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 ”Hvis bibliotekerne bliver for designerlækre, kan udsatte børn 
føle sig som en fedtet plet på en hvid dug”
Rachel Röst, stifter af Læs for livet
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

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

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

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

Vi glæder os over samarbejdet med Vejen Bibliotek, hvor vi var med fra de første skitser 
af bygningen, til det sidste blad blev monteret i den fortryllede skov. 

Vi er biblioteksentusiaster og sætter en ære i at indrette biblioteker så de bliver stemnings-
fyldte, unikke OG funktionelle.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller lad dig inspirere på www.bci.dk.

VORES ARKITEKTTEAM ER KLAR TIL ET NYT ÅR!

”Vi ved, at hvis 
man hver eneste 
dag tænker gode 
tanker, om det man 
skal i gang med, så 
leverer man på et 
højere niveau.”
Motivationsekspert Ulrik Lynge i artiklen side 42 
om at sætte sin motivation på formel.
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I KRYDSFELTET MELLEM IT OG JURA 
Jette Mose er solobibliotekar i B&O  

Du kan selv gøre noget for at skabe 
mere motivation i din hverdag, mener 
motivationsekspert Ulrik Lynge.  

12

Kultur kan for nogle opleves 
som et lukket rum, men det er 
kulturinstitutionernes ansvar at 
åbne op og invitere ind.   

FØLELSEN AF AT VÆRE EN 
PLET PÅ EN HVID DUG
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Vildtvoksende
skov af

små forlag 

Tendens: 
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Cirka 30 medarbejdere og en direktør blev opsagt, da Gyldendal 
valgte at opsluge forlaget Rosinante & Co., der ellers havde 
levet en selvstændig tilværelse under moderforlaget Gyldendal.  
Reaktionerne viste bekymring for den litterære mangfoldig-
hed.  
   »I dag har Morten Hesseldahl ødelagt noget unikt og vigtigt 
i den danske kultur«, skrev forfatter Dennis Gade Kofod på sin 
Facebookprofil, og forfatter Amalie Laulund Trudsø skrev: »Jeg 
er så ked af det – på litteraturens og forlagets og egne vegne«. 

DE STORE KONSOLIDERER SIG 

Ifølge litteraturredaktør på Information Peter Nielsen er fusio-
nen en del af en større international tendens »på vej mod et 
nyt forlagslandskab, hvor de store forlag konsoliderer sig ved 
at gå efter de sikre overskudsudgivelser og gradvist opgiver at 
udgive de mere litterære titler«, skrev han i Information.
   Gyldendals forklaring på fusionen lød, at det er nødvendigt 
at samle forretningen – altså alle deres forlagslinjer, såsom 
Rosinante, Høst & Søn og Pretty Ink – under én samlet ledelse 
i Klareboderne »for at vi fortsat kan værne om de stærke 
udgivelseslinjer på et ændret marked«, sagde direktør Morten 
Hesseldahl, der blandt andet henviser til nye krav om digitalise-
ring, distribution og markedsføring.

VÆKST I MIKROFORLAG

Formand for Slots- og Kulturstyrelsens Bogpanel, litteratur-
professor fra Syddansk Universitet Anne-Marie Mai vil ikke 
kommentere på den konkrete fusion mellem Gyldendal og 
Rosinante, men i april 2018 udgav Bogpanelet rapporten For-
andringer i forlagsbranchen, hvor de har undersøgt udviklingen i 
forlagsbranchen fra 2000 til 2018, og tendensen er klar: 
   - Der er de sidste tyve år sket en kraftig koncentration i 
bogbranchen, hvor store forlag har opkøbt mindre forlag, men 
samtidig har vi de sidste ti år oplevet en vækst i underskoven 
af små forlag og mikroforlag med for eksempel én redaktør 
og to til tre årlige udgivelser, siger Anne-Marie Mai, der derfor 
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Da forlaget Gyldendal i sensommeren 2019 opslugte 
forlaget Rosinante & Co., kom der skarpe reaktioner
fra litteraturfolk og forfattere. Men selv om vi er på vej 
mod færre store forlag, så er de små forlag i vækst og 
styrker litteraturen, siger litteraturprofessor og formand 
for Bogpanelet Anne-Marie Mai. 

ikke er bekymret for den litterære mangfoldighed eller 
litteraturens vækstgrundlag. 
   - Det er blevet lettere og billigere at udgive bøger, så 
hvis man har ilden og vil bruge den tid, det kræver, så er 
det blevet realistisk at udgive bøger med succes på helt 
små forlag. Vi ser forlæggere og forfattere, der gerne 
vil være helt tæt på processen i udgivelsen af deres 
bøger, og mange skriver fremragende. Årets to vindere 
af Bodil og Jørgen Munch-Christensens debutantpris gik 
til forfattere på små forlag; Molly Balsbys med digtsam-
lingen Ponyprivilegiet, udgivet på forlaget Basilisk, og 
Marie-Louise Hansen med romanen Olgas bog, udgivet 
på forlaget VildMaskine, fordi det jo alene handler om 
litterær kvalitet, siger Anne Marie Mai, der er enig i, at 
de mange små forlag til en vis grad overtager rollen som 
litterære foregangsinitiativer, der med stor entusiasme 
og håbet i behold løber den økonomiske risiko. 
   - Men de har også en god chance for at klare sig og for 
eksempel få støtte af Statens Kunstfond. Vi ser også 
selvudgivere, der med succes får aftaler med Amazon 
eller Magasin om at sælge deres bøger. Og de små og 
store forlag supplerer hinanden. De små forlag er føde-
kæde til de store, hvor en forfatter måske starter på et 
lille forlag og flytter videre, når de gerne vil nå et større 
publikum eller have deres bøger udgivet i udlandet, hvor 
de store forlag har flere kontakter. Så de små forlag er 
også en indgang og en rugekasse for de større forlag, 
siger litteraturprofessoren, der mener, at det er glæde-
ligt, at så mange unge arbejder med det her område og 
ser det som attraktivt og spændende. 
  - Det er gavnligt for litteraturen.

Læs mere i Bogpanelets rapport fra 2018
Forandringer i forlagsbranchen  
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Formidlingen har fået 
sin egen faggruppe 
En tirsdag aften i januar skete der noget i BF, 
som ikke sker ofte. Der blev nemlig oprettet en 
ny faggruppe. Det er jeg superglad for og meget 
stolt af. For det vidner om, at vi med den politiske 
målsætning om at være en stærk faglig stemme 
understøtter medlemmernes behov for at samles 
og skabe debat og viden. 
   Faggruppen er etableret med formidling for øje. 
Og omdrejningspunktet er formidlingen, som man 
kan læse i formålet med faggruppen; Faggruppen 
vil have fokus på formidling som en kernekompe-
tence, der skaber bro mellem bibliotekets/insti-
tutionens mangeartede materialer og brugerne. 
Formidling forstås bredt og kan finde sted både 
fysisk og digitalt, men essentielt er det dobbelte fo-
kus på både materiale og bruger og det, der skaber 
forbindelse mellem de to. 
   Og netop det, at det er fokus på formidling som 
kompetence, og at formidling tænkes bredt, er en 
enorm styrke. Der er nemlig et stort behov for, at 
vi taler om den faglighed, der ligger i formidling. 
Og at vi udvikler og taler formidling op i en tid, 
hvor biblioteker, museer og de ansatte rider på 
en bølge af høje besøgstal og et stigende behov 
for kuratering og vejledning i information, kultur, 
litteratur og oplevelser. Formidlingen er vigtig, 
fordi det er her, at medlemmernes faglighed gør 
en forskel for dem, vi formidler til. 
   Samme uge som den nye faggruppe blev opret-
tet, landede en rapport på mit bord; Analyse om 
bibliotekernes formidling af digitale materialer. 
Rapporten er en del af et projekt, som BF og KL 
fik projektmidler til i forbindelse med overens-
komstforhandlingerne i 2018. En af de primære 
årsager til projektet var behovet for at få belyst, 
hvad der skal til for at øge brugen af biblioteker-
nes digitale ressourcer, samtidig med at der har 

været et behov for at se på både den digitale ledelse og 
medarbejdernes kompetencer.
   I forbindelse med projektet har der været afholdt en 
række interviews og workshops for at indsamle viden på 
området, og næste skridt er at bruge den viden til at ud-
vikle et kompetenceudviklingstilbud omkring den digitale 
formidling.
   Det er vigtigt, at vi får viden om, hvordan formidlingen 
af digitale ressourcer sikres, og hvor man kan formidle 
digitalt, hvad enten det er på web eller sociale medier. For 
ofte taler vi om digitalisering som et unuanceret overbe-
greb og glemmer dermed at fokusere på, hvorfor digita-
liseringen er så vigtig, og hvad digitaliseringen kan. For 
hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler digitalisering? 
Det forsøger projektet at gribe fat i, og det skal munde 
ud i kompetenceforløb for både ledelse og medarbejdere. 
KL og BF er med projektet med til at sætte flere ord på 
digitaliseringens potentialer og de kompetencer, der skal 
til at løfte dem.
   Formidling er altså mange ting – uanset medie og uanset 
platform. Jeg ser frem til, at formidlingen nu får en mere 
synlig plads i BF, og jeg opfordrer alle interesserede til at 
melde sig ind i den nye faggruppe.

Tine Segel  /  ts@bf.dk



Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

	 Du	er	medlem	af	BF	og	har	afsluttet	din	 
uddannelse.	
	 Du	samler	hele	din	privatøkonomi	hos	 
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Få høj rente på din lønkonto 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	 
Som	bl.a.	3	%	i	rente	på	de	første	50.000	kr.	 
på	din	lønkonto.	Det	kan	ingen	andre	banker	
matche.	Se mere på lsb.dk/bf

3 %  
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Ring: 3378 1998
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Lån	&
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/S,	H
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Bibliotekar_191126_3%-Fordele-C_185x240.indd   1 20.11.2019   14.21



8 · Perspektiv · Januar 2020

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

2. januar 

35 biblioteker får støtte til at øge
børns læselyst 

Kulturministeriet lancerede i november en læselystindsats, 
som skal være med til at løfte udfordringerne med børns 
dalende læselyst. I alt 6,9 millioner kroner uddeler Kultur-
ministeriet til nye initiativer, der skal vække læselysten 
hos børn. 

Den 20. december fik 35 biblioteker en tidlig julegave i form 
af tilskud til projekter, der skal give børn bedre mulighed 
for at møde litteratur i deres hverdag i skolernes fritids-
ordninger. Alle projekterne indgår i et koordineret nationalt 
udviklingsforløb. 
   Blandt andet lancerer Halsnæs Kommune projektet »Nye 
fællesskaber om læselyst i Halsnæs«, hvor alle børn i Hals-
næs Kommunes skolefritidstilbud får mulighed for at få væk-
ket læseglæden sammen med ældre frivillige »læsebedster«. 
Og i Frederikshavn skal litteraturen gøres levende med 
fællesskabende læseuniverser i et tæt samarbejde mellem 
folkebiblioteket og tre af skolernes fritidsordninger. 

Lerche

2. januar 

Norsk biblioteksleder vil ikke fjerne kinakritiske bøger

På det lokale bibliotek i den norske kommune Meråker har en biblio-
teksleder afvist at fjerne en række kontroversielle kinesiske bøger 
efter henvendelser fra kinesere.

En delegation på godt 40 kinesiske skiløbere og 15 trænere er i øjeblikket 
i Norge for at træne til Vinter-OL i 2020 som en del af et samarbejde 
mellem Norge og Kina. De to landes forhold har været under stort pres i 
forbindelse med tildelingen af Nobels Fredspris til den kinesiske demo-
krati- og menneskerettighedsforkæmper Liu Xiaobo i 2010.
   Nu er en sag om henvendelser om at fjerne kinakritiske bøger på et 
bibliotek på dagsordenen.

Ytringsfrihed i Norge
På det lokale bibliotek i den norske kommune Meråker har leder Anne 
Marken i løbet af december modtaget tre henvendelser fra kinesiske 
skiledere, som beder hende om at fjerne en række kinakritiske bøger, 
skriver de norske aviser Adresseavisen og Aftenposten. Det har hun 
blankt afvist.

»Vi har ytringsfrihed i Norge, så det var helt uaktuelt, « siger hun til 
Adresseposten.

Christensen 

A
rkivfoto Sim

on Klein-Knudsen, Lyngby B
ibliotek 

4. december 2019

Solide lønstigninger til privatansatte

Privatansatte BF’ere har det seneste år fået markante lønstigninger. 
Lønstigninger, som er de højeste i mange år. Det viser resultaterne af 
årets lønundersøgelse på privatområdet.

Medlemmer, der har været i samme job i år og sidste år, har i gennemsnit 
fået en lønstigning på 6,5 procent det seneste år. De medlemmer, der har 
skiftet job, har opnået en lønstigning på 13,7 procent, så det bekræfter, at 
det lønmæssigt betaler sig at skifte job. I samme periode har prisudvik-
lingen været på 0,5 procent, så der er også tale om en pæn reallønsstig-
ning, forklarer Karin Madsen.

Læs mere side 40
Find lønmagasinet for 2019 på bf.dk 

Christensen 
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28. november 2019

Debat i Kolding: Ros og ris til nyt navn

»Kom og debattér vores forslag til et nyt navn«. Sådan 
lød opfordringen fra BF’s hovedbestyrelse, og tirsdag 
den 26. november dannede Koldingbibliotekerne ram-
men om første møde.

15 BF’ere mødtes til medlemsmøde i Kolding om et nyt 
forbundsnavn: Forbundet Kultur og Information. 

Dorte Warberg Wittus, bibliotekar ved Syddansk Universi-
tet, understregede sin kærlighed til ordene bibliotekar og 
bibliotek.  Derfor havde hun det svært med det nye navn.
   - Jeg er bibliotekar med tårer i øjnene, sagde hun. Hun øn-
skede sig et navn, der fortsat afspejlede enten bibliotekar 
eller bibliotek.
   Anja Pedersen, tillidsrepræsentant ved Syddansk Univer-
sitet var heller ikke glad for det nye navneforslag. Hun var 
bekymret for, at forbundet mister medlemmer, hvis det 
skifter navn.
   - Jeg forstår godt, at det er svært at tiltrække nye 
medlemmer blandt ikke-bibliotekarer med det nuværende 
navn. Men at skifte navn er et tveægget sværd, for der er 
også mange unge, der slet ikke har lyst til at organisere 
sig, sagde hun og efterlyste blandt andet, at der blev 
arbejdet med visuelt at tydeliggøre de mange titler – her-
under bibliotekar – i præsentationen af navneforslaget.
   - Det kan gøre det lettere at sluge den kamel, det nye 
navn er, sagde hun.

Nyt navn appellerer til studerende
Sabina Dyrsting, studerende ved SDU og ambassadør for 
BF, roste navneforslaget Forbundet Kultur og Information. 
Det vil gøre det lettere at tiltrække nye medlemmer blandt 
de studerende, mente hun.
   - Når mange af de studerende hører navnet Bibliotekar-
forbundet, har de sat os i bås som et sted, de ikke hører til. 
Alt det fede ved forbundet går tabt, når de har lukket af på 
grund af navnet, sagde hun til mødet.
 
Forståelse for begge holdninger
Selvom debatten om forbundets navn er følelsesladet, var 
der også forståelse for hinandens holdninger og plads til 
smil. Jacob Holm Krogsøe, hovedbestyrelsesmedlem sagde 
blandt andet:
   - Det gør stort indtryk at høre jeres meninger i dag. Det 
er rigtigt, at der er en risiko ved at gøre tingene anderle-
des. Men det er for et ædelt formål. Jeg tror ikke på tanken 
om fusion, for der vil vi miste vores identitet. Det er for at 
bevare den, at vi forsøger dette navneskifte. Hvis vi ikke 
gør det, har vi tabt. Og husk, at bibliotekar stadig er en 
titel, vi vil bruge, sagde han.

Lerche 

19. december 2019 

Studerende oplever i øget omfang stress og ensomhed

Regeringen afsætter 25 millioner kroner til projekter, der skal styrke 
studerendes trivsel. BF's formand Tine Segel påpeger, at bibliotekarer og 
informationsspecialister er en af de stærkeste ressourcer i forhold til at 
sikre et godt studieliv.

Unge er den mest stressede befolkningsgruppe i Danmark pt. Det er en 
samfundsudfordring, som desværre har været tiltagende. EVA’s (Danmarks 
Evalueringsinstitut) rapporter fra i år viser blandt andet, at hver femte stude-
rende på videregående uddannelser ofte oplever stresssymptomer – og hver 
tredje nye studerende føler sig meget stresset. Derfor afsætter regeringen nu 
25 millioner kroner til at styrke studerendes trivsel. 
   Hver uddannelsesinstitution får 300.000 kroner. Den resterende del af 
bevillingen vil blive fordelt i forhold til antal studenterårsværk. Det er så op 
til de enkle institutioner at søsætte projekter og tiltag, som skal styrke de 
studerendes trivsel – og herefter opsamle viden om projekternes effekt. 

Betydning for trivslen på studiet
BF bifalder, at regeringen sætter de studerendes trivsel på dagsordenen, men 
ærgrer sig over flerårige besparelser på fag- og forskningsbibliotekerne, fordi 
bibliotekarer og informationsspecialister er en af de stærkeste ressourcer i 
forhold til at sikre et godt studieliv, ifølge formand for BF Tine Segel.
   - Bibliotekarer og informationsspecialister på de videregående uddannelser 
er vigtige i forhold til studiemiljø og fastholdelse af studerende. Det handler 
om at hjælpe de studerende med grundlæggende studiekompetencer og at 
tilbyde et neutralt fordybningsrum, som har stor betydning for studielivet på 
de forskellige uddannelser.

Bibliotekarforbundet 

A
rkivfoto Sim

on Klein-Knudsen 

Studerende på Danmarks Tekniske Universitet
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BF i pressen: Bibliotekerne skal være for alle

BF's formand skrev i et debatindlæg i Fyns Amts Avis den 20. december 
2019 om vigtigheden af lokale biblioteker. 

»På Langeland har episoder med uro og hærværk desværre betydet, at bib-
lioteket i hvert fald frem til februar lukker for alle brugere efter klokken 18.
   Som en reaktion på et aktuelt uroproblem kan det være en fornuftig 
løsning at begrænse åbningstiden, så eksempelvis SSP får mulighed for at 
arbejde for at løse problemerne.
   Men at begrænse adgangen til biblioteket er ikke den rette løsning på 
langt sigt, da det er afgørende for et lokalområde at have en bred åbnings-
tid, så bibliotekets mange tilbud kan komme i spil blandt borgerne, uanset 
om de er travle børnefamilier, unge under uddannelse eller sommerhusgæ-
ster. Samtidig er det også afgørende, at bibliotekets medarbejdere ikke skal 
arbejde med at løse uroproblemer i det daglige, men med kerneopgaverne 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, der kommer hele lokalsamfun-
det til gavn.
   I et interview med SSP-leder i Langelands Kommune Peter Hellerstedt 
Nyholm i Fyns Amts Avis den 15. december om de aktuelle udfordringer 
med uro omkring biblioteket på Langeland inddrages Bibliotekarforbun-
dets undersøgelse om uro på folkebibliotekerne fra 2017. Peter Hellerstedt 
Nyholm efterlyser en nuanceret debat om uroen på biblioteket, og det vil 
Bibliotekarforbundet gerne bidrage til.
   Undersøgelsen om uro viser, at der er sket en stigning i tilfældet af uro på 
bibliotekerne i perioden fra 2016 til 2017, både i den betjente og ubetjente 
åbningstid. I undersøgelsen er uro defineret meget bredt - det omhandler 
alt fra meget støjende adfærd til hærværk, og man kan ikke sige noget 
generelt ud fra undersøgelsen om, hvorfor uroen opstår, eller konkludere på 
baggrund af undersøgelsen, at der er tale om et generelt landsdækkende 
problem.
   Langt de fleste steder passer brugerne godt på deres biblioteker - både 
unge som gamle - og sætter stor pris på, at biblioteksrummet er frit og 
tilgængeligt. Når uroen på biblioteker opstår, er det ofte kun i perioder og 
på grund af lokale forhold - eksempelvis at en gruppe unge mangler et sted 
at mødes, besparelser i den sociale indsats eller lignende.
   Derfor er det vigtigste at fokusere på - lokalt - i kommunerne, hvordan 
man kan løse problemerne, så biblioteket igen bliver et sted for alle. Netop 
på Langeland, hvor der kan være langt til kulturtilbud, og hvor man ønsker 
at løfte de unges uddannelsesniveau, er det vigtigt at værne om det gode 
bibliotekstilbud, der skal være for alle«.

10. januar 

Debat i Aalborg: Det er ikke navnet,
men indholdet, der er vigtigt

Den 5. december mødtes medlemmer fra uddannelses-, 
forsknings- og folkebiblioteker i Aalborg for at debattere 
navneforslaget Forbundet Kultur og Information.

»Vi har brug for en stærk fagforening, der kan varetage vores 
interesser«. Sådan lød hovedbudskabet fra de 14 medlemmer, 
der var mødt op for at diskutere hovedbestyrelsens forslag til 
et nyt navn den 5. december i Aalborg.
   En af dem sagde blandt andet: 
   - Jeg sidder alene på min arbejdsplads og har ikke nogen til-
lidsrepræsentant, så jeg vil godt høre, hvad jeg skal bruge BF 
til? Jeg er ligeglad med navnet på mit forbund, vi skal tale om 
indholdet, sagde hun.
   En anden pegede på udfordringerne med at skaffe bibliote-
karfaglige kolleger. 
   - I fremtiden kommer vi til at ansætte alle mulige andre 
fagligheder end bibliotekarer på bibliotekerne, fordi der ikke 
uddannes nok med en ren bibliotekarfaglighed. Mange af de 
nye får titlen kulturformidlere, så jeg synes, at ordet kultur i 
navneforslaget rammer meget godt.
 
Pas på bibliotekartitlen
Et medlem sagde, at det er vigtigt, at man i navnedebatten 
får skilt navnet og bekymringen for den faglige identitet ad. 
   - Jeg føler jo, at min profession er ved at forsvinde. Det er 
vigtigt, at I bliver ved med at tale om bibliotekarer, hvis for-
bundet skifter navn, sagde hun. Og den kommentar fik Tine 
Segel til at understrege, at bibliotekar er et meget vigtigt ord 
for forbundet. 
   - Som I kan se i mit seneste debatindlæg i Politiken om un-
ges informationssøgningskompetencer, så bruger jeg flittigt 
ordet bibliotekar. Det ændrer sig ikke, hvis forbundet skifter 
navn.

Lerche 



Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

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

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

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

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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FØLELSEN      AF AT 
VÆRE EN         PLET
PÅ EN HVID    DUG
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Kan et bibliotek blive for pænt?  Ikke 
umiddelbart et spørgsmål, der havde 
slået mig før Rachel Röst, leder af 
projektet Læs for Livet, stod på taler-
stolen på Christiansborg til en høring 
om en national strategi for læselyst:
   »Hvis bibliotekerne bliver for de-
signerlækre, kan udsatte børn, som 
jeg var, føle sig som en fedtet plet 
på en hvid dug«. Hendes budskab er 
klart. Vi kan støde dem væk, der har 
allermest brug for bøger og læsning, 
ved den måde, vi indretter vores 
kulturinstitutioner på.    

FØLELSEN      AF AT 
VÆRE EN         PLET
PÅ EN HVID    DUG

TEKST SABRINE MØNSTED 

FOTO ULRIK JANTZEN 

Biblioteker kan blive 
så pæne, at socialt 
udsatte børn holder 
sig væk, siger Rachel 
Röst, der arbejder med 
læselyst for anbragte 
børn i projektet Læs 
for Livet. Hun mener, 
bibliotekerne bør prio-
ritere socialt udsatte 
fremfor dem, der selv 
kan »finde vej«. Lektor 
på informationsstudier 
Henrik Jochumsen er 
uenig. Han mener, vi 
skal værne om, at fol-
kebiblioteket er for alle.  
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   Tankevækkende i en tid, hvor tendensen - også internationalt 
– er, at store, arkitektoniske biblioteksbyggerier bliver vartegn, 
der skal tiltrække nytilflyttere og erhvervsliv til byerne. Biblio-
teksbyggerierne vinder priser, og besøgstallene stiger. Umid-
delbart en positiv tendens, men altså med en social slagside, 
ifølge Rachel Röst.
   - De store prestigebiblioteker er tegnet til kultureliten. Men 
hvis vi vil have de udsatte grupper, ikke-læserne og de bog-
fremmede ind på biblioteket, er vi nødt til at forholde os til, at 
der er en klasseæstetik. Store rum med hvide vægge, glaspar-
tier og designermøbler er ikke den »æstetik, man har«, hvis 
man tilhører en lavere social klasse og er fra familier med lav 
indkomst. Her er det noget andet, der skaber »hjemlighed« og 
tryghed. I mit barndomshjem havde vi fake trætapet og en stor 
fløjlshjørnesofa fra Daells Bolighus. Lige meget hvad du vokser 
op med, så er det dit udgangspunkt, og dét at komme ind i 
et rum, der ser helt anderledes ud, er ikke trygt, siger Rachel 
Röst. 
   Konsekvensen er ifølge hende, at udsatte børn og unge kan 
tænke; »det her er ikke et sted for mig«, og går derfra med 
følelsen af at være dum og forkert.
   Problemet er dog ikke i sig selv, at der bliver bygget nye, flot-
te biblioteker. Problemet er, ifølge Rachel Röst, at det sker på 
bekostning af de små biblioteksfilialer, og at man i udviklingen 
har glemt, at det hedder folkebiblioteker og ikke kulturelite-
biblioteker. Selvom hun i dag godt kan se æstetikken i de nye 
modernistiske biblioteker.  
   - Jeg har været igennem uddannelsessystemet, er cand.mag i 
litteraturvidenskab, og har fået kulturel kapital, som det hed-
der, og tilhører nu den typiske læserskare, men det gjorde jeg 
ikke som barn, og jeg kan stadig se tingene gennem de øjne.

INVITÉR OS IND I BØGERNES VERDEN

Som barn kom Rachel Röst på biblioteket, fordi hun der kunne 
finde lommer af tryghed, når det derhjemme ikke var et sted, 

hun kunne være, som hun siger. I bøgerne kunne 
hun dykke i sikkerhed. 
   - Biblioteket var et fristed, hvor jeg kunne 
finde en krog og koncentrere mig om at læse. 
Som samfund skal vi forstå, hvor vigtigt det er 
for udsatte børn at blive inviteret ind i bøgernes 
verden. Læsning gør, at man føler sig mindre 
ensom, får et større ordforråd, bedre relationer 
og bedre forståelse for sig selv og andre. Bøger 
og læsning kan bogstavligt talt også være for-
skellen på liv og død. Uddannelse er den største 
beskyttelsesfaktor mod udsathed for eksempel 
hænger helbred og uddannelsesniveau sam-
men, og evnen til at læse er grundpillen i enhver 
uddannelse. Så det er på alle måder dyrt, både 
menneskeligt og samfundsmæssigt, at tabe de 
udsatte børn, siger Rachel Röst. 
   Hun mener ikke, at biblioteker eller bogbran-
chen generelt gør en stor nok indsats for at 
tiltrække og opdyrke nye læsere, på trods af at 
besøgstallene stiger på mange biblioteker. 
   - Man henvender sig til dem, der i forvejen 
er interesseret i bøger og kultur, så de øger 
deres brug. Hvis det er bibliotekernes mål at 
skabe kontakt til ikke-brugere og få flere til at 
læse, så bruger de og politikerne helt forkerte 
strategier ved for eksempel at lukke filialer. Det 
betyder ekstremt meget for socialt udsatte, 
at biblioteket er i nærområdet. Undersøgelser 
viser, at de fleste almindelige borgere ikke tager 
på biblioteker, hvis det ligger mere end fem ki-
lometer væk, og er du bogfremmed og har ikke 
ret meget overskud, er den afstand endnu kor-
tere, før de bliver hægtet af, siger Rachel Röst, 
der reelt mener, at vi skal indrette biblioteker 
efter »laveste designmæssige fællesnævner«. 
   - For der er nødt til at være en dør ind for alle, 
siger Rachel Röst, der mener, de socialt udsatte 
skal prioriteres. 
   - Kultureliten skal nok komme, selvom det er 
et lille, »grimt« bibliotek. Det er de andre, der 
skal hjælpes ind, siger hun.

VIS MIG, HVAD BØGER KAN

Men ét er klasseæstetik, hvor en fake-læderso-
fa, hvor man tør spise sin madpakke, er bedre 
end designermøbler. Det vigtigste i indretnin-
gen er, at man kan »gemme sig« og finde et 
trygt hjørne, fordi socialt udsatte nemt føler sig 
blottet i et fremmed rum, mener Rachel Röst. 
Hun mener også, bibliotekerne skal være bedre 
til at formidle læsestunden – den oplevelse og 
følelse, en bog kan give én. 

”Kultureliten skal nok 
komme, selvom det er 

et lille, »grimt« bibliotek. 
Det er de andre, der skal 

hjælpes ind.”
Stifter og leder af Læs for Livet 

Rachel Röst
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- Når biblioteksrummet fungerer er det lige dele omsorgsfuldt, favnende og lærende, siger Rachel Röst, stifter 
og leder af Læs for Livet nonprofit-organisationen, der siden 2012 har doneret skræddersyede »biblioteker« til 
institutioner for anbragte børn. Rachel  Röst er børnebogsforfatter og cand.mag i litteraturvidenskab, og blev 
selv anbragt som 16-årig.

”Som 
samfund
skal vi
forstå, hvor 
vigtigt det
er for udsatte 
børn at blive 
inviteret ind 
i bøgernes 
verden”
Rachel Röst
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- Jeg skal føle og forstå, hvad bøger kan give mig, når jeg kommer 
ind i biblioteksrummet, der også derfor bør være hyggeligt og 
fantasifuldt, siger Rachel Röst, der sammen med sine kolleger 
selv har forsøgt at skabe den følelse i Læs for Livets læsekæl-
der. Her falder pulsen i takt med trinene ned og bløde stole med 
fåreskind, en sofa med tæpper, en hule med store puder, hyggelig 
belysning og masser af bøger med forsiden udad giver én lyst til 
at falde ned og ind i bøgerne. Her inviterer foreningen anbragte 
børn på besøg for at læse, efter at de har valgt fem bøger på de 
300 kvadratmeter med bøger fra gulv til loft, som de må tage 
med hjem.  

KULTUR- OG SOCIALPOLITIK BØR TÆNKES SAMMEN 

Bibliotekerne er kernen i social mobilitet, men den forringes, 
ifølge Rachel Röst, i takt med, at små, nære biblioteker lukker. 
   - Biblioteket er eksempelvis et af de eneste steder, indvandrer-
piger må komme alene, fordi det er et neutralt sted med læring, 
men spørgsmålet er, om der er »plads til dem« i det nye. Jeg tror 
ikke på, at børn for eksempel tager alene på et stort bibliotek 
som Dokk1 (Aarhus hovedbibliotek, red.).
   Rachel Röst mener, at kultur- og socialpolitik bør tænkes langt 
mere sammen.
   - Kultur kan noget unikt, fordi bøger og læsning netop ikke 
handler om de udsatte børns problemer og »nu skal vi snakke 
om, hvad vi kan gøre for dig« – det handler om læseoplevelser. 
Og bøger giver håb og retning, fordi man opdager, at man ikke er 
den eneste, der har en mor eller far, der drikker, eller ikke er den 

eneste, der føler sig ensom eller er anbragt. 
I Læs for Livet bliver vi sendt fra Kulturmini-
steriet til Socialministeriet og tilbage igen, for 
hvor hører vi egentlig til? Men det er netop 
tværfagligheden, der er styrken i vores ar-
bejde, så vi skal droppe kassetænkningen. 

BIBLIOTEKER ER FOR ALLE

For lektor på Institut for Kommunikation på 
Københavns Universitet Henrik Jochumsen er 
det vigtigt at holde fast i, at folkebiblioteket 
er for alle. Han er ikke enig med Rachel Röst 
i, at sociale udsatte grupper skal prioriteres 
på bekostning af andre brugere af bibliote-
ket. Selvom han medgiver, at bibliotekerne 
i høj grad også har en vigtig rolle som social 
løftestang og kan spille en afgørende rolle for 
eksempel for integration. 
   Derfor var han også lodret uenig i Køben-
havns Kommunes strategi Styrk borgerne, der 
flyttede ressourcer fra servicen af »alminde-
lige« brugere til projekter for ikke-brugere. 
   - Jeg bryder mig ikke om, at bibliotekerne 
nedprioriterer den generelle service for at 
målrette den til bestemte grupper. Biblioteket 
er lige så meget for folk, der allerede læser, 
som dem, man gerne vil have til at læse, siger 
Henrik Jochumsen, der også mener, at kom-
munerne må bygge og indrette bibliotekerne 
attraktivt og tidssvarende, fordi de i dag er i 
konkurrence med så mange andre kulturtilbud, 
hvor borgerne er godt vant. 
   - Det nytter ikke noget at skabe kunstigt til-
bageskuende biblioteker, der for størstedelen 
af befolkningen vil forekomme museale.
Henrik Jochumsen mener, at biblioteker er 
blevet bedre til at afspejle lokalsamfundet 
end tidligere, og at de derfor også er mere 
forskellige i dag, men han medgiver, at der er 
blevet langt færre af dem, og at der er blevet 
længere til dem.  
    - Tendensen er en bevægelsen væk fra 1960- 
og 70’ernes mange små, klassiske, neutrale 
velfærdsbiblioteker mod færre, men større, 
mere moderne, flagskibsorienterede biblio-
teker, der også er blevet en måde for kom-
munerne at markere sig og tiltrække turister, 
borgere og erhvervsliv på.     
   Han er klar over, at forskellig indretning ap-
pellerer til forskelige grupper. 
    Bibliotekerne har derfor et ansvar for, at bib-
lioteksrummet er fleksibelt og ikke bliver for 
»hårdt programmeret«, men signalerer, at bor-
gerne selv kan indtage rummet. På Nørrebro 

”Hvis gæsterne eller 
brugerne ikke kommer, 
er man nødt til at kigge 

indad, for det er ikke 
dem, der skal »lære« at 
gå på museum. Hvis de 
ikke føler sig tilpas eller 
forstår det, vi laver, så er 
det institutionerne, der 

skal ændre sig.”
Formidlingschef på Copenhagen 

Contemporary, Annette Skov
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Kulturvaner 2018 
Hyppige biblioteksbesøg er mest udbredt blandt kvinder og højtuddannede. 
39 procent af danskerne med en bachelor- eller en lang videregående uddannelse kommer forbi biblioteket 
månedligt.  Danmarks Statistik 

Bibliotek har en gruppe iranske flygtninge for eksempel fået 
deres eget spillebord i et hjørne, fordi det behov opstod, siger 
han. 

ANSÆT DE GÆSTER, I IKKE HAR 

Det er ikke kun biblioteker, der har et ansvar for at inkludere og 
være inviterende. Rigtig mange kulturinstitutioner er eksklu-
derende uden at vide og ville det, mener formidlingschef på 
kunstcentret Copenhagen Contemporary og tidligere kunstfor-
midler på Statens Museum for Kunst (SMK) Annette Skov. 
   - Ikke-brugerne er en stor udfordring for alle kulturinstitutio-
ner. Det er ikke ond vilje, men eksklusionen handler om det, vi 
ikke gør, dem vi ikke møder, og det, vi ikke er bevidste om, siger 
hun. 
   På SMK var hun i 2015 medinitiativtager til et projekt, hvor 
sprogskoleelever blev inviteret ind på museet for, udover at øve 
sprog, at give deres bud på kunstformidling. 
   - Det gik op for os, hvor ekskluderende vi var i både vores 
måde at lave udstillinger på, vores kommunikation, vores for-
ventninger til folks viden om, hvad et museum er, og hvordan 
man agerer på et museum, siger hun og forklarer det blandt 
andet med, at man i museumsverdenen kommer af den samme 
uddannelsestradition og kultur.
   - Så der opstår blinde vinkler, selvom man forsøger at ramme 
mange forskellige målgrupper, siger Annette Skov, hvis råd er 
at ansætte så mangfoldigt som muligt. 
   - Dem, der skal formidle kulturen og kunsten, skal afspejle 
den sammensætning af gæster, man ønsker, og vi skal udfor-
dre os selv internt. Jeg har for eksempel ansat tre udstillings-
værter, der ikke har dansk som modersmål, og én, der ved siden 
af jobbet som kunstformidler arbejder som socialrådgiver på 
Sundholm, der er et botilbud for hjemløse.  

KULTURINSTITUTIONER SKAL VÆRE MENNESKELIGE

Kulturinstitutionerne er vores alles, og de skal konstant for-
handle deres legitimitet og gøre sig relevante. 
   - Hvis gæsterne eller brugerne ikke kommer, er man nødt til 
at kigge indad, for det er ikke dem, der skal »lære« at gå på 
museum. Hvis de ikke føler sig tilpas eller forstår det, vi laver, 
så er det institutionerne, der skal ændre sig. I museumsverden 
taler nogen om »publikumsudvikling«, men det rigtige er at 
tale om »institutionsudvikling«, siger Annette Skov, der mener, 
samfundet generelt er ekskluderende. 
   - Så de fælles offentlige steder, vi har, som biblioteker og 
andre kulturinstitutioner, skal vi gøre menneskelige. Skabe 

A
rtivfoto Sim

on Klein-Knudsen  

Lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet Henrik 
Jochumsen mener, folkebibliotekernes værdi er, at de er for alle og ikke har 
særligt fokus på for eksempel socialt udsatte.
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inviterende rum, hvor man har lyst til at komme, og hvor man 
ikke er bange for at gøre noget forkert, siger Annette Skov.
   Hun mener, at værtskab i alle former er omdrejningspunktet 
for formidlingen, så man skal arbejde med detaljer fra indret-
ning til den personlige velkomst.

HENT DE GÆSTER, DER IKKE KOMMER AF SIG SELV

- Man må ikke være bange for at bringe sig selv i spil, for 
formidling er i høj grad relationsarbejde. Det er venlighed og 
nysgerrighed, der flytter mennesker nye steder hen, og den 
personlige relation bliver en invitation til dem, der ikke er 
trygge og velkendte med kulturinstitutioner, siger Annette 
Skov, der bevidst arbejder med relationer i socialt udsatte 
boligområder for at bringe flere ind i kunstens verden. 
   - Når man har lært folk at kende personligt, er det muligt at 
sige: »på lørdag sørger jeg for en bus, tag hele familien med, 
så viser jeg jer vores kunstcenter på 7.000 kvadratmeter«, 
siger Annette Skov, der overvejer at tage buskørekort, så hun 
selv kan køre bussen. 
   - Vi har brug for publikum og brugerne, og de har brug for 
os. Kunst er et unikt udgangspunkt for udveksling af tanker, 
holdninger og følelser, men det kræver, at de ved, at den er 
der, og at den også er til dem. 

- For et stykke siden kom en kvindelig gæst 
med anden etnicitet end dansk på Copenhagen 
Contemporary. Hun fortalte, at hun var 
gået forbi kunstcentret i flere år, men ikke 
havde anet, at vi var et kunstcenter, selvom 
vi selv synes, at vi »inviterer« folk ind med et 
neonskilt, der blinker, fortæller Annette Skov.  

Foto: Felix A
dler, Copenhagen Contem

porary 20
19

Copenhagen Contemporary 
er et kunst center på 7.000 
kvadratmeter på Refshaleøen. 
Publikum kan være med i 
udstillingerne her for eksempel 
i en karrusel, i et andet rum 
kan de skyde til måls på 714 
dartskiver.  

Foto: Copenhagen Contemporary 2019
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TEKST: STINE HANSEN, ROSKILDE BIBLIOTEK

Min tiltro til den 
næste børneplatform 
er helt i bund
Her til nytår lukkede Biblo, og det betyder samtidig, 
at børnebiblioteket ikke har en landsdækkende
platform og børnevenlig tilstedeværelse på nettet. 

O
børnene havde deres stemme her, kampagnerne havde deres 
tydelige udtryk, og der blev hvert år skrevet mange tusinde an-
meldelser af børnene.
   I løbet af de tre år, hvor Biblo har været kørende, to af årene 
som lukningstruet, har Biblo gjort det godt. Biblo havde fejl 
og mangler, som var fuldt ud beskrevet i rapporter, endda fra 
eksterne konsulenter. Man vidste, hvad der skulle gøres, men 
midlerne fulgte ikke med hele vejen i mål. På trods af trange kår 
voksede kampagnerne år for år, Forskningens Døgn-kampagnen 
blev mærkbart bedre, det samme med Vild med Film. Antallet af 
anmeldelser til læsekampagnerne steg, og der var nye, spæn-
dende projekter og samarbejder i gang. Man kan ikke klandre fol-
kene, som arbejdede med Biblo, for noget, men man kan klandre 
beslutningstagerne for at dødsdømme et børnetilbud nærmest 
fra starten. 
   Denne beslutning er taget hen over hovedet på de børn, der 
har engageret sig i Biblo, og som nu skriver og spørger på sitet, 
hvorfor vi »ødelægger hjemmesiden«. Hvorfor er der ikke en 
overgangsperiode fra Biblo til arvtageren, som børnene kunne 
hoppe med hen på? Hvorfor bliver denne lukning så brat og uden 
videreførelse af viden og praksis? Alle de gode samarbejder med 
eksterne aktører lader vi i frit fald. Vi starter virkelig fra nul. Jeg 
efterlyser tiltro, tillid og mere stabilitet!
   Her på falderebet blev Biblo nomineret til Astrid Lindgren 
Memorial Award, som er verdens største pris inden for børne- og 
ungdomslitteratur og promoveringen heraf. Det er tragikomisk, 
at skulle de gå hen og vinde, er der i princippet ikke nogen til at 
modtage præmien.

På vegne af: Stine Hansen, Karen Agergaard, Malene Krüger,
Pia Petersen, Roskilde Bibliotek

venikøbet har Biblo og alle de 
tidligere inkarnationer kørt med 
meget korte fremtidsudsigter. 
Tre år nåede Biblo at være i luf-
ten, forgængeren Palles Gave-
bod i cirka fem år, og nu stod vi 

overfor igen at skulle genopfinde det samme. 
Som børnebibliotekar er min tiltro til den næ-
ste platform helt i bund. Jeg stoler ikke på, der 
bliver afsat midler til at forbedre og udvikle, 
jeg stoler ikke på, det nye tilbud kommer til at 
overleve mere end tre år, jeg stoler ikke på, at 
dette område er prioriteret overhovedet.
   Vi skal hele tiden formidle et nyt site, et nyt 
brand til børn, skoler og forældre. Forholder 
det sig på samme måde med bibliotekernes 
andre nettilbud? Eller er det kun dette om-
råde, der sejler?
   Læsevaneundersøgelsen har vist, at børn og 
unge bruger meget tid på nettet, og læselyst 
er et af de store emner lige nu, derfor er der 
endnu større grund til at styrke børnebibliote-
kernes tilstedeværelse på nettet. 50 procent 
af børnene i læsevaneundersøgelsen besøgte 
hjemmesider næsten hver dag. Mange vil må-
ske indvende, at vi stadig har eReolenGo. Og 
gudskelov, ellers havde det virkelig stået grelt 
til, men eReolenGo og Biblo er to forskellige 
tilbud. Biblo havde et community, og her blev 
der arbejdet med at tale direkte med børnene. 
Børnebibliotekaren havde sin stemme her, 
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”Jeg bygger 
bro mellem 
it-folkene og 
juristerne. 
Det er to 
verdener, 
hvor der 
er langt 
imellem 
deres sprog, 
så der er 
brug for en 
bibliotekar til 
at oversætte 
behovene fra 
den ene til 
den anden 
afdeling.”
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I krydsfeltet
mellem it og jura 
Jette Mose er solobibliotekar i virksomheden Bang 
& Olufsen med 900 medarbejdere på verdensplan. 
Hun har skræddersyet databaser til virksomheden 
og er en vigtig del af det team, der holder styr på 
patenter og varemærker. 

- Jeg er en hybrid – en generalist, som også har 
it- og systemforståelse, siger Jette Mose, der 
er Project Manager i B&O’s Legal og IP afdeling, 
der tager sig af jura, patenter, varemærker og 
designs i virksomheden. 
  - Jeg bygger bro mellem it-folkene og juristerne. 
Det er to verdener, hvor der er langt imellem 
deres sprog, så der er brug for en bibliotekar til 
at oversætte behovene fra den ene til den anden 
afdeling, siger Jette Mose, der har været 12 år i 
B&O og stadig har masser af faglige udfordringer.
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GØR EN FORSKEL 

- For et par år siden fik jeg til opgave at opbygge 
et nyt case-management-system til juristerne.   
Det betyder, at jeg skal kende deres behov, så 
jeg kan skabe et system, der gør deres arbejde 
lettere og sikrer, at dokumenterne er lettere at 
genfinde. Det er meget varierende og spændende 
at arbejde tæt sammen med juristerne, fordi jeg 
bliver involveret i vitale dele af virksomheden, og 
opgaverne spænder vidt. Som projektleder har 
jeg en mere udadvendt rolle, end jeg har været 
vant til tidligere som patentassistent. Nu skal jeg 
selv holde overblikket og få andre til at levere til 
projektet, siger Jette Mose og tilføjer: 
   - Jeg kan godt lide at have travlt, og at udvik-
lingen sker i et samarbejde, hvor jeg direkte kan 
mærke, at jeg gør en forskel. 

Hendes stilling har udviklet sig løbende, siden hun startede i 
B&O’s afdeling i Struer i 2007 som patentassistent i en deltids-
stilling under patentadministrationen. I dag er hun på fuld tid 
og projektleder i den juridiske afdeling med en bred vifte af 
opgaver. 
   - Fællesnævnerne for mine opgaver er dokumenthåndtering, 
videndeling, organisering og præsentation af viden. Men de 
spænder vidt.
   Eksempelvis administrerer jeg virksomhedens patenter og 
varemærker. Det kan handle om at skaffe dokumentation 
for brug af et varemærke, »Evidence of use« kaldes det. For 
at B&O kan opretholde et bestemt varemærke (såsom ’Bang 
& Olufsen’, ’BeoSound’ eller ’BeoLab’), skal vi nemlig kunne 
dokumentere, at det er i brug. Derefter indsamler jeg den 
nødvendige dokumentation, eksempelvis fotos fra marketings-
afdelingen.  
   Et andet eksempel er, når virksomhedens ingeniører opfinder 
nye ting eller får en idé, hvor de måske skal søge patent. Ved 
søgning i patentdatabaser afdækker Jette Mose, om andre har 
lavet noget lignende. Det kaldes »Freedom to operate«. Hvis 
produktet allerede er opfundet, skal B&O måske betale licens 
for at bruge det, selvom man også selv har »opfundet« det. 
Disse opgaver kræver et samarbejde med patentchefen og 
opfinderen, da de kan alle de tekniske termer, der er brug for i 
søgningerne. 
   - Jeg har også været involveret i dokumenthåndtering, når 
B&O har solgt dele af virksomheden fra. Og pt er jeg med i et 
projekt med at implementere vores compliance-strategi, som 
inkluderer en oprydning af vores intranet. 

SKRÆDDERSYET DATABASER 

Et sted, Jette Mose virkelig har sat sine kompetencer i spil, er i 
opbygningen af databaser. 
   - Jeg opbygger selv databaser i SharePoint. Det er kompe-
tencer, jeg har lært mig selv henad vejen, blandt andet ved at 
kaste en krog i it-afdelingen og få hjælp, siger Jette Mose, der 
dog bruger de fleste af de kompetencer, hun fik gennem sin 
uddannelse.
   - Jeg er uddannet i 1993 fra Københavns Biblioteksskole. 
Dengang fyldte it mindre, men jeg har en forståelse for data-
baser og systematisering, som er en grundsten i alt, hvad jeg 
laver. Dér, hvor vi som faggruppe adskiller os, er blandt andet 
i vores viden om genfinding af information. Når man laver et 
arkiveringssystem, så skal man ikke vælge den nemme, hurtige 
løsning, man er nødt til at investere tid i at arkivere dokumen-
terne ordentligt for let at kunne finde dem igen.
   Og at Jette Mose arbejder i det private med dokumenthånd-
tering er ikke tilfældigt. 
   - Jeg søgte ind på studiet på grund af det faglige omkring 
videndeling og dokumenthåndtering, og under studietiden 
arbejdede jeg for eksempel i Carl Bro og fortsatte hos Hempel, 
der laver skibsmaling, og efterfølgende hos Cheminova i deres 
firmabiblioteker, før jeg kom til B&O.       

BF’s privatansatte er 
ansat i mange brancher 

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%

Kilde: BF’s undersøgelse om privatansatte fra 2018
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”Bogbranchen er for de faste bogpriser, men hvis de skal kunne 
fastholde det, skal boghandler og forlag tilpasse sig udviklingen, 
hvor teknologien åbner op for nye muligheder. Hvem ved, om 
bibliotekerne om få år stiller udstyr til rådighed for trykning af den 
smalle litteratur?” skriver BF’s hovedbestyrelse i en kommentar med titlen 
Fagre nye bogmarked. 

”Jeg har prøvet at være 
arbejdsløs uden at have en 
uddannelse, og jeg synes 
faktisk, at det er hårdere 
at få afslag nu, fordi det 
føles som et angreb på 
ens faglighed”, jobsøgende 
bibliotekar i artiklen Mød 
tre jobsøgende. 

”Meget af den viden, der er 
tilgængelig på nettet, er jo 
usynlig, indtil de lærer at 
finde den”.

Bibliotekar Elsebeth Skjødt-
Hansen om gymnasieelevers 
informationskompetencer 
i artiklen Kan man lære 
gymnasielever noget om Google?  

Biblioteksskolen skal have nyt navn, og uddannelsen skal nytænkes, fordi der er for meget fokus 
på biblioteker og bibliotekarer.   

Hvad skrev vi 
om for ti og 
tyve år siden?  

2010

2000

»Det, vi ønskede for Folkeskolen er sket for bibliotekerne. De er blevet brede 
kulturinstitutioner, der virker som en dynamo og sørger for, at vores visioner 
bliver realiseret«, siger daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i 

artiklen På børns egne præmisser. I artiklen beskrives konklusionerne i en rapport fra Biblioteksstyrelsen: Børns liv er 
for præget af voksenstyrede aktiviteter. De har brug for steder, hvor de kan udfolde sig frit.

»Vi skal ikke kun blive bedre til at vide noget om de nye materialer, men også om kontekst, det vil sige børnenes 
virkelighed«, siger dr.phil. Kirsten Drotner i artiklen.

Bøger: 

Jobsøgning: Viden: 

Uddannelse: 

Børn: 



· Perspektiv · Januar 202024

K
O

N
FE

R
E

N
C

E
 

TE
K

S
T: LO

TTE
 TH

IN
G

 R
A

S
M

U
S
S
E
N

, F
O

R
S
K

N
IN

G
S
B

IB
LIO

TE
K

A
R

 S
Y

D
D

A
N

S
K

 U
N

IV
E
R

S
ITE

TS
B

IB
LIO

TE
K

Nordic Archive and Research Conference 
foregik i 2019 i Helsinki den 24.-25. oktober. 
Konferencen besøges primært af bibliotekarer 
ansat på mediearbejdspladser, men også
enkelte journalister deltager. Konferencen 
havde i år fokus på metadata, open source 
og sociale medier. Forskningsbibliotekar fra 
Syddansk Universitetsbibliotek Lotte Thing
Rasmussen inviterer Perspektivs læsere på
en rundtur i konferencens highlights. 

Metadata, 
open source 
og sociale 
medier
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Se mere om denne og flere andre sager på bellingcatfilm.com, 
bellingcat.com samt deres YouTube-kanal. 

Bellingcat bedriver undersøgende journalistik, som udføres af 
både journalister, forskere og borgere. De er specialiseret i at 
faktatjekke, og udover spændende medieprodukter publicerer 
de også guides til deres forskellige søge-, dataindsamlings og 
-behandlings- samt faktatjekteknikker. 

Oplægget Recording war – social media in conflicts af Veli-
Pekka Kivimäki var som at følge en medrivende krimiserie. 
Veli-Pekka Kivimäki (VP) analyserer begivenheder og konflikter 
ved hjælp af sociale medier. Ifølge Pew Research Center har 67 
procent af verdens befolkning i dag en mobiltelefon. Verden 
har aldrig været mere transparent. Der er kameraer alle vegne, 
og hvert minut uploades 400 timers video til YouTube. Konflik-
ter og store begivenheder dokumenteres live, og det giver et 
stort analyse- og dokumentationsgrundlag. Tænk for eksempel 
på det arabiske forår i 2010-11, hvor sociale medier for første 
gang for alvor blev en del af konfliktdækninger. 

VP er tilknyttet nonprofitorganisationen Bellingcat, som, 
med VP’s egne ord, er »…for and by citizen investigative 
journalists«. Et af Bellingcat-projekterne var flyet MH17, der 
forsvandt over Ukraine i 2014. Med et stort puslespil af bil-
leder og videoer af militærkonvoj, vragdele, nummerplader 
med mere postet på Facebook af øjenvidner i Ukraine samt de 
(sandsynligvis) involverede russiske soldater selv(!), geotag-
ging, Wikimaps, Google Street View, Google Earth Pro, Reverse 
Image Search og meget mere, kunne Bellingcat-holdet faktisk 
dokumentere utroligt detaljeret, hvor i Rusland konvojen var 
startet fra, hele ruten, hvilken brigade det var, affyringssted 
og -tidspunkt samt ruten både ud og retur, på returruten nu 
med et manglende missil. Efter denne dækning er det ikke til-
ladt for russiske soldater at poste på sociale medier – folkene 
bag Bellingcat kalder det »the Bellingcat Law«.  

Digital Open Source Investigation er et interessant krydsfelt 
mellem metoder fra forskning og journalistik, sort bælte i 
digitale teknikker samt borgerjournalistik og crowdsourcing. 

Sociale medier i research

Vragdele fra flyulykken i 2014, hvor 298 mennesker omkom. 
Foto Ritzau/Scanpix. 

Det mest nuttede biblioteksrelaterede finske ord, vi stødte på: Hyllytys = hylde-
pleje. Nogle gange er finsk ret enkelt (og nærmest fynsk): Bussikuski = buschauf-
før. Mest kendte finske ord: Sauna. Længste finske ord: epäjärjestelmällistyttämä-
ttömyydelläänsäkäänköhän = ikke engang igennem hendes mangel på organisation, 
skulle man tro. 

Næste gang Nordic Archive and Research Conference trommer sammen er i Stockholm, 
september 2021. 

Finsk sproglir
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På trends.google.com kan man se, hvad folk i hele verden søger 
på – for eksempel kan jeg hurtigt lave en visualisering over, 
hvor mange gange der i Danmark er søgt på henholdsvis »fa-
stelavn« og »halloween« det seneste år, eller de sidste fem år 
(gæt hvilket søgeord, der vinder her – eller prøv selv). 

Øvrige gode eksempler på datavisualisering er pudding.cool, 
som laver »visuelle essays,« og Federica Fragapane, som er 
en prisbelønnet Information Designer, se behance.net/Fede-
ricaFragapane. Et godt, gratis online værktøj med masser af 
templates er datawrapper.de, og Andy Kirk, datavisualiserings-
ekspert, har muligvis verdens største samling af ressourcer til 
datavisualisering lige her: visualisingdata.com. 

Langt størstedelen af det, vi fik præsenteret, ligger åbent 
tilgængeligt. Det er ikke oplysninger forbeholdt særlige grup-
per af graverjournalister eller eliteforskere på prestigefyldte 
universiteter med adgang til tungt licensbelagt materiale. 

Konferencens mest indholdskoncentrerede 
oplæg blev leveret af Laurens Vreekamp fra 
Google News Lab, som lirede smarte Google 
Tools af. Se for eksempel newsinitiative.
withgoogle.com for Googles samarbejde med 
journalister. Her er der blandt andet en række 
tools, der understøtter journalistisk formidling 
og storytelling generelt, se newsinitiative.
withgoogle.com/training/tools. Google News 
Initiative har desuden udgivet bogen The 
Data Journalism Handbook 2: Towards a Critical 
Data Practice i samarbejde med European 
Journalism Centre. Der er gode datavisualise-
ringsmuligheder på datagifmaker.withgoogle.
com og flourish.studio, som for eksempel både 
studerende og forskere kan have god brug 
af, når viden skal formidles. Et eksempel, vi 
sikkert alle stadig kan huske, er Saxos enkelt 
formidlende »Sådan læser danskerne 2018«. 

GoogleGoogleGoogle
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om Iris.ai Focus Tool, som ved hjælp af AI (kunstig intel-
ligens, red.) kan bruges til at indsnævre en stor mængde af 
videnskabelige artikler til en præcis og relevant læseliste. 
Find introduktionsvideoer med mere til Iris.ai Focus Tool på 
YouTube.  

Fra NTB News Agency (lidt a la Ritzau i Danmark) fortalte 
Solveig Vikene, Media Manager, om håndtering af digitalt 
visuelt indhold. De håndterer cirka 45 millioner billeder, video 
og grafik. Billeder autotagges og er tilgængelige for kunden 
sekunder efter, de er taget. AI bruges i stigende grad, og ro-
botjournalistik anvendes på områder som sportsjournalistik 
og politik, primært i forbindelse med valg. I flere oplæg om 
metadatering blev det dog understreget, at effektiviteten i 
at automatisere fortsat skal kombineres med menneskelig 
præcision. Se memad.eu for et spændende projekt omkring 
metadatering af audiovisuelt indhold, hvor netop denne 
kombination er i anvendelse, og den tekniske metadatering 
suppleres af den mere vejledende, menneskelige metadate-
ring for optimering af genfinding. 

Fra Helsinki University Library præsente-
rede Jukka Englund et oplæg om Scientific 
Publications, herunder blandt andet om 
Altmetrics, ORCID med mere. Han fortalte 

Kunstig intelligens
og robotjournalistik
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F
orestil dig bibliotekerne som 
paddehatte, der skyder op, giver 
læring, viden og skaber handlin-
ger inden for FN’s 17 verdensmål 
i alle Danmarks kommuner. Og 
mellem bibliotekerne – ligesom 

svampenes sporer – er et fint forgrenet net, 
der udvikler viden og erfaringer.
  Thomas Sture Rasmussen er bibliotekar og 
udvikler af Innovation og strategi ved Balle-
rup Bibliotekerne. Han taler hurtigt, tænker 
hurtigt, og visionen om samarbejdet er hans. 
Han ser bibliotekerne som løftestang for 
verdensmålene, så de går fra verdensmål til 
hverdagsmål.
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Bibliotekerne
er den

lavthængende 
frugt

Tidligere 
klimakommissær 
Connie Hedegaard 
og journalist Martin 
Trads talte om deres 
klimaopvågning 
til videnfestival i 
Ballerup.

Verdensmål:

$
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- FN’s verdensmål blev vedtaget i 2015 og er 
fra FN gået til regeringsniveau og videre til 
kommunerne. Men det er altid noget, der kom-
mer oppefra og ned, og derfor er det svært 
at få verdensmålene helt ud til borgerne, og 
her er bibliotekerne et rigtig godt bud på en 
løsning, siger Thomas Sture Rasmussen. 
   Derfor har han arbejdet for at skabe et sam-
arbejde mellem bibliotekerne og de organisa-
tioner, der arbejder med klima og verdensmål, 
og den vision er kommet et skridt nærmere at 
blive en realitet, efter at Danmarks Biblio-
teksforening den 29. november inviterede 
biblioteksfolk og repræsentanter fra mange 
af Danmarks verdensmåls- og klimaorgani-
sationer til at drøfte, hvordan bibliotekerne 
kan løfte formidlingsopgaven i forhold til FN’s 
verdensmål.

TÆNK NYT

For Thomas Sture Rasmussen er det afgøren-
de, at bibliotekerne griber bolden og tænker 
nyt.
   - Der er »to skoler« i forhold til verdens-
målene. Den første er, at man prøver at få 
verdensmålene til at passe med det, man gør 
i forvejen. Som biblioteker kan vi let byde ind 
på »alt«, fordi vi har så bredt et formål. Jeg er 
tilhænger af den anden skole. At vi skal gøre 
noget nyt for at lykkes med verdensmålene.    
Vi kan ikke sætte hak ved at have opfyldt 

verdensmålene med en litteraturfestival, hvor vi også tager 
lidt verdensmålslitteratur med. Det skaber ikke en forandring.   
Hvis vi vil det her for alvor, skal vi gøre det anderledes – for 
eksempel lave en verdensmålsfestival. Vi ændrer ikke noget, 
hvis vi ikke gør noget nyt og mere radikalt. For det er handling 
og forandring, der er brug for, hvis vi skal lykkes med verdens-
målene, siger Thomas Sture Rasmussen.
   I Ballerup Bibliotekerne er man begyndt at tænke nyt og har 
eksempelvis afholdt en festival for henholdsvis gymnasieele-
ver og borgere, hvor verdensmålene var omdrejningspunkt. 
Biblioteket har også haft et samarbejde med DTU med det 
erklærede mål, at der ikke er brug for oplæg og workshops, 
men handling hos borgerne. 
   - Nu kontakter medarbejderne fra rådhuset biblioteket, når 
der skal tænkes i verdensmål, formidling og borgerinddragelse. 
Vi er blevet dem, man går til, siger han. 
Verdensmålene er blevet et fælles sprog, der åbner nye døre.
   - Det giver mening, når vi som folkebibliotek kontakter mu-
lige samarbejdspartnere inden for verdensmålsarbejdet. Vi bør 
spille på det momentum, og vi har som biblioteker en forpligti-
gelse til at tage den her opgave på os. 

NATIONALT OG PÅ TVÆRS 

Thomas Sture Rasmussen mener, at der er brug for et na-
tionalt samarbejde, hvis bibliotekerne skal lykkes med at gå 
forrest i udbredelsen af verdensmålene. 
   - Organisationer, der arbejder med klima og verdensmål, kan 
se ideen i at skalere deres tiltag og nå mange flere. De er ofte 
små organisationer med kun et par mennesker i et sekretariat, 
så de har brug for partnere for at kunne komme ud med deres 
viden og ideer. Det kan bibliotekerne hjælpe med, hvis vi går i 

Bibliotekerne skal gå forrest og gribe 
chancen for at blive den aktør, der gør 
FN’s verdensmål til hverdagsmål, mener 
Thomas Sture Rasmussen, bibliotekar 
og udvikler af Innovation og strategi ved 
Ballerup Bibliotekerne. 

$
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dialog med dem, for vi er til stede i alle 98 kommuner. Vi er den 
lavthængende frugt, fordi vi er gode til at samarbejde. Der er et 
kæmpe potentiale i at arbejde med borgerne og skabe samska-
belse i forhold til verdensmålene. Det er ord, vi i forvejen ofte 
bruger i vores biblioteksstrategier, men med verdensmålene får 
vi det store svar på, hvorfor vi skal gøre det, siger han. 
   Thomas Sture Rasmussen oplever, at mange organisationer 
allerede har tænkt på bibliotekerne som en mulig samarbejds-
partner i forhold til at få deres viden og ideer distribueret. Men 
de er for små til at håndtere samarbejder med 98 forskellige 
kommuner og har derfor manglet én samlet indgang – altså 
det netværk, Thomas Sture Rasmussen håber snart vil blive 
etableret. 
   - Eksempelvis laver Verdens Bedste Nyheder (et uafhængigt 
medie, der skriver om verdensmålene, red.) jo en avis – kunne 
den ikke komme ud på bibliotekerne og blive en del af formid-
lingen? Og Concito (en grøn tænketank, red.) uddanner via 
deres Klimaambassade klimaambassadører blandt unge, der så 
underviser børn på skolerne. Kunne man ikke forestille sig en 
uddannelse for biblioteksmedarbejdere, så de lærer at skabe 
handling hos borgerne? Det vigtige er, at vi samler viden og 

Ballerups
videnfestival  
»Ballerup Bibliotek går forrest med at 
give borgerne viden, oplysning og hand-
lingskompetencer«. 

Så enkelt opsummerede borgmester i 
Ballerup Kommune Jesper Würtzen (A), 
hvorfor biblioteket spiller en central rol-
le i udbredelsen af FN’s 17 verdensmål 
i Ballerup Kommune, da han holdt sin 
velkomsttale til Ballerup Bibliotekernes 
videnfestival lørdag den 23. november. 

Overskriften for festivalen var Verdens 
bedste løsninger, og fra klokken 11.00 
til 17.00 præsenterede nogle af Dan-
marks bedste formidlere deres bud på 
en bedre verden. Programsat var tidli-
gere klimakommissær Connie Hedega-
ard, biolog Morten D.D, kok og neuro-
gastronom Rasmus Bredahl, skralderen 
Fabian Vennekilde og mange flere. 

Videnfestivalen gav 
sit bud på »Verdens 
Bedste Løsninger« 
for at inspirere til 
handling blandt 
borgerne.
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deler den, så man har et sted at gå til, hvis 
man vil have et bud på, hvordan man laver et 
arrangement, der inspirerer til for eksempel 
klimavenlig mad. Bibliotekerne skal være det 
sted, borgerne finder svar, når det bliver lidt 
uoverskueligt med verdensmålene, og man er i 
tvivl om, hvad der er det rigtige, siger Thomas 
Sture Rasmussen. 
   Bibliotekerne er ikke fake news, men formid-
ling af viden og læring, og det er der brug for, 
hvis man vil have fokus på det store hvorfor 
omkring verdensmålene.
   - Man taler jo meget om, at det ikke nytter, 
hvad vi gør i Danmark i forhold til klimaet, 
fordi udfordringerne er så store. Men lige på 
biblioteksområdet vil vi kunne gøre en kæmpe 
forskel. For som land har Danmark en høj 
stjerne, når man taler biblioteker. Vi er i forve-
jen et foregangsland, så tænk, hvis vi lavede 
en model for arbejdet med verdensmålene, der 
blev udbredt i resten af verden. 

I foråret 2020 inviterer Ballerup Bibliotekerne 
til videndelingsworkshop, hvor interesserede 
biblioteker kan komme og høre om erfaringerne 
om videnfestivalen. 

Verdens Bedste
Nyheder:
Biblioteket
er en oplagt
samarbejdspartner
  
- For Verdens Bedste Nyheder er det 
spændende at se, hvordan vi kan sam-
arbejde med bibliotekerne, fordi vi ser 
dem som et bindeled til folket. Uanset 
hvem du er, og hvor du bor, kan du kom-
me på dit lokale bibliotek og få viden og 
inspiration. Derfor er det oplagt at indgå 
et samarbejde for at kunne kommuni-
kere verdensmålene og nå ud til alle 
danskere. Med en base i København har 
vi selvsagt svært ved at nå alle, og det 
er vigtigt, at danskerne ved, at målene 
findes, og at de ved, hvordan de kan 
handle på dem, siger Clara Halvorsen, 
der er kampagneleder hos Verdens 
Bedste Nyheder, om tanken om at ind-
lede et samarbejde med bibliotekerne. 
For Verdens Bedste Nyheder – og øv-
rige, der arbejder med verdensmålene 
– er det en udfordring at gøre verdens-
målene borgernære. 
   - Den næste store opgave inden 
for verdensmålene er netop at få alle 
borgere engageret. Kendskabet til 
verdensmålene stiger, men vi mang-
ler at få de sidste med og at gøre det 
konkret for borgerne, at verdensmålene 
ikke bare er FN's plan. Det er for os alle 
sammen, og Danmark er forpligtet til at 
komme i mål med målene. Det kræver 
både strukturelle ændringer, men også 
at vi engagerer borgerne. Derfor er det 
oplagt, at bibliotekerne påtager sig et 
medansvar for at øge kendskabet og 
engagementet i verdensmålene, og jeg 
synes, at det er inden for bibliotekernes 
mandat, siger hun.

Bibliotekerne
skaber social
mobilitet og innovation  

MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
har i et program kaldet PLIX et klart fokus på 
at bruge bibliotekerne strategisk i samarbej-
der, fordi bibliotekerne – som de skriver på 
hjemmesiden – »tilbyder mere end bare bøger 
til brugerne. De fungerer som samlingspunk-
ter for social mobilitet og innovation«.  En af 
MIT’s samarbejdspartnere er netop Ballerup 
Bibliotekerne.

$
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Programmet bød – ud over 
debat og oplæg – også på 
workshops. Blandt andet 
kunne deltagerne lave 
paphattekunst.

Hvordan arbejder I konkret med verdensmålene i Aarhus
Kommune? 
- Vi arbejder på mange forskellige måder, ligesom bibliotekerne har 
gjort med eksempelvis kodning, computere og makerspaces. Over-
ordnet handler det om at gøre borgerne handlekraftige og sikre fri 
og lige adgang til viden.
   Vi arbejder med afsæt i design thinking og samskabelse, så vi 
inviterer borgerne til at være med til at gentænke samfundet med 
afsæt i verdensmålene. 
   Siden 2013 har vi arbejdet ud fra tanken om, at biblioteket er 
bæredygtigt. Eksempelvis »Dyrk dit bibliotek« i Risskov, hvor vi har 
arbejdet med bæredygtighed. Klima fylder mest i de tiltag, vi laver, 
for vi kan se, at når vi handler inden for klimaområdet sammen med 
borgerne, bliver mange af de andre verdensmål automatisk opfyldt 
– eksempelvis at mindske madspil ved at spise maden sammen. 
Verdensmålene griber ind i hinanden.

Det lyder som om, biblioteket bliver mere aktivistisk?
- Ja, eller rettere – biblioteket bliver en plaform for aktivisme, og 
det kræver, at vi går foran som et eksempel. Så der er tale om 
både en kulturændring for os og for borgerne. Vi vil gerne være 
en platform for handling. Det gør, at vi bliver nødt til at lave tiltag 
som »Dyrk dit bibliotek«, hvor vi trækker elastikken langt ud ved at 
bruge nye former for materialer som brændenældevand eller kom-
postorm for at skabe læring og handlekraft mellem mennesker.

Hvad får biblioteket ud af at påtage sig den rolle?
- Vi fastholder vores relevans. Vi stiller os til rådighed og gør vores 
rum til et medie, hvor vi medierer et fællesskab, hvor alle er vel-
komne.
   I Aarhus har vi skabt »Verdensrummet«, hvor skoleklasser arbej-
der med verdensmålene sammen med erhvervsliv og uddannelses-
institutioner. Verdensmålene er blevet et vindue, hvor vi kan vise, 
hvad biblioteket er og kan – og hvor rigtig mange unge genopdager 
os. Ikke kun for det nye, vi gør, men også for bibliotekets essens.  

Er verdensmålene en lokal eller global dagsorden?
- Når man dykker ned i verdensmålene, for eksempel »lige adgang 
til uddannelse« eller »at afskaffe fattigdom«, så giver det mening 
at arbejde lokalt, eksempelvis med et byttemarked på biblioteket. 
Bibliotekarer er motiverede af at gøre en forskel socialt eller i for-
hold til fri og lige adgang til uddannelse og information eller at gøre 
en by til et stærkere lokalsamfund. 
   Det vigtige er, at man finder sin egen vej i det her store område, 
hvad enten det er klima eller lige adgang for mennesker med handi-
cap, man brænder for. 
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Verdensmålene
er i tråd med
bibliotekets dna
Interview med udviklingskonsulent
og projektleder i Aarhus Kommunes
Biblioteker, Helene Bruhn Schvartzman 
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Records
Management
Netværk

Records management er i stigende grad en afgørende 
kompetence i alt fra informationssikkerhed og GDPR til 
compliance og kvalitetssikring. Perspektiv har spurgt 
fire deltagere i Records Management Netværket i BF, 
hvorfor de er med, og hvad de får ud af det? 

– giver faglige
holdepunkter 



Januar 2020 · Perspektiv · 33

Navn: Kirsten Reimer 
Stilling: Senior Records Manager Specialist
Arbejdsplads: Ørsted - Wind Power
Alder: 54 år  

Hvilke opgaver har du?
- Jeg arbejder med records manager-opgaver i et stort 
team i Ørsteds Offshoreenhed. Blandt andet arbejder 
jeg med dokumenthåndteringssystemet, hvor vi skaber 
struktur og overblik over al den dokumentation, der 
bliver skabt i enheden.   

Hvorfor er du med i BF’s netværk? 
- Jeg har været ansat et år hos Ørsted og i NGO-verden-
en, hvor jeg havde opbygget et stort netværk både i 
Danmark og internationalt omkring specialbiblioteker, 
NGO’er og menneskerettigheder. Jeg ved, hvad et net-
værk kan betyde i forhold til at videndele og erfarings-
udveksle, så da det her netværk blev slået op, var det 
oplagt for mig at deltage. 

Hvad får du ud af at deltage? 
- Jeg kommer med erfaringer fra Ørsted, som har været 
gennem en ti år lang rejse med records management. 
Vi har for eksempel viden om processen med at modne 
medarbejderne til nye dokumenthåndteringssystemer 
ved at få formidlet til dem, hvilken værdi det giver 
virksomheden, at de bruger systemerne. Men Ørsted har 
også en rejse foran sig med mere globalisering, og det 
har andre i netværket erfaring med. 

Dit bedste råd til andre, der overvejer at arbejde med 
records management?
- Læs op på området. Ræk ud til os i netværket, eller 
brug LinkedIn til at få kontakt med nogen, der arbejder 
med det allerede.

Navn: Maria Limneos
Stilling: Bibliotekar/Specialkonsulent
Arbejdsplads: Patent- og Varemærkestyrelsen
Alder: 51 år  

Hvilke opgaver har du? 
- Jeg har været med til at opbygge et nyt sagsbe-
handlingssystem. Jeg laver statistik og analyse i 
forhold til patent- og varemærkerettigheder, og 
jeg er ansvarlig for vores records management og 
ESDH-system.   

Hvorfor er du med i netværket? 
- Jeg er den eneste, der arbejder specifikt med 
records mangement og dokumentkontrol, men i 
alt er vi tre bibliotekarer ansat. 

Hvad får du ud af at deltage? 
- Sparring til, hvordan jeg kan løse konkrete 
problemstillinger, og viden om, hvad der sker på 
området. Der kommer hele tiden nye regler og lov-
givning, og vi i netværket kan tale om, hvordan vi 
tolker det. Vi har også haft brugbare diskussioner 
omkring, hvordan man bedst inddrager brugerne 
og får dem til at bruge systemerne optimalt. Skal 
det være med pisk eller gulerod? 

Dit bedste råd til andre, der overvejer at arbejde 
med records management?
- Tænk det ind i nye sammenhænge. Der er så 
mange nye teknologier, som man kan bruge i 
arkivering og dokumenthåndtering i dag, så det er 
langt fra et støvet område.
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Navn: Inger Pedersen
Stilling: Corporate Document Manager
Arbejdsplads: Carlsberg Breweries A/S
Alder: 57 år

Hvilke opgaver har du?
- Jeg har ansvar for at implementere en records manage-
mentpolitik globalt for potentielt op til 42.000 mennesker. 
Jeg gik i gang med oplægget til politikken for fire år siden 
og har været med til at udvælge de systemer, der kan un-
derstøtte den. Records er jo ikke kun worddokumenter og 
mails, men også tekniske specifikationer og data fra vores 
systemer.   

Hvorfor er du med i netværket? 
- Fordi jeg sidder alene med min faglighed. Mine kollegaer 
i afdelingen Legal er jurister, som har en anden tilgang til 
opgaverne. Der er én bibliotekar udover mig i Carlsberg, men 
et helt andet sted i virksomheden, så her har jeg et fagligt 
netværk. 

Hvad får du ud af det? 
- Et større netværk og mulighed for at diskutere faglige 
problemstillinger med andre med samme faglighed. Det kan 
for eksempel være, hvad vitale dokumenter i en virksomhed 
egentlig er, hvordan man definerer dem, og hvilke krav man 
stiller til dem? Eller grænsefladen mellem records manage-
ment og persondata, eller værktøjer til at skabe overblik for 
slutbrugeren.  

Dit bedste råd til andre, der overvejer at arbejde med 
records management?
- Du er nødt til at sætte dig ind i standarderne på området. 
Jeg er selv uddannet bibliotekar, hvor fokus var på litteratur 
og formidling, og det, jeg sidder med i dag, har jo en snert 
af det, men det er en viden, jeg har tilegnet mig over lang 
tid, så man må være villig til at bevæge sig ind på områ-
det. Og så skal man have en næse for, hvad der er vigtige 
records for en virksomhed – altså forretningsforståelse.      

Records Management

Navn: Dinah West Kirknæs
Stilling: Administrativ medarbejder 
Arbejdsplads: Fiskars
Alder: 47 år

Hvilke opgaver har du?
- Jeg blev ansat til administrative opgaver, men på 
grund af min uddannelse som bibliotekar, sidder jeg 
nu også med ISO-certificering (standarder, der skal 
overholdes, red.) og dokumenthåndtering. Min chef 
kunne se nogle muligheder for at løfte niveauet i 
forhold til dokumentation og arkivering med min 
faglighed, og det er et område, jeg selv gerne vil ind 
på.  

Hvorfor er du med i netværket? 
- For at erfaringsudveksle. Jeg har taget BF’s 
miniuddannelse i records management, da jeg kom 
tilbage efter fem år i England i 2018. Så mit netværk 
har været lidt rustent i Danmark.  Jeg har heller al-
drig arbejdet 100 procent med records management, 
men kun dele af det, men har forsøgt at skubbe 
mine stillinger i den retning. 

Hvad får du ud af at deltage? 
- Sparring med andre med samme faglighed. Jeg er 
den eneste med en bibliotekarbaggrund i virksom-
heden, så jeg har andre vinkler og metoder end mine 
kollegaer, så derfor er det at have et forum med 
andre med samme faglighed. Og så diskuterer vi 
spændende emner, som kan bruges bredt. I dag skal 
vi for eksempel tale datasikkerhed og dataetik.  

Dit bedste råd til andre, der overvejer at arbejde 
med records management?
- At få erfaringer eller tage en uddannelse i det. Det 
er noget, der kan bruges i rigtig mange brancher.  
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Nyt på Del Din Viden
Del Din Viden er et forum for videndeling.
Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Studietur til internationalt bogbustræf
i Hannover     

7. januar 2020 

Den 6. – 7. september blev der afholdt international bogbuskongres i 
Hannover med i alt 240 kongresdeltagere fra 15 forskellige lande. De 27 
bogbusser, der også deltog, gav deltagerne og byens borgere mulighed 
for at opleve de meget forskellige rullende biblioteker og få en snak 
med deres bibliotekarer.

Læsehingstene – nu på festival   

7. januar 2020

»Læsehingstene« er en læsekreds i Skibby, der kun er for mænd. De er 
normalt at finde på Skibby Bibliotek, men i oktober sidste år deltog de i 
Frederikssund Bibliotekernes læsefestival Ord Over Fjord. I denne artikel kan 
du læse mere om læsekredsen og ikke mindst deres oplevelse på festivalen. 

Tilbageblik på den historiske bogbusfestival 1994

14. november 2019

For 25 år siden blev der afholdt Nordisk Bogbusfestival i Skallerup Klit 
Feriecenter ved Hjørring i Nordjylland, der havde formået at tiltrække 67 
bogbusser og omkring 550 deltagere fra 13 lande.

NORDISK NETVÆRK FOR NORMKRITIK
- hvad vedkommer det bibliotekerne?  

20. november 2019  

Bibliotekerne er rummelige institutioner - det er åbne huse og 
medarbejdere, som brænder for at skabe et sted, som giver alle 
borgere fri og lige adgang til oplysning, dannelse og kulturel 
aktivitet.
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Studietur til
internationalt
bogbustræf i
Hannover

Studietur
Filibussens bestyrelse havde arrangeret en stu-
dietur til dette store internationale bogbustræf 
som en del af at få faglig viden med hjem sam-
tidig med at netværke med den internationale 
bogbusverden og gøre opmærksom på vores eget 
dansk-tyske bogbustræf 2020 i Flensborg. Ud 
over Filibussens bestyrelse deltog blandt andet 
bogbusfolk fra Randers. Derudover var de danske 
bogbusser også repræsenteret med bogbusfolk 
og bogbussen »Jytte« fra Dansk Centralbibliotek 
for Sydslesvig (Flensborg).

Af Laurits Rasmussen, Digitaliseringsoperatør hos Rigsarkivet

Den 6.–7. september blev der 
afholdt international bogbus-
kongres i Hannover med i alt 240 
kongresdeltagere fra 15 forskel-
lige lande. De 27 bogbusser, der 
også deltog, gav deltagerne og 
byens borgere mulighed for at 
opleve de meget forskellige rul-
lende biblioteker og få en snak 
med deres bibliotekarer.
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Bogbus-
kongres

Åbne bogbusser

Udflugt i Hannover

Afrunding

Det faglige program spændte bredt 
med oplægsholdere fra flere europæi-
ske lande. Ud over Tyskland var der re-
præsentanter fra bl.a. Island, Portugal 
og Finland. Herunder er vist program-
oversigten i en oversat udgave: 

Andreas Mittrowann: Fremtidens
mobile biblioteker
Vanda Fritschova: De mobile biblioteker 
i Prag 1939 – 2019
Jyri Wuoristo, Teemu Hiltunen:
Nyt eldrevet mobilt bibliotek til Turku, 
Finland
Guðríður Sigurbjörnsdóttir: I tjeneste 
i 50 år - Reykjavík City Library’s mobile 
bibliotek 
Lutz Steiner: Hvad kører de mobile bib-
lioteker på i fremtiden (diesel, gas, el)? 
Nuno Marcal: Portugisiske mobilbiblio-
teker »50 år, der rejser gennem Portugals 
veje, lande og mennesker«
Gerald Schleiwies: En BiBus til
Saarbrücken og Frankrig
Meinhard Motzko: »Hvorfor har vi
faktisk brug for mobile biblioteker?«
Jennifer Gräler: Oplev historier i bog og 
spil - gaming og læsning i bogbussen.
Julie Greub: En ny bus til Bibliobus - 
med reklame, sponsorering,
crowdfunding og co.

Det var et spændende program med 
solidt fagligt indhold. Her er et link til 
alle slides, og her kan der også læses 
mere om oplægsholderne og en kort 
beskrivelse om hvert enkelt oplæg: 
https://www.fahrbibliothek.de/kon-
gress2019programm/ 

Ud over det faglige indhold, var der afsat god tid til at gå på opdagelse i de 
27 bogbusser, der deltog. På et centralt torv midt i Hannover var de flotte og 
velindrettede bogbusser parkeret, så både kongressens deltagere og byens bor-
gere havde mulighed for at se nærmere på de store køretøjer. Der var desuden 
arrangeret underholdning fra en scene midt på torvet. Hele arrangementet med 
åbne bogbusser tiltrak også mange lokale, delvist fordi biblioteket i Hannover 
indviede sin nye bogbus ved denne lejlighed. Alle de, der besøgte bogbusserne, 
fik mulighed for at stemme på, hvilken bogbus de mente, der fortjente at 
vinde »Fahrbibliotheks-award Hannover 2019«. Tredjepladsen gik til bogbussen 
»Jytte« fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 

I ledige stunder på denne studietur blev der også mulighed for at opleve noget 
af byen. Et af højdepunkterne på denne del af turen var besøget på det nye råd-
hus, der er fra 1913. Besøget i rådhustårnet og den fantastiske udsigt – og turen 
de 42 meter derop med den buede elevator med en vinkel på 17 grader – var en 
af de oplevelser af byen, som har sat sig bagefter.

En god og udbytterig studietur med mange faglige input og mulighed for spar-
ring og netværk i et stærkt, internationalt miljø. Erfaringer viser, at det ikke 
kun er i Danmark, bogbusserne er økonomisk trængt, men samtidig var det 
et frugtbart møde med alle de mange ildsjæle, der brænder for hele tiden at 
udvikle bogbusområdet. 
   Vi glæder os allerede til selv at være værter til det dansk-tyske bogbustræf i 
Flensborg, 12. september 2020.
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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 2020

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

Navnedebat rundt i landet 
Der har været debatmøder i Kolding, Aalborg og København om et eventuelt nyt navn til BF. Blandt medlemmerne var 
man både for og imod. Nogle er enige i, at det er nødvendigt med et nyt navn, og andre kan slet ikke se idéen. Fokus er dog, 
at den overordnede melding er, at det havde været en inddragende proces, sagde formand Tine Segel til hovedbestyrelsen. 
   - Jeg spurgte for eksempel i Aalborg: »Hvad vil gøre jer trygge?« og svaret var visheden om, at BF stadig er biblioteka-
rernes stemme efter et nyt navn. Mit svar er, at ja, jeg vil kæmpe de samme kampe som nu. Der vil bare stå »formand for 
Forbundet Kultur og Information« i stedet for i min titel, sagde Tine Segel.
  I november og december har BF oplyst, hvorfor bestyrelsen vil ændre forbundets navn og baggrunden for den beslutning. 
Nu er der også behov for at fortælle, hvad vi vil med det nye navn fremadrettet. 
   I januar er der planlagt to webinarer, hvor medlemmer kan gå i dialog med Tine Segel op til den ekstraordinære general-
forsamling 25. januar 2020.  

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 11. december 2019. Perspektiv bringer 
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk.

Tekst Anette Lerche

Hvilke nye områder mener du, BF skal lave interessevaretagelse indenfor?  
- Jeg mener blandt andet, at BF skal have mere fokus på området Data og digitalisering - et område, der kan dække over alt fra lit-
teraturformidling på for eksempel sociale medier til stillinger som Record Manager eller Data Steward. Et område, der i min optik 
derfor i høj grad samler os som medlemmer på tværs af alle sektorer. Derudover mener jeg, at Ledelse - herunder retten til en stærk 
faglig ledelse – er et interesseområde, der behøver endnu mere fokus fremadrettet. 
   
Hvorfor er det vigtige områder?   
- Jeg ser arbejdet med data og digitalisering som værende grundlæggende for hele det informations-videnskabelige og bibliotekar-
iske fagområde. Vi har som faggruppe været førende i den transition, der har været, i omstillingen til det digitale samfund. Det skal 
vi holde fast i og blive ved med at udvikle og bruge den kapacitet, medlemmerne har, til at spille med på de politiske dagsordner, så 
vi som faggruppe viser, at vi spiller en vigtig rolle i det digitale liv, og at der er brug for endnu flere med vores faglighed. 
   Jeg mener, der er behov for stærk faglig ledelse, hvis vi ikke på sigt skal udvande vores egen faglighed, fordi det kræver ledere, der 
forstår, hvad medarbejdergruppen kan, og kan formidle de kompetencer på et strategisk niveau. 
 
Hvad ser du, BF kan gøre? 
- BF kan være med til at kvalificere debatter og sætte fokus på medlemmernes kompetencer, for eksempel inden for forsknings- og 
uddannelses- eller kulturpolitik. 
   I forhold til ledelse kan BF inspirere medlemmerne til at gå ledervejen og understøtte ledelsesmæssige kompetencer. 

? Tre spørgsmål til
Nikoline Dohm Lauridsen
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2020 budget 
godkendt

Ny tilskudsmodel 
for faggrupper

BF går ud af fælles klagenævn 

Fokus på interessevaretagelse 

10 X Perspektiv i 2020

Budgettet for 2020 er justeret, så der er budgetteret 
med 1,8 millioner kroner i underskud i 2020.
  Men budgettet skal ses over en treårig periode, hvor 
der er variation fra år til år, blandt andet på grund af 
udgifter til generalforsamling og Fagligt Landsmøde.   
I 2020 er der desuden et fald i udgifter til kontorhold 
i forhold til mindre kopi, print og porto, men en stig-
ning i udgifter til hvervning og fastholdelse på grund 
af en etårig projektansættelse. 

Hovedbestyrelsen godkendte budgettet for 2020. 

I erkendelse af at puljen til faggrupperne generelt bliver søgt 
mindre end puljens størrelse lægger op til, har hovedbestyrel-
sen besluttet at øremærke 85.000 kroner fra puljen til to årlige 
fællesarrangementer for faggrupperne. Desuden sikres det, at 
der kan ydes tilskud til eksempelvis opstart af nye faggrupper 
som den nye Faggruppe for Formidling, der havde generalfor-
samling 7. januar 2020.     

Kommunikation & Sprog (KS), Journalistforbundet og Bibliotekarfor-
bundet har siddet i et fælles klagenævn, hvor de behandlede klager 
fra organisationernes medlemmer for at give en uvildig vurdering af 
sagerne. 
   KS er dog trådt ud af klagenævnet, og derfor har BF’s hovedbesty-
relse også valgt at træde ud.       
   - Jeg har været BF’s repræsentant i nævnet, og vi har brugt mange 
ressourcer på sager i andre forbund, mens vi ikke selv har haft sager 
i klagenævnet, så jeg støtter, at vi trækker os og udarbejder en ny 
procedure i forhold til klager fra medlemmer, sagde Andreas Brix. 
   - Det vigtige for mig er, at vi internt har en procedure for klager, så 
der kommer en neutral part indover, for eksempel en advokat, sagde 
Tine Segel. 

I 2019 udkom Perspektiv 11 gange. Nummer 10 og 11 
udkommer med kun 14 dages mellemrum på grund 
af julen. Sådan har det været siden relanceringen af 
Perspektiv i 2011.
   Redaktionen har nu af flere årsager besluttet at 
gå fra 11 til 10 numre i udgivelsesplanen for 2020. Så 
Perspektiv udkommer ikke længere i december.
   Flere af redaktionens ressourcer bruges i tværfag-
lige projekter. Så med denne beslutning står opgaver 
og ressourcer i et bedre forhold.
   Desuden vil det betyde en (mindre) besparelse på 
Perspektiv i en tid, hvor der er fokus på at tilpasse 
økonomien.
   Redaktionen skønner, at medlemmerne fortsat vil 
opleve, at de modtager deres fagblad ofte og med 
vedkommende artikler, der synliggør faget og giver 
både medlemmer og forbundet viden om fagets 
udvikling med de ti numre.
   Redaktionens nyhedsbreve kan dække det aktuelle 
stof, der måtte opstå i december.

Generalforsamlingen besluttede i 2018, at BF skal opgradere forbundets poli-
tiske interessevaretagelse for at få indflydelse på det, der påvirker medlem-
mernes hverdag. 
  Hovedbestyrelsen har taget hul på debatten om, hvilke områder der skal 
prioriteres. 
  Blandt andet blev dataetik, privacy, og hvordan fremtidens fag- og forsk-
ningsbiblioteker skal se ud fremhævet. 
  Hovedbestyrelsen konstaterede også, at bibliotekerne er skåret så meget, så 
BF skal prioritere sin rolle i debatter om for eksempel væsentligheden af læ-
selyst og informationskompetencer, og at der er biblioteker i nærområderne. 
  - Vi skal i det her arbejde inddrage vores medlemmers fagspecifikke viden, 
sagde Tine Segel.  
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Spm.: Jeg er forholdsvis ny på arbejdsmarkedet og på deltid og derfor lidt usikker 
på, hvordan det forholder sig, når jeg skal holde ferie. 

Svar: 
Efter ferieloven optjener alle 2,08 dages ferie med løn om måneden, hvis de ellers er 
i et ansættelsesforhold. Det giver 25 dage pr. år. 

Ferie holdes typisk med 5 dage om ugen, og på samme måde som arbejdet tids-
mæssigt er tilrettelagt. Ferieperioden skal således afspejle den normale arbejdsuge. 
Er arbejdstiden for eksempel placeret på 4 dage og 1 arbejdsfri dag, skal en ferieuge 
(5 feriedage) derfor også indeholde 4 arbejdsdage og en arbejdsfri dag. Tilsvarende 
hvis arbejdstiden er placeret på 5 dage den ene uge og 4 dage den næste uge, så 
skal ferien placeres på både en 5-dages og en 4-dages uge. 

Lone Rosendal

BF’s privatansatte medlemmer har det seneste år fået markante lønstigninger, de 
højeste i mange år. Det viser resultaterne af årets lønundersøgelse på privatområ-
det.
   Medlemmer, der har været i samme job i år og sidste år, har i gennemsnit fået en 
lønstigning på 6,5 procent. De medlemmer, der har skiftet job, har opnået en løn-
stigning på 13,7 procent, hvilket bekræfter, at det lønmæssigt betaler sig at skifte 
job. I samme periode har prisudviklingen været på 0,5 procent, så der er også tale 
om pæne reallønsstigninger.

Gennemsnitslønnen for en privatansat var i september 2019 på 49.884 kroner
(inklusiv pension).
   Der er dog stadig store forskelle mellem de forskellige branchers gennemsnitsløn-
ninger. I toppen ligger brancherne Medicinalvirksomhed og Konsulentvirksomhed 
med gennemsnitslønninger på godt 56.000 kroner (inklusiv pension). I bunden 
ligger Medievirksomhed med en gennemsnitsløn på godt 41.000 kroner (inklusiv 
pension).

43 procent af de privatansatte har i årets løb fået bonus eller gratiale oveni den 
faste løn.

Den nye lønstatistik kan findes på bf.dk. Her kan du også finde Lønmagasin 2020 
for privatansatte, der, udover udvalgte lønstatistikker, beskriver en række andre 
ansættelsesvilkår på privatområdet.

Karin V. Madsen

Solide lønstigninger
til privatansatte

Ferie 
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En afgørelse fra Højesteret slår fast, at det var i orden, at en medarbejder i det skjulte optog en samtale med chefen. Det afhænger 
dog af de konkrete omstændigheder, hvornår det er i orden at optage en samtale.

Sagen, der vedrørte en kundekonsulent indenfor byggebranchen, har både været rundt om byretten og landsretten, inden Højesteret 
traf den endelige afgørelse. Både byret og landsret var kommet frem til, at den skjulte optagelse var et brud på loyalitetspligten, og 
at en bortvisning af medarbejderen var berettiget. Højesteret kom derimod frem til, at vurderingen må bero på en konkret afvejning 
af hensynet til den ansatte overfor hensynet til arbejdsgiver og andre berørte.
   En medarbejder må ifølge Højesteret kun optage sin arbejdsgiver, hvis der er et konkret formål, en saglig begrundelse og proportio-
nalitet. 
   I den konkrete sag var samtalen en opfølgning på et tidligere konfliktfyldt møde om provisionsløn, og kundekonsulenten mente, at 
hans chef flere gange var løbet fra sine løfter. Kundekonsulenten ønskede derfor at kunne dokumentere indholdet af den fortsatte 
drøftelse af provisionslønnen. Under de konkrete omstændigheder var optagelsen altså i orden. 

Højesterets afgørelse er således ikke udtryk for, at der er carte blanche til at optage en samtale i det skjulte. Men afgørelsen kan 
have betydning i sager om chikane og lignende, hvor en skjult optagelse måske er den eneste måde at kunne bevise chikanen på.
Kommer du i en konfliktfyldt situation, hvor du overvejer at optage en samtale i det skjulte, anbefales det at kontakte BF og vende 
situationen.

Karin V. Madsen

Optagelse af samtale med chef godkendt af Højesteret

•	 Tirsdag	den	18.	februar	2020	kl.	17.00	-	19.30	i	Akademikerhuset	på	Frederiksberg	

Alle medlemmer af BF er velkomne. Deltagelsen er gratis.

Gå-hjem-møde:  

GDPR	–	din	rolle	i	den	praktiske	håndtering	af	persondata

GDPR	og	persondataforordningen	handler	om	at	have	styr	på	sikkerheden	
omkring	de	personoplysninger,	som	organisationen	eller	virksomheden	
behandler.	Men	hvordan	fungerer	driften	af	GDPR	i	dagligdagen,	når	man	
som	informationsspecialist	har	ansvaret	for	at	håndtere	GDPR?

Der er behov for en kontinuerlig indsats for at bevare overblikket over virksom-
hedens behandling af personoplysninger, for at dokumentere, vurdere risici osv. 
Kort sagt: masser af opgaver, som du som informationsspecialist er god til, og 
som det er helt oplagt at påtage sig.

På gå-hjem-mødet får vi oplæg og inspiration fra:

•	 Tine	Weirsøe, direktør og indehaver af Scandinavian Information Audit
•	 Marlene	Zoe	Nielsen, IT-sikkerhedsansvarlig hos Gyldendal
•	 Ole	Holm, Specialkonsulent og DPO ved Det Kgl. Bibliotek

Tilmeld dig via	bf.dk/kalender



4242 · Perspektiv · Januar 2020

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

TEKST IDA S. RICHARDT  ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Er der lidt for langt til weekenden, når du vågner 
mandag morgen? Bruger du frokosten til at tale om 
alt det trælse på arbejdet? Eller har du bare mistet 
lidt af den gejst, du plejede at have, når snakken 
faldt på karriere og job? Så er det måske på tide, at 
du ser din motivation efter i sømmene.

Der er cirka 250 arbejdsdage på et år minus ferie. 250. Det er 
langt størstedelen af dit år. Derfor skal de helst bruges på no-
get, du synes er spændende. Noget, der begejstrer dig. Noget, 
der gør dig glad. 
   - Jeg har spurgt enormt mange mennesker om livsglæde, 
arbejdsglæde og arbejdslyst. Også dem, der står på sidste 
trædesten i livet. Og svaret er som regel det samme; et godt 
arbejdsliv handler om at være dér, hvor man er glad og får lov 
til at møde ind som den bedste udgave af sig selv, siger moti-
vationsekspert Ulrik Lynge, der de seneste 23 år har arbejdet 
med motivation og arbejdsglæde som uddannelseschef i me-
dicinalindustrien og som coach for koncernchefer, ledergrupper 
og elitesportsudøvere.
   - Det interessante er, at vi ved, at hvis man hver eneste dag 
tænker gode tanker, om det man skal i gang med, så leverer 

Motivation på 
formel – gå glad 
på arbejde

man på et højere niveau, siger han.
Det handler blandt andet om at have fo-
kus på, hvad man vil opnå, i stedet for at 
fokusere på, hvad man vil undgå eller have 
overstået. For når vi arbejder for at undgå 
noget, så bliver det meget pligtbetonet, 
og motivation trives ikke med pligt.
   - Det har en kæmpe betydning at være 
motiveret, da det er en tilstand, som er 
knyttet til hjernens belønningssystem. 
Hjernen frigiver positive signalstoffer, 
særligt dopamin, når man er motiveret, 
og denne frigivelse er med til at skabe en 
større fornemmelse af at lykkes for den 
enkelte.
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Find to til fire kollegaer, der også er interesseret i at 
arbejde med deres motivation. I skal holde hinanden til 
ilden og støtte hinanden, når det bliver svært.
Herefter gennemgår du motivationsformlen - alle syv 
faktorer er nødt til at være til stede, hvis du skal kunne 
holde motivationen på længere sigt.

1.   Plan - har du en klar og tydelig plan eller strategi for 
dit arbejde? Hvad skal du opnå?

2.   Færdigheder - har du eller kan du opnå færdighed-
erne, der skal til for at komme i mål?

3.   Involvering - bliver du involveret i projektet? Og bliver 
du involveret på tidspunkter, hvor det giver mening?

4.   Mening - giver arbejdet mening? For dig? For andre? 
På et større plan?

5.   Fremdrift - har du mulighed for at opleve fremdrift? 
Start gerne med de lavthængende frugter, man mister 
nemlig hurtigt motivationen, hvis det er for svært.

6.   Viljestyrke - har du viljestyrke til at blive ved, når 
det bliver svært? Hvem kan støtte dig og holde dig til 
ilden?

7.   Anerkendelse - får du anerkendelse for din indsats? 
Både udefra og indefra? 

Husk, at det er dit ansvar, at elementerne er til stede. Så 
hvis du er i tvivl om, hvad din strategi bør være, så spørg 
din leder. Har du ikke færdighederne, der skal til for at 
komme i mål, så undersøg, om du har mulighed for at 
opnå dem. Bliver du ikke involveret på de rette tidspunk-
ter i projektet, så gør opmærksom på det og så videre. 
Tjek jævnligt op på alle syv elementer i motivationsform-
len, så du bevarer motivationen på den lange bane.

Læs mere om motivationsformlen og Ulrik Lynge og på 
www.ulriklynge.dk

DU SKAL VILLE DET

Inden for sportens verden er det almen viden, at man skal 
arbejde med sin motivation, hvis man vil være verdensmester 
eller vinde en medalje. Men de færreste af os tænker på vores 
job på den måde. Vi ville nok ikke have noget imod at vågne 
topmotiverede hver dag, men det er lidt sværere end som så. 
Det er nemlig noget, vi skal træne og arbejde for. Ligesom 
elitesportsudøvere. Til gengæld er gevinsten stor - også for 
vores arbejdsgivere, mener Ulrik Lynge, der blandt andet holder 
foredrag om motivation både herhjemme og i Europa.
   - Det er forskningsmæssigt bevist, at jo mere motivation, 
vi har, jo bedre er vi til at udføre et hvilket som helst job. Det 
lyder provokerende, for man kan spørge; kan jeg ikke være 
demotiveret og dygtig til at udføre mit job? Jo, i en periode. 
Men når du er motiveret, så er du i stand til at levere på et højt 
niveau over lang tid. Og det er i virkeligheden det, der er en af 
kerneopgaverne, ligegyldigt om man er bibliotekar, lærer eller 
elitesportsudøver.
   I sit arbejde med motivation og arbejdsglæde har han udviklet 
en formel, der kan hjælpe dig med at få mere af begge dele i 
din hverdag. Men før du kaster dig over den, er det vigtigt, at 
du gør op med dig selv, om du vil det arbejde, du har. Og om du 
vil være motiveret.
   - Alle kan arbejde med deres motivation, hvis de vil - men det 
falder ikke alle lige let at ville det. Nogle vil måske sige, at de 
har et sygt familiemedlem eller en anden udfordring, der umu-
liggør det for dem. Vi slår alle skinnebenene indimellem. Ingen 
af os lever det perfekte liv. Men vi kan stadig vælge at arbejde 
på at skabe så meget motivation i hverdagen som muligt. Det 
er dit valg. Der er noget helt Kierkegaardsk i at vælge livet til i 
stedet for at vælge det fra - alt handler om indsatser. 

HUSK DE SYV STEN I LOMMEN

Motivationsformlen består af syv elementer, der ganges med 
hinanden. Derfor er det vigtigt, at alle syv elementer altid 
findes i en eller anden grad, for ellers ganger man med nul, og 
så vil resultatet være, at man på et tidspunkt vil blive demoti-
veret.
   - Det første element er en plan, du kan også kalde det en 
strategi, både for dig selv og for dit arbejde. Du skal være 
fuldstændig klar over; hvad er det, jeg skal? Hvad er det for 
en retning, vi skal i? Hvad er det for nogle succesparametre, vi 
måler på? Hvad er det for nogle værdier, vi har? Hvad er vores 
vision? Hvilke aktører er med? Alt sådan noget er vigtigt at få 
afklaret i sit arbejde, siger Ulrik Lynge.

Sådan bliver du 
mere motiveret 
på arbejdet
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Det kan være svært at arbejde med sin moti-
vation, hvis man er kørt helt død i jobbet, og 
hverken kan se mening eller mål med det. I det 
tilfælde foreslår Ulrik Lynge, at du starter med 
at arbejde med din taknemmelighed. Forskning 
har nemlig vist, at du ikke alene kan ændre dit 
mindset, men også ændre på kemien i din hjer-
ne, hvis du i en periode har fokus på taknem-
melighed hver dag, så der faktisk bliver frigivet 
flere positive signalstoffer. Sådan gør du:

- Nedskriv hver dag i 30 dage tre ting, du er 
taknemmelig for. Det kan være stort eller småt. 
Måske smurte din kæreste madpakkerne. 
Måske roste din kollega den mail, du sendte 
til afdelingen. Måske havde du tid til en kop te 
og en god bog, da du kom hjem. Måske fik I jer 
et godt grin i kaffepausen. Måske har du fået 
bevilliget efteruddannelse. Det vil blive lettere 
og lettere at få øje på de gode ting, jo mere du 
øver dig. 
 
- Når der er gået 30 dage, vil du have en logbog 
med 90 ting eller områder, der har gjort dig tak-
nemmelig - og du vil formentlig i det hele taget 
have et større fokus på det positive. Sæt dig 
så ned og find ud af, om der er nok positive ting 
fra jobbet til, at du vil det, eller det er tid til at 
gå nye veje. Hvis du gerne vil blive i jobbet, så 
kast dig over motivationsformlen. Hvis ikke, så 
kan din logbog måske give dig et hint om, hvad 
der er vigtigt for dig i din hverdag.

Pressefoto: Kim
 D

ahl - Effectphoto

   Næste element er færdigheder. Hvis man skal være motiveret 
over lang tid, så er man nødt til at kunne det, der bliver forven-
tet af en, eller kunne tillære sig det. Og så skal man involveres. 
For hvis vi bliver involveret på det rette tidspunkt med rette 
færdigheder og forventninger, så oparbejder vi en større an-
svarsfølelse og et større ejerskab. 
   - Det modsatte ser man rigtige mange gange, når der bliver 
udviklet nye systemer, som de respektive brugere ikke har 
været involveret i. Når det så skal testes, så siger de, at de ikke 
kan bruge det, fordi der er nogle funktionaliteter, der mangler, 
eller noget, der ikke er taget højde for, siger han.
   Næste element er mening. Når man måler på arbejdslyst 
i Danmark, er det en af de ting, der boner mest ud. For når 
tingene ikke giver mening, så sår vi tvivl om det hele. Hvorfor 
gør jeg det, jeg gør? Hvorfor arbejder jeg? Hvorfor bruger jeg så 
lang tid på det?
   - Vi kan nogle gange have en tendens til hurtigt at sige, at 
noget ikke giver mening. Der må vi lige overveje det en ekstra 
gang og undersøge, om det kunne give mening for andre. Vi 
ved nemlig, at hvis meningen er der, så oplever vi, at motivatio-
nen er lettere at iværksætte, siger Ulrik Lynge.
   Dernæst er det vigtigt, at vi oplever fremdrift. Det behøver 
ikke at være på den store skala, så sæt gerne en række mindre 
delmål, der er lette at nå.
   - Husk nu at starte et sted, hvor du oplever fremdrift så 
hurtigt som muligt. Det skal være nemt at få succes. Hvis det 
bliver for svært, så bliver du demotiveret. Det hænger lidt sam-
men med næste element; viljestyrke. Alt for mange misforstår 
og tænker: Det skal gøre ondt, før det gør godt. Men man skal 
hellere lade det være godt, inden det gør ondt. For så ved man, 
at det kan være godt.
   Viljestyrken skal du trække på, når du for eksempel ikke har 
færdighederne, eller når du har svært ved at finde meningen 
med den nye strategi på arbejdet. Det sidste element er aner-
kendelse. Og det er afgørende, at du oplever anerkendelse både 
i dit arbejde og i dit hverdagsliv, hvis du skal holde motivatio-
nen på den lange bane.
   - Det er en livseliksir. Mange gange hører jeg folk sige, at de 
aldrig får anerkendelse, og så kan jeg lidt provokerende finde 
på at spørge, om de husker at spørge efter det? Og om de hu-
sker at anerkende sig selv? Det er en forudsætning for at leve 
et liv, hvor vi oplever glæde, stolthed, overskud og energi, siger 
Ulrik Lynge og slutter: - Tænk på de syv elementer som syv 
sten, du bærer med dig i din lomme. Husk lige en gang imellem 
at tjekke, om du stadig har alle syv med.

Er du kørt helt død i 
jobbet? Så træn din 
taknemmelighed
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Prøvede at organisere mig ud af min stress.

Så i morgen får jeg svaret på alle
mails. På tirsdag trækker jeg vejret.
Og på onsdag går jeg på toilettet.

Marens stribe



Seniorgruppens
forårsprogram 2020
Fredag den 6. marts
Aarhus C: Hvorfor skal du interessere
dig for din økonomi, selvom du er gået
på pension? Oplæg ved PFA. 

Tirsdag den 17. marts
Nørrebro Bibliotek: Biblioteksleder Stine 
Høi Sørensen tager imod.

Onsdag den 18. marts
Skanderborg: Kultur- og Aktivitetscenter 
Vestermølle, og Skanderborg Slotskirke.

Torsdag den 16. april
Generalforsamling, Gladsaxe Hovedbib-
liotek: Desuden oplæg ved tidligere borg-
mester i Gladsaxe Kommune, bibliotekar 
Karin Søjberg Holst, samt rundvisning på 
hovedbiblioteket.

Onsdag den 13. maj
København K: Deutsch ohne Mühe.
Goethe-Institut og Sankt Petri Kirke,
Sankt Peders Stræde 2, 1453 Kbh. K.

Mandag den 25. maj 
Billund: LEGO House og Billund Bibliotek.

Ture til Oslo og Sydsverige
• Tur til Oslo sandsynligvis den 7. - 10. juni. 
• Tur til Sydsverige den 15. - 17. september 

Nærmere oplysninger hos Anne-Marie 
Schmidt ams@hss.dk eller Susy Tastesen 
susytastesen@hotmail.com 

Alle omvisninger betales af Seniorgruppen, 
hvorimod eventuel entre betales individu-
elt. ”Bindende tilmelding” betyder, at man 
efter tilmeldingsfristen hæfter for udgifter 
til f.eks. frokost. 

Vores Facebook gruppe er kommet godt fra 
start med over 150 medlemmer. Hvis du 
ikke allerede er medlem, så meld dig ind 
på BFs Seniorgruppe.

Venlig hilsen 
Seniorgruppens Bestyrelse

@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv
på Instagram
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Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

FKKB's
Generalforsamling 2020
10. marts 2020 i København

Seniorgruppens
Generalforsamling 2020
16. april 2020 i Gladsaxe

GENERALFORSAMLING

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

Gå-hjem-møde: Bib-Crawl 
Søndre Campus,
Københavns Universitet
BF's Statsgruppe inviterer 
til besøg på Københavns 
Universitet, hvor vi bl.a. ser 
nogle af de nye biblioteker/
samlinger og hører om 
arbejdet på institutterne og 
fakultetsbiblioteket.   
5. februar 2020 i København

Gå-hjem-møde: GDPR – din 
rolle i den praktiske hånd-
tering af persondata
Der er behov for en 

kontinuerlig indsats for 
at bevare overblikket over 
virksomhedens behandling 
af personoplysninger. 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

Lynkursus:
Lønforhandling kan læres
Forhandling er en slags 
samtale, hvor der er regler 
og ritualer, som sagtens 
kan læres. Få konkrete og 
praktiske redskaber til lønfor-
handlingen. 
26. februar 2020 i Aarhus

Webinar: Kom godt i gang 
med mobilvideo
Med din smartphone kan 
du producere videoer i høj 
kvalitet til brug på YouTube, 
Instagram, Facebook og 
andre sociale medier. Lær 
processen fra optagelse over 
redigering til distribution, 
så du med enkle midler kan 
komme i gang.  
3. marts 2020 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Netværkssalon:
Forfølg dine drømme
Hvad drømmer du egentlig 
om at bruge resten af dit 
arbejdsliv på? Er der noget 
du ønsker at skrue op for, og 
andet du skal skrue ned for? 
4. + 11. marts 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 dig, som 
kan sikre det gode samspil 
mellem teknologi og men-
nesker og samtidig navigere i 
de etiske problemstillinger. 
6. marts 2020 i København

BØFA studietur til London
London er et mekka for bog-
orme, børnebibliotekarer og 
mange andre. Kom med på 
studieturen, hvor vi besøger 
The London Book Fair, Harry 
Potter Studios, Discover - 
Children’s Story Center og 
British Library.
10. til 13. marts 2020
i London

Morgenmøde for ledere: 
Lederskab i konflikter
Destruktive konflikter resul-
terer ofte i dårlige trivsels-
målinger, stress, sygefravær 
og manglende effektivitet. 
Omvendt resulterer kon-
struktive konflikter i nye og 
innovative løsninger, hvor 
både ledere og medarbejdere 
trives. Morgenmøde om lede-
ren som konfliktnavigatør.
18. marts 2020 i København
1. oktober 2020 i Aarhus

Webinar: At undervise 
online - udfordringer og 
muligheder
Hvordan kan du som under-
viser anvende online møde-
værktøjer, webinarværktøjer 
eller software til online 
undervisning, så deltagerne 
får et godt udbytte af din 
undervisning?
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 konstruk-
tive skridt til at påvirke 
de forskellige forløb til din 
fordel. 
24. marts 2020 i Aarhus

Webinar: SEO
– søgemaskineoptimering 
i praksis
Lær om SEO i praksis. Fra 
udvælgelse af søgeord 
over implementering i dit 
websites tekster og videre 
til linkbuilding og yderli-
gere optimering. 
14. maj 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone

Webinar: Introduktion
til Photoshop
Få overblik over mulig-
hederne og de vigtigste 
funktioner i Photoshop, 
når du skal i gang med at 
arbejde med billedbehand-
ling. 
26. august 2020 via din 
computer, tablet eller 
smartphone
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du 
som medlem af Bibliotekarforbundet kan deltage i. Find flere oplysninger og en 
helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

Som stu-
dentermed-
lem kan du 
deltage gratis 
i mange af 
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskur-
ser. Følg med 
i kalenderen 
på bf.dk.

Revolutioner din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning? 
18. og 25. marts 2020
i København
8. og 15. september 2020
i København

Netværksmøde for arbejds-
miljørepræsentanter
3. februar 2020 i Kolding
6. februar 2020 i Ballerup

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

TR-OK Landsmøde 2020 
(kravudtagelse)
Diskussion og fastlæggelse 
af nye overenskomstkrav til 
OK20.
9. 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

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

Kursus: Ophavsret for
biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden..
13. marts 2020 i København
2. oktober 2020 i Aarhus

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 med mulighed for 
at prøve det selv med tusch 
i hånd.  
16. april 2020 i København

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

Gå-hjem-møde:
PFA Pension Live
- 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

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af en 
database?  
30. 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

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne. 
28. september til 27. oktober 
2020 i København

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.
4. februar 2020 i København
4. november 2020
i København

Individuelle
karriererådgivnings-
samtaler
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere
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Navn: Julie Feldskov Henriksen                    
Stilling: Voksenbibliotekar med fokus på
studerende på Hillerød Bibliotekerne fra
1. november 2019      
Uddannelse: Bibliotekar DB og cand.scient.
bibl. juni 2019
Tidligere: Studiejob BiblioteksCenter for
Integration på Det Kgl. Bibliotek             
Alder: 27 år  

Du har hurtigt fået et job efter studiet.
Hvad har du gjort i din jobsøgning?               
- Jeg søgte alle de biblioteksjob, jeg så, da 
jeg var færdig, og fik en masse afslag. Men 
efter en samtale med BF’s karriererådgiver, 
ændrede jeg min måde at skrive ansøgninger 
og cv på. Hvor jeg før havde haft fokus på 
at sælge mig selv og det, jeg kunne, blev jeg 
mere bevidst om sætte mine kompetencer i 
relation til stedets behov og beskrive, hvordan 
jeg kunne bidrage til at løse lige præcis dét, de 
efterspurgte.   
 
Hvad er dine opgaver?            
- Jeg skal have fokus på de studerende på 
ungdomsuddannelserne i Hillerød. Det er en 
nyoprettet stilling, så jeg skal selv være med 
til at definere opgaverne. Blandt andet skal 
jeg lave opsøgende arbejde og undersøge, 
hvad uddannelsesstederne har behov for, og 
afdække, hvad biblioteket kan tilbyde dem, for 
eksempel book en bibliotekar, undervisning og 
så videre. Og så skal jeg starte samarbejderne. 
Der er flere uddannelser, hvor der ikke er en 

uddannelsesbibliotekar ansat, og uddannel-
sesstederne er generelt pressede. Jeg skal 
også lave en side målrettet de studerende 
under vores hjemmeside med vejledning 
i basale søgninger. Siden skal udbygges 
løbende, så jeg er også i gang med at 
afdække, hvilke databaser de kan søge i 
inden for de forskellige fag- og studieret-
ninger. På sigt skal jeg også ud på studierne 
og undervise i informationskompetencer.  
Derudover har jeg almindelige voksen-
bibliotekaropgaver som vagter i udlånet, 
materialepleje og skal være med til at lave 
arrangementer. Jeg skal også selv på sigt 
udvikle arrangementer for ordblinde, da jeg 
selv er ordblind og ved meget om området.  
  
Hvad har det betydet for din studietid
og jobsøgning, at du er ordblind?                     
- Alt har været sværere. Når du tror, du 
skriver ét, så skriver du faktisk noget 
andet. Jeg fik det konstateret i gymnasiet, 
men har jo været det gennem hele min 
folkeskoletid. Det har været hårdt, men har 
også gjort mig super stædig. Der er ikke in-
gen, der skal fortælle mig, at der er noget, 
jeg ikke kan. Og der er mange hjælpemidler, 
der gør, at man som ordblind kan nå lige så 
langt i dag som alle andre. Tingene tager 
bare lidt længere tid.     
    
Har du altid gerne ville arbejde på et 
bibliotek?         
- Nej, da jeg startede på IVA (Det 

Informationsvidenskabelige 
Akademi) var det for at blive 
informationsspecialist og arbejde 
med data og informationshånd-
tering, men efter et år fandt jeg 
ud af, at jeg hellere ville arbejde 
med kultur og kulturformidling, 
og at jeg ville være bibliotekar. 
Jeg tog Bibliotekar DB’eren, 
men læste alligevel videre på 
kandidaten, fordi ledigheden for 
Bibliotekar DB’ere var høj.  
  Desuden gav kandidatuddan-
nelsen mig mulighed for at gå i 
dybden med mit interessefelt.    

Hvilket fokus var det?                       
- Det var indretning af bibliote-
ker, og om bibliotekerne bliver 
brugt på den måde, som er hen-
sigten, om brugerne kan aflæse 
rummet, og om de gør de ting, 
man gerne vil have, at de gør 
på biblioteket. Jeg undersøgte 
tre biblioteker, og det er helt 
afgørende, hvordan man indret-
ter rummet. Det er også relevant 
viden i min nye stilling, da Hil-
lerød Bibliotek skal nyindrettes. 
Jeg skal i den forbindelse være 
med til at komme med input 
til, hvordan vi kan indrette en 
specifik del af biblioteket til de 
studerende.  
 

Hurtigt i job efter studiet
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www.bci.dk

Vi glæder os over samarbejdet med Vejen Bibliotek, hvor vi var med fra de første skitser 
af bygningen, til det sidste blad blev monteret i den fortryllede skov. 

Vi er biblioteksentusiaster og sætter en ære i at indrette biblioteker så de bliver stemnings-
fyldte, unikke OG funktionelle.

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller lad dig inspirere på www.bci.dk.

VORES ARKITEKTTEAM ER KLAR TIL ET NYT ÅR!

”Vi ved, at hvis 
man hver eneste 
dag tænker gode 
tanker, om det man 
skal i gang med, så 
leverer man på et 
højere niveau.”
Motivationsekspert Ulrik Lynge i artiklen side 42 
om at sætte sin motivation på formel.
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Al henvendelse til Bibliotekarforbundet · abonnement@bf.dk · Telefon: 38 88 22 33

Tema:

Solo
bibliotekar

i B&O

Motivation 
på formel

Kulturel
inklusion

 ”Hvis bibliotekerne bliver for designerlækre, kan udsatte børn 
føle sig som en fedtet plet på en hvid dug”
Rachel Röst, stifter af Læs for livet

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

JANUAR          2020 

01

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

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

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

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




