sin faglighed, går ikke længere. Den moderne 
måde at arbejde på er at være tilknyttet projekter i et år eller 
to, og her er det oplagt, at man har sin egen virksomhed, hvor-
fra man sælger sine ydelser, siger Anders Balch Berthelsen.
   Og helt i takt med tidens tendens på arbejdsmarkedet ople-
ver han også en stigende interesse for netop det: Flere og flere 
akademikere ønsker at være selvstændige. Det går bare ikke 
altid lige nemt.

SÆLG DIG SELV

- På papiret burde akademikere være de bedste iværksættere. 
De kan tænke innovativt, arbejde på forskellige abstraktions-
niveauer og se tingene fra flere perspektiver. Men faktisk er de 
de dårligste, siger Anders Balch Berthelsen. Det er det kom-
mercielle, de fejler på. 

iden er til iværksætteri. Det gæl-
der også for akademikerne. Hvor 
man som akademiker engang 
kunne regne med at være ansat 
i samme virksomhed i 25 år, ser 
virkeligheden helt anderledes ud 

i dag ifølge Anders Balch Berthelsen, der står 
i spidsen for Akademikernes A-kasses projekt 
Startup, der har til formål at hjælpe akade-
mikere med at realisere deres iværksætter-
drømme.
   - 68-generationen har to-tre ansættelser i 
løbet af livet, den efterfølgende generation 
kommer til at have omkring 12, mens dem, der 
kommer ud på arbejdsmarkedet nu, kommer 
til at have 20-25 ansættelser. Det gælder 



November 2019 · Perspektiv · 43



44

IV
Æ

R
K

S
Æ

T
T

E
R

· Perspektiv · November 2019

- De er gode til deres produkt, og det de gerne vil, men de har 
alt for lidt fokus på at sælge. De tror, at de bare kan lave en 
hjemmeside, og at kunderne så ringer af sig selv, men det gør 
kunderne ikke, og det går mange iværksættere død på, siger 
han.
   Derfor er akademikere med iværksætterdrømme også ofte 
nødt til at arbejde med deres forhold til det at sælge og til 
markedsføring.
  - De har en opfattelse af, at salg er at tvinge noget ned i 
halsen på folk. De synes, at salg forfladiger deres faglighed, så 
det skal de arbejde med til at begynde med. Det handler om at 
indse, at man er god til noget, og at det tager man penge for. 
Og det skal man ud og fortælle. Det er der ikke noget ufint i, 
og når man først har købt ind på den præmis, så ligger der en 
masse muligheder, siger Anders Balch Berthelsen og understre-
ger, at man ikke behøver at elske det for at gøre det.
   - Man vrider sig måske i tøjret. (Det er måske fem-ti procent, 
der ligefrem kan lide at sælge, resten må bare acceptere, at det 
skal gøres. Og det er noget, man kan lære at gøre. Det er ikke 
en lukket klub).

SKAT OG MOMS ER NEMT

Salgselementet er dog ikke den eneste udfordring for aka-
demikere, der ønsker at være selvstændige. En stor del af de 
akademikere, Anders Balch Berthelsen møder, synes, at de har 
fået en god idé, men har ikke rigtig undersøgt, om andre også 
synes det. Og er heller ikke meget for at gøre det.
   - Mange har en fornemmelse af, at det sværeste ved at være 
selvstændig er noget med skat og moms, men det er det nem-
meste. Enhver idiot kan oprette et selskab og bruge et regn-
skabsprogram. Udfordringen er at finde et koncept, der løser et 
problem, og som nogle er villige til at betale penge for.
   - Mange af de akademikere, der forsøger sig som iværksæt-
tere, og som ikke klarer den, siger, at der ikke var noget marked 
for deres produkt, så fokus, inden man går i gang, er, at finde 
ud af, om det, man har at sælge, er noget, folk gerne vil købe. 
Man skal ikke gå ud med et produkt og en løsning og så se, om 
der er nogle problemer, der passer til det. Man skal finde proble-
merne og så lave produktet, der løser dem. Det er lige meget, 
hvad du selv synes er sjovt - det er godt, hvis du gør, men det 
er vigtigere, at kunden synes det er brugbart. Vil man bygge en 
luksusliner, må man jo først finde ud af, om der er passagerer 
til den.
   Og hvordan finder man så ud af det?
   - Tag et skridt baglæns og stil dig over på kundesiden. Find ud 
af, hvad kunden har af problemer, hvordan de bruger penge på 
at få dem løst, hvilke konsulenter de har haft inde, hvad der har 
været gode oplevelser, hvad der har været dårlige. Det er ikke 
raketvidenskab, men ni ud af ti gør det ikke, siger Anders Balch 
Berthelsen, der mener, at den form for opsøgende arbejder 
også falder akademikerne svært. 

Overvej: Er det at være selvstændig overho-
vedet noget for dig? Hvis du er glad for kol-
leger og ikke er selv-igangsættende, er det 
måske ikke det smarteste. Trykprøv idéen 
med folk i din omgangskreds: Kan de se dig 
som iværksætter, eller har du bare fået en 
fiks idé?

Hav styr på økonomien. Er du klar til, at 
du ikke tjener penge i en periode? Folk tror 
typisk, at det tager tre måneder, før man 
begynder at tjene penge som iværksætter, 
men det tager længere tid, end man skulle 
tro. Og mange iværksættere holder op, 
fordi de ikke kan betale deres regninger. Så 
hvis du lige har fået dit tredje barn, og din 
partner ikke har fast arbejde, skal du måske 
vente lidt.

Lav desktopresearch, hvor du for eksempel 
undersøger konkurrencesituationen. Det 
lyder banalt, men mange glemmer det, fordi 
de er forelskede i deres egen idé. 

Synes de potentielle kunder, at det er en 
god idé? Find ud af om din idé kan være en 
forretning. Er der nogle, der vil betale for dit 
produkt?

Husk: At være iværksætter har en lav gen-
nemsnitsløn, men det er også iværksættere, 
der har størst glæde ved deres arbejde.

Råd til dig der 
overvejer at blive 
iværksætter
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»Mange har en fornemmelse af, at
det sværeste ved at være selvstændig er 
noget med skat og moms, men det er det 

nemmeste. Enhver idiot kan oprette et 
selskab og bruge et regnskabsprogram. 
Udfordringen er at finde et koncept, der 
løser et problem, og som nogle er villige 

til at betale penge for«.

   - Det er frygteligt grænseoverskridende for dem. De vil 
nærmest hellere få læst deres internethistorik højt i et 
større selskab, end at ringe op til en, de ikke kender.
   Men potentielle kunder vil faktisk gerne mødes med kom-
mende iværksættere, siger han.
   - Man vil blive overrasket over, hvor højt man kan komme 
op i værdikæden derude, hvis man beder om et møde. Der er 
stor respekt om iværksætteri, siger han og fortæller, at man 
kan undgå utrolig meget spildtid ved at være opsøgende.
- Vi havde to superdygtige ph.d.’er, der sad med et digitalt 
projekt, der kunne levere en potentiel ydelse, som de ville 
sælge til kommunerne. Det havde de siddet og kodet på 
i halvandet år. Jeg sagde til dem: I må ikke skrive en kode 
mere, før I har talt med to kommuner. Da de kom tilbage, 
spurgte jeg dem, hvordan det var gået. Det var gået skidt 
og godt. Skidt, fordi de havde fundet ud af, at de ikke ville 
komme til at tjene en krone på deres projekt, fordi kommu-
nerne ikke var interesseret i at købe en ydelse som deres. 
Godt, fordi hvis de ikke havde fået taget de snakke, ville de 
have siddet og kodet halvandet år mere.

Anders Balch Berthelsen, programansvarlig for 
Startup, Akademikernes A-kasse, råder akade-
mikerne til at øve sig i at sælge deres ideér.
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Næ, se, et gammelt 
Vogue, hvor der 
står, at Brad Pitt 
og Jennifer Aniston 
er blevet gift. 

Måske du skulle 
rydde op noget 
oftere. 

Ryddede op på mit kontor. 

Marens stribe



Mindeord over Niels Jørgen Larsen

Den 18. oktober sagde det danske biblioteksvæsen farvel til en 
af de sidste tilbageværende Musikbibliotekarer med stort M, da 
Niels Jørgen Larsen, tidligere Rudersdal Bibliotekerne, uventet 
afgik ved døden. Det er kun få måneder siden, Niels Jørgen 
stoppede sin aktive karriere efter 40 års ansættelse i Søllerød, 
og ved den lejlighed blev han fuldt berettiget fejret efter alle 
kunstens regler.

I løbet af sit arbejdsliv var Niels Jørgen med til at opbygge 
og drive et af de mest velrenommerede musikbiblioteker i 
Danmark, og mange lånere og kolleger har nydt godt af hans 
store viden inden for musikområdet. I 1980 érne og 1990 érne 
udgjorde Niels Jørgen den ene tredjedel af Musikdrengene i 
Søllerød, hvor Nils Hemmeth tog sig af den klassiske musik, 
Lars Boie Christiansen af jazzen, mens Niels Jørgen stod for 
folke- og rockmusikken. De tre skabte et musikbibliotek, som 
var kendt og agtet langt ud over kommunegrænsen. Desværre 
nåede Niels Jørgen også at være med til demonteringen og af-
viklingen af den fornemt sammensatte musik- og nodesamling, 
som gjorde musikbiblioteket i Søllerød til noget helt specielt.

Men tidernes ugunst for musikken på landets biblioteker berør-
te trods alt kun en del af Niels Jørgens mange arbejdsområder. 
Blandt hans talrige andre virkefelter var katalogiseringsområ-
det, base- og EDB-udviklingen og -vedligeholdelsen og rollen 
som teknisk altmuligmand. Kendetegnende for Niels Jørgens 
arbejde var en høj prioritering af fagligheden samt et ønske om 
at udføre et ordentligt stykke arbejde.

Niels Jørgens omfattende kunnen og viden blev savnet, den 
dag han stoppede og efterlod et fagligt tomrum, som hans kol-
leger får svært ved at udfylde. Og så var Niels Jørgen et grund-
læggende venligt menneske og en god kammerat, som altid var 
parat med en hjælpende hånd. Ikke mindst af den grund vil han 
blive husket længe af sine tidligere kolleger.

Keep on rockiń  og tak for musikken, Niels Jørgen

Har I et godt arbejdsmiljø på din arbejds-
plads, og har I konkret arbejdet med det?
Så er det måske jeres arbejdsplads, der skal 
indstilles til arbejdsmiljøprisen 2020.

Der er 4 kategorier
1. Arbejdsulykker
2. Psykisk Arbejdsmiljø
3. Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)
4. Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø 

Vend det med din tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant. Bemærk at fri-
sten for indstilling er den 14. januar 2020.

Læs mere: www.arbejdsmiljoeprisen.dk

Arbejdsmiljøprisen 
2020

@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv på

Instagram
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Medlemsmøde:
Nyt forbundsnavn
Hvis BF skal afspejle forbun-
dets nuværende og kom-
mende medlemmer og den 
udvikling, uddannelsen og 
faget har gennemgået, er 
der brug for et nyt navn til 
forbundet. Det har en enig 
hovedbestyrelse besluttet, 
og derfor inviterer BF til med-
lemsmøder om planerne for 
et nyt forbundsnavn. 
26. november 2019 i Kolding
5. december 2019 i Aalborg
10. december 2019 i
København

Stiftende generalforsamling 
i Faggruppen for Formidling
Vær med til at danne BF's nye 
faggruppe, hvor du kan dyrke 
og opkvalificere formidling 
som en kernekompetence. 
Før generalforsamlingen er 
der fagligt oplæg om formid-
lingens rolle i forhold til at 
udvide refleksionsrummet for 
litteratur.
7. januar 2020 i København

Bibliotekarforbundets
ekstraordinære general-
forsamling 2020
Der er brug for et nyt navn til 
forbundet. Derfor indkalder 
BF til ekstraordinær general-
forsamling.
25. januar 2020 i Odense

GENERALFORSAMLING
Gå-hjem-møde: Statsgrup-
pens julearrangement - 
Besøg på Arbejdermuseet
BF's Statgruppe inviterer til 
besøg på Arbejdermuseet, 
hvor museets biblioteka-
rer giver en introduktion 
til deres arbejde i en ABM 
institution.   
4. december 2019 i 
København

Alt du gerne vil vide om 
“REST API” lige inden 
julen står for døren
BF's Data Science Faggrup-
pe inviterer til workshop: 
Kom i gang med REST API, 
så du kan søge i forskel-
lige databaser ved hjælp 
af REST API’er, downloade 
data og lave egne datasæt, 
som kan tilgås via REST 
API’er.
4. december 2019
i København

Gå-hjem-møde: Citizen 
Science – nye måder at ind-
drage 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

Morgenmøde for ledere: 
Feedback-kultur
Hvad er feedback? Hvor-
dan giver og modtager du 
feedback? Og hvordan kan 
du som leder være med til 
at skabe en god feed-back-
kultur?  
29. 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 
professionelt 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 com-
puter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde: GDPR –
din rolle i den praktiske 
håndtering af persondata
GDPR og persondataforord-
ningen handler om at have 
styr på sikkerheden omkring 
de personoplysninger, som 
organisationen eller virk-
somheden behandler. Hør tre 
aktuelle oplæg om, hvordan 
driften fungerer i dagligda-
gen, når man som informati-
onsspecialist har ansvaret for 
at håndtere GDPR. 
18. februar 2020 i København

Konference:
Den digitale humanist
Den digitale humanist er ikke 
en jobbeskrivelse eller en 
bestemt uddannelsesprofil 
– det er en kompetence og 
en indstilling. Det er jer, der 
kan sikre det gode samspil 
mellem teknologi og menne-
sker og samtidig navigere i de 
etiske problemstillinger.  Vi 
inviterer alle medlemmer til 
konference, hvor vi giver dig 
ny viden, idéer og inspiration.
6. marts 2020 i København

BØFA studietur
til London
London er et mekka for 
bogorme, børnebibliote-
karer og mange andre. 
Kom med på studietu-
ren, 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

Webinar: At undervise 
online - udfordringer
og muligheder
Hvordan kan du som un-
derviser anvende online 
mødeværktøjer, webinar-
værktøjer eller software 
til online undervisning, 
så deltagerne får et godt 
udbytte af din under-
visning?
19. marts 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Forhandling
Bliv mere bevidst om 
dine forhandlinger, så 
du får taget de mest 
konstruktive skridt til 
at påvirke de forskellige 
forløb til din fordel.
24. marts 2020 i Aarhus
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE
 

TR-KURSER

Onlinekursus:
Revolutionér din jobsøgning!
Opstart 2. december 2019

Individuelle
karriererådgivningssamtaler 
Find datoerne på
bf.dk/JobOgKarriere

TiRsdag: Stress og skam: 
Nye veje til at styrke
arbejdsfællesskabet
Nutidens arbejdsmarked gør 
det vanskeligere for os at 
opnå den anerkendelse, som 
vi søger i vores arbejde. Det 
kan føre til en farlig følelse 
af skam, som kan med-
virke til stress. Hør om nye 
fælles løsninger på stres-
sproblematikken, hvor både 
ledere og medarbejdere får 
et ansvar.
14. januar 2020 i København
21. januar 2020 i Aarhus

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

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.

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 
øvelser til din næste facilite-
ring og afprøver værktøjerne i 
praksis med det samme.   
25. februar 2020 i København
27. februar 2020 i Aalborg

Lynkursus: Grafisk
Facilitering - introduktion til 
dig, der vil styrke din visuelle 
kommunikation
Introduktionskursus hvor du 
får et grundlæggende kend-
skab til teknikkerne i grafisk 
facilitering, hvor du får mas-
ser af mulighed for at prøve 
det selv med tusch i hånd.
16. april 2020 i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.  
11. maj til 8. juni 2020
i København

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

Gå-hjem-møde:
PFA Pension Live 2019
- spring den kedelige
læsning over! 
Bliv klogere på pension uden 
at skulle læse lange breve 
og orienteringsmaterialer. 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
3. marts 2020 i Aarhus
23. september 2020
i København
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Navn: Lone Thordarson                   
Stilling: Bibliotekar på Herningholms
Erhvervsskole og Gymnasier fra 1. august 2019        
Uddannelse: Bibliotekar DB i 1986, sektion 1 
Tidligere: Bibliotekar på Kraks Forlag, Bodø 
Bibliotek i Nordnorge, Sønderborg Bibliotek, 
Handelshøjskole Syd i Sønderborg og informa-
tionsspecialist hos Danfoss           
Alder: 57 år  

Hvorfor søgte du jobbet på Herningholms 
Erhvervsskole og Gymnasier?              
- Jeg var tiltrukket af, at jobbeskrivelsen rum-
mede alle de klassiske biblioteksopgaver, og 
at det var på et uddannelsesbibliotek med en 
enorm spændvidde. Her er både handelsgym-
nasier, eud/eux og 10. klasse. Erhvervsuddan-
nelserne spænder fra frisør og tandklinikassi-
stent til murer og cykelmekaniker. 
   Der er i alt 30 studieretninger og 2.500 ele-
ver. Så jeg er bibliotekar på alle niveauer og for 
mange fagområder.  
 
Hvad tiltrækker dig ved, at det er så bredt?            
- Vi har en stor samling af faglitteratur, som 
dækker alle de fag, der undervises i, og vi har 
også skønlitteratur til undervisningen i dansk. 
Samlingen er placeret i handelsgymnasiet i 

Herning og kaldes Mediateket, fordi vi også 
udlåner teknisk udstyr. Vi har også en filial 
i Ikast.   
  
Hvad er dine opgaver?                     
- Jeg står for driften af Mediateket med 
indkøb af litteratur og klargøring, klasse-
sæt, abonnementer, systemadministration 
og formidling, hvor jeg hjælper og vejleder 
både elever og undervisere. En stor del af 
mine opgaver bliver også undervisning i 
informationssøgning og kildekritik, hvilket 
jeg glæder mig meget til. Jeg er i Herning, 
mens min kollega, der er biblioteksassi-
stent, er i Ikast. 
    
Hvad er det bedste ved jobbet?         
- Det er den tætte kontakt med brugerne. 
Jeg har været ansat 18 år som informati-
onsspecialist på Danfoss, hvor kontakten 
med brugerne mest var på mail og telefon. 
Så det er vidunderligt at være i samme hus 
som brugerne og tage en snak hen over di-
sken. Jeg var ikke klar over, at jeg ville nyde 
det så meget. Jeg glæder mig også til at ar-
bejde mere kreativt med at lave udstillinger 
både med litteratur og de faglige opgaver, 
som eleverne laver.       

Hvorfor stoppede du hos Danfoss?              
- På grund af nedskæringer. 70 
medarbejdere blev sagt op, herunder 
nedlagde de bibliotekarfunktionen, 
så medarbejderne selv skal klare de 
opgaver. Det er en udvikling, jeg ser 
flere steder i det private, og som jeg 
godt kan ærgre mig over. 

Du har arbejdet både på folkebiblio-
tek, uddannelsesbibliotek og i det 
private. Hvordan har du oplevet at 
skifte sektor?               
- Det har slet ikke været svært. 
Tværtimod. Jeg er gledet ind i de job, 
jeg har haft og har kunnet bruge erfa-
ringen på tværs. Jeg kom for eksem-
pel fra et forlag til et folkebibliotek i 
Nordnorge, og mit job i Danfoss har 
mange ligheder med mit nuværende 
job – at det er en stor organisation 
med flere fagområder og lokaliteter. 
Det er samme kompleksitet som her.  
   Det er tankevækkende, at man i de 
her år ændrer uddannelsen så meget 
og fjerner bibliotekarbetegnelsen, for 
min oplevelse er, at den kan bruges 
på så mange fronter.

Vidunderligt at være i samme hus som brugerne 
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”Min styrke er, at jeg har 
en forståelse af bruger-
nes behov og samtidig 
forstår teknikkens mu-
ligheder og begræns-
ninger. Jeg har oplevet 
udviklere været overra-
skede over, at jeg talte 
deres sprog”
Cand. scient. bibl. Stine N. Hemmingsen, databasekonsulent hos 
Danske Dramatikere og en af de 132 privatansatte medlemmer, 
der har deltaget i BF’s undersøgelse om privatansattes vilkår på 
arbejdsmarkedet.

Forsiden viser en ordsky med de kompetencer BF’s privatansatte 
medlemmer beskriver som deres vigtigste. Læs tema side 12
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