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SKAB BØRNENES EGET UNIVERS
Vi indretter oplevelsesrum med plads til fordybelse i bøgernes eventyrlige verden,
hvor vi iscenesætter eventyr og historiefortælling til glæde for både børn og voksne.

Formand Tine Segel til den ekstraordinære
generalforsamling den 25. januar 2020.

Med udgangspunkt i jeres lokale kontekst, sætter vi rammerne for børnenes frie leg.
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AKTUELT INTERVIEW

Vi skal tænde
den faglige ild

Faggruppen for Formidling vil sætte fokus på bibliotekarernes
rolle som formidlere. Arkivfoto Jakob Boserup

Hvorfor er der behov for en faggruppe for formidling?
- Der mangler fokus på bibliotekarernes rolle som litteraturformidler, og som formidler i det hele taget i den offentlige
debat. Faggruppen for Formidling skal både arbejde udadtil og
indadtil. Udadtil skal vi synliggøre vores fagområde, og hvad
vi bidrager med i kulturinstitutioner ved at blande os i den offentlige debat og være en stemme i medierne og bringe vores
ekspertise om formidling i spil.
Hvad kræver det af faggruppen?
- Indadtil betyder det en løbende opkvalificering af vores
formidlingskompetencer, og at vi følger med i for eksempel ny
forskning på området, så vi som faggruppe bliver anset som en
kilde til viden og tillægges faglig tyngde i den offentlige debat.
Det kan være om læselyst, om læsning på skærm eller problemer med, at elever i 5.-6. klasse holder op med at læse skønlitteratur. Det kræver også, at vi klæder medlemmerne bedre på
til for eksempel at skrive et debatindlæg.
Hvilke tilbud er på tegnebrættet?
- Bestyrelsen holder sit første møde i februar, for vi er jo helt
nye. Men det, vi har talt om, er faglige arrangementer og
debatter, faglige kursusdage og webinarer. Vi skal have et
online fællesskab som faggruppen BØFA, der har en fantastisk
facebookside, de kalder »fælleshjernen«, men vi skal også
mødes fysisk for at netværke. Den sparring, der sker på tværs
af nyuddannede, der kommer med teorierne i frisk erindring,
og de garvede erfarne, er spændende og gør alle stærkere. Vi
har også talt om en online idébank a la sitet Del Din Viden med
udveksling af gode idéer til formidling.
Jeg mener også personligt, at vi bør overveje at samarbejde
med folk fra andre brancher, der arbejder med formidling, såsom forlag eller reklamebureauer for at blive inspireret af deres
tilgang og værktøjer.

Hvem er oplagte medlemmer af faggruppen?
- Alle, der arbejder med formidling i bred forstand – litteratur, kunst og kultur. Og alle, der kan se en værdi i og
har lyst til at netværke og udveksle idéer.
Hvorfor har du selv meldt dig ind?
- Jeg er nyuddannet Bibliotekar DB. Og det har været
sværere, end jeg troede, at få et job. Jeg er 53 år og har
tidligere været grafiker gennem tyve år og arbejdet med
magasiner og kreative projekter, men der er et større
krav til fagspecifik erfaring, end jeg forventede. Jeg
håber at kunne bruge faggruppen til at netværke med
andre, der har mere erfaring end jeg. Til gengæld kommer jeg med en »ny« uddannelse.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO TINE SEGEL OG JAKOB BOSERUP

I januar 2020 fik forbundet en ny faggruppe –
Faggruppen for Formidling. Penille Dahlstrøm er en
del af den nye bestyrelse, der har ambitioner om at få
engageret medlemmerne i den faglige debat.

Hvor er Faggruppen for Formidling om et år eller to?
- Forhåbentlig har vi mange medlemmer og er en engageret faggruppe, hvor man er villig til at deltage og dele
erfaringer. Jeg håber, at vi får tændt den faglige ild og
stolthed, så interessen for at gøre opmærksom på vores
faglighed vokser, så flere medlemmer for eksempel har
lyst til at skrive en kommentar i en debattråd eller et
indlæg på LinkedIn. Vi vil gerne opnå, at biblioteksledere
og leder på andre kulturinstitutioner peger på Faggruppen for Formidling som et sted, deres medarbejdere kan
få input og dygtiggøre sig.

Meld
dig ind
Den 10. februar holder bestyrelsen sit første møde.
Her er den nyvalgte
bestyrelse den 7. januar
2020 på den stiftende
generalforsamling. Fra
venstre, Karin Andersen,
Pernille Dahlstrøm,
Cecilia Dybris Marini
og Maria Louise Elgård
Rasmussen.

Send en mail til
medlemdsafd@
kulturoginformation.dk
med følgende
oplysninger:
Navn
E-mail
Medlemsnummer
Årligt kontingent
360 kroner
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FORMANDENS LEDER

I har vist os tillid
– den vil vi leve op til
Efter en ekstraordinær generalforsamling og
urafstemning blandt alle stemmeberettigede
medlemmer stod det klart, at der var stor opbakning til, at vores forbund skifter navn til Forbundet Kultur og Information. I har vist os tillid, og
den tillid vil vi gøre alt for at leve op til.
For flere har navnedebatten vakt stærke følelser,
både for og imod og af mange forskellige grunde.
Det respekterer vi. Uanset at flertallet for et
nyt navn er overbevisende, så vær forvisset om,
at der i processen også er blevet lyttet til dem,
der har haft svært ved at se sig i det nye navn,
og flere har – uanset om de var for eller imod
navnet – tilkendegivet, at netop processen har
været inddragende og god. Det er vi glade for og
stolte over, for det var afgørende for bestyrelsen,
at navnedebatten foregik med respekt og med
plads til alle holdninger. Det er vi gode til i vores
forbund, når vi mødes til medlemsmøder og andre
faglige arrangementer, og samtidig viste generalforsamlingen og urafstemningen, at engagementet i vores forbund er højt. Tak for det.
Nu har vi et nyt navn. Forbundet Kultur og Information. Nogle har spurgt, om det ikke favner
meget bredt, og det er rigtigt, at ordene kultur og
information er begreber, som andre faggrupper
potentielt også kan arbejde med. Men ordene er
valgt efter en grundig proces og favner forbundets medlemmer på tværs af arbejdsområder og
ansættelsessteder. Kultur og information er metabegreber for vores medlemmers nuværende og
kommende arbejdsområder og ligger godt i tråd
med vores overordnede arbejde for at bevare og
styrke adgangen til kultur, information og viden i
samfundet. Hvad enten det er på bibliotekerne, i
virksomheder eller i andre offentlige institutioner.
Med navnet Forbundet Kultur og Information står
vi stærkt i forhold til at kommunikere medlemmernes kompetencer og betydning for samfundet. Og det er en opgave, jeg føler stærkt for.
Allerede den første dag, da navnet var en realitet,

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk
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skrev og sendte jeg et modsvar til den meget gammeldags
myte om bibliotekaren som én, der sidder bag et skrivebord. Påstanden fra kulturjournalist Niels Frid-Nielsen i
Altinget var, at de mange aktiviteter og borgerinitiativer
på bibliotekerne kan gøre bibliotekaren overflødig. Jeg
skrev blandt andet i mit svar: »Det er ikke bygningen, der
skaber liv og aktivitet i lokalsamfundet. Det er det faglige
personale – bibliotekarerne – der faciliterer denne aktivitet. Det er bibliotekarerne – ikke murstenene – der tager
del i lokalsamfundet ved at række ud til skoler, plejehjem,
daginstitutioner, sportsklubber, foreninger, virksomheder
og meget mere.«
Forbundet Kultur og Information er det forbund, der sætter ord på medlemmernes værdi i samfundet, ligesom
vi fortsætter vores arbejde for at sikre vores stærke
faglige fællesskab, karrieremuligheder, samt gode løn- og
arbejdsvilkår.
I disse uger er arbejdet med at indsamle krav til OK21 i
fuld gang, og på pensionsområdet har PFA varslet, at der
snart lanceres grønne investeringsprofiler, hvilket netop
er noget, bestyrelsen betonede vigtigheden af til et møde
med PFA i efteråret 2019. Forbundet arbejder også med
at give input til en kommende uddannelse, som kredser
om data, etik, jura og processer – en uddannelse, som i
Danmark har afsæt fra forskningsbibliotekerne. Og ikke
mindst er der fortsat tryk på i vores rådgivning til medlemmerne og tillidsrepræsentanterne.
Tak for tilliden og vores unikke faglige fællesskab.
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1. Jobsøgning

4. Faglig udvikling

• Jobsøgningsworkshop
• Sparring og gode råd til dine jobansøgninger
og dit CV
• Personlig vejledning omkring kompetencer og
karrierevalg
• Kompetencemodel, der giver dig indblik i
sprogbrug og kompetencer. Se mere på
kulturoginformation.dk/job-og-karriere

• Fagmagasinet Perspektiv udkommer 10 gange om året
med artikler, der udvider din faglige verden
• Ugentlige nyhedsbreve
• På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler
om nye projekter og tendenser

2. Løn
• Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
• Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du
ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
• Gratis adgang til en lang række arrangementer lige
fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder
med mere
• L ave priser for medlemskab af en af forbundets
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA –
faggruppen for børnebibliotekarer.
• Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

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

6. Rabat på forsikringer og indkøb
• Forbundet har forhandlet bedre priser hos forsikringsselskabet Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine medlemmer rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
• Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om
din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit
næste job.

Find mange flere på kulturoginformation.dk

N y h e d s o v e r b l ik

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

13. januar

Bred tilslutning til nystiftet faggruppe
I starten af januar blev forbundet en faggruppe rigere. Faggruppen for
Formidling skal danne grundlag for videnudveksling og opkvalificering af formidling som en kernekompetence. Desuden vil faggruppen
være med til at fremhæve og dyrke formidlingens relevans og betydning i medlemmernes arbejdsliv i dag.

16. januar

Flere låner bøger i Helsingør
Fra 2018 til 2019 er en mangeårig tendens med faldende udlån
vendt til en stigning på Helsingør Kommunes Biblioteker.
På ét år er antallet af fysiske og digitale udlån af bøger og
lydbøger steget fra 403.902 til 408.044 i Helsingør Kommunes
Biblioteker. Der er for eksempel udlånt 4.500 flere børnebøger i
2019 end i 2018.
Bibliotekerne begrunder det blandt andet med et tæt samarbejde med kommunens daginstitutioner, og i 2019 satte partnerskabet med skolerne også rekord med 8.000 besøg til forløb om
læselyst og kildekritik.
Ros til medarbejderne
Formand for Kultur- og Turismeudvalget Michael Mathiesen (C)
roser i en pressemeddelelse bibliotekerne.
- Det her beviser, at vores biblioteker har valgt den helt rigtige
strategi, og at dygtige og dedikerede medarbejdere evner at
’sælge’ varen og i den grad lykkes med at udbrede læselyst og
litteratur, siger han.
Bibliotekschef Søren Mørk Petersen understreger, at det er vigtigt, at bibliotekerne er der, hvor borgerne er, og at udbredelsen
af digitale muligheder, streamingtjenester og tablets skaber nye
indgange til litteraturen.
- Vi tilpasser os den digitale udvikling, der hele tiden skaber nye
muligheder for at udbrede læsning og lytning, siger Søren Mørk
Petersen.
Flere biblioteker har oplevet stigende bogudlån. I Perspektiv
nummer 8 skrev vi blandt andet om Allerød, Lyngby og Viborg
Bibliotekerne, der har knækket den nedadgående kurve for udlån.
Mønsted
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Forbundets formand Tine Segel, der deltog på den stiftende generalforsamling, glæder sig over den nye faggruppe:
- Det er fantastisk at opleve deltagernes lyst og engagement i forhold
til at få sat fokus på formidlingens helt essentielle rolle. Jeg fornemmer,
at faggruppen har store ambitioner, og jeg glæder mig til at følge gruppens arbejde tæt. Stort tillykke til Faggruppen for Formidling, sagde hun
og takkede hovedbestyrelsesmedlem Sarah Elizabeth Hvidberg for at
have taget initiativ til at stifte faggruppen.
Formidling foregår i mange kontekster. Derfor er håbet, at faggruppen kan danne netværk for folk, der arbejder med forskellige former for
formidling.
Ønsker du at høre nærmere om eller melde dig ind i Faggruppen for
Formidling, komme med input til bestyrelsens arbejde, eller har du idéer
til arrangementer, er du velkommen til at kontakte fagpolitisk konsulent
Jakob Andersen på mail: jaa@kulturoginformation.dk
Forbundet Kultur og Information

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

7. februar

Projekt sammen med KL sætter fokus på det digitale mindset
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 fastsatte Forbundet Kultur
og Information og KL et projekt, der skal styrke biblioteksmedarbejderes formidling
af digitale ressourcer og bibliotekernes strategiske og ledelsesmæssige fokus på det
digitale bibliotek.

23. januar

Ny lønberegner til privatansatte
De privatansatte har det seneste år fået markante
lønstigninger. Lønstigninger, som er de højeste i
mange år. Det viser resultaterne af årets lønundersøgelse på privatområdet.
Privatansatte medlemmer har nu mulighed for at
tjekke, om de får den rigtige løn, med forbundets
nye lønberegner for ansatte på privatområdet.
Det kan være svært at vurdere, hvad man bør få i
løn, når man starter i nyt job, eller om den løn, man
får i sit nuværende job, er rimelig. Du kan nu bruge
Forbundet Kultur og Informations nye lønberegner
til at få et estimat på, hvad lønnen bør være i en
profil, der matcher dine input.
Lønberegneren er baseret på løntal fra den årlige
lønstatistik for privatansatte og opererer med de
samme brancher og stillingskategorier. I lønberegneren vil du under stilling og branche finde de
kategorier, hvor den kan give et retvisende resultat.
Har du for eksempel en stillingsbetegnelse som
kun få har, kan du måske ikke bruge lønberegneren
til en nøjagtig beregning, men du kan om muligt
vælge en stillingskategori, der ligger tæt på din. Alle
parametre skal nemlig udfyldes, for at der kan laves
en retvisende beregning.
Løntallene i lønberegneren er fra september måned, men der en funktion, hvor lønnen kan fremskrives til aktuelt niveau. I lønberegneren findes også
oplysninger om de typiske personalegoder.

Arbejdet med de digitale ressourcer kan let føles uhåndgribeligt, og derfor er det vigtigt at udvikle kompetencerne på området.
Forbundet Kultur og Information har efter aftale med KL ved OK18 afsat 1.5 millioner
kroner til kompetenceudvikling, der skal styrke biblioteksmedarbejdernes formidling af
digitale ressourcer på bibliotekerne og det digitale lederskab. Der blev i 2019, gennem
en række interviews, workshops og en observationsdag, udviklet en rapport, Analyse
om bibliotekernes formidling af digitale materialer. Rapporten belyser, hvor der er behov
for kompetenceudvikling, og hvor der er udfordringer i formidlingen og brugen af de
digitale ressourcer.
Bibliotekerne oplever i disse år en stigning i digitale udlån, men ifølge rapporten er
der fortsat et stort potentiale i at sikre, at borgerne bruger adgangen til den brede vifte af digitale ressourcer, som bibliotekerne stiller til rådighed. Der er f.eks. stor forskel
på, hvor mange der benytter sig af forskellige digitale fagblade kommunerne imellem,
selvom der er stort sammenfald i potentielle målgrupper. Desuden er der stor forskel
på, hvor naturligt biblioteksmedarbejdere oplever formidlingen af digitale ressourcer.
Pilotuddannelse
Rapporten skal nu danne afsæt for udviklingen af en pilotuddannelse, der udvikler
både medarbejdere og lederes tilgang til digitale ressourcer. Pilotuddannelsen vil
sætte fokus på ledelsesperspektiver og medarbejderes mindset, så formidlingen af de
digitale ressourcer opleves som en integreret del af kerneopgaven.
Formand for Forbundet Kultur og Information, Tine Segel, glæder sig over at projektet nu er ved at tage form.
- Det er positivt, at bibliotekerne oplever en stigning i de digitale udlån, men rapporten påpeger, at der er store mængder af digitale ressourcer, som desværre ikke
når ud til borgerne. Den digitale formidling kræver nye kompetencer og et særligt
ledelsesmæssigt fokus, og det kan forbundet være med til at understøtte med denne
pilotuddannelse. Derfor er jeg særligt glad for, at det lykkedes at få afsat 1.5 millioner
til kompetenceudvikling ved OK18.
Forbundet Kultur og Information

Find den på kulturoginformation.dk under Løn og
ansættelse/lønforhandling og lønstatistik.
Forbundet Kultur og Information
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

Få hjælp ved afskedigelse
9. januar
Står man til at blive fyret, resulterer det ofte i mange spørgsmål, tanker
og bekymringer. I den situation kan forbundet hjælpe, og det har tidligere bibliotekar ved Glostrup, Michael Jensen, benyttet sig af. Det betyder
meget at have en fagforening, der er tæt på medlemmerne, i ryggen.
Chefjurist i Forbundet Kultur og Informations afdeling for Rådgivning
og Formidling, Karin Madsen, er vant til at guide og støtte medlemmer i
forbindelse med fyring.
For bibliotekar Michael Jensen blev det en afgørende støtte at benytte
sig af forbundets rådgivning i en svær situation. Han stod til at blive afskediget på sin daværende arbejdsplads og havde inden da været i et langt
og opslidende forløb. For ham var det helt naturligt at inddrage forbundet
i forløbet.
- Jeg har sparret meget med forbundet, og de har også deltaget ved
samtaler med min arbejdsgiver. Det hele endte i en afskedigelse, hvor
den rådgiver fra forbundet, jeg var i kontakt med, lykkedes med at få mig
fritstillet efter en sygemelding. Hvis ikke jeg havde fået den hjælp, skulle
jeg selv have stået med det hele, og det havde jeg slet ikke overskud til,
siger Michael Jensen.
Undervejs i forløbet stod Michael Jensen med følelsen af afmagt, vrede,
frustration og usikkerhed. Så betydningen af at blive mødt af en rådgiver
fra forbundet med indsigt i hans arbejdsområde, fik en afgørende betydning:
- Der sad én parat til at analysere situationen og guide mig gennem alle
reglerne og fortælle, hvad jeg havde krav på. Det var rigtig godt med en
faglig vinkel på det. Samtidig blev jeg mødt af empati, mens jeg var stresset og ulykkelig.

10

- Sager om afskedigelser kan dreje sig om mange forskellige ting. Det
kan være på grund af sygdom, samarbejdsvanskeligheder, omorganiseringer og så videre. Og det er ofte en svær situation, hvor det giver rigtig
meget mening at tage fat i os, siger Karin Madsen.
Det første skridt, når hun taler med et medlem i den situation, er at
afdække, hvor medlemmet står:
- Vi skal møde medlemmerne der, hvor de er, og tage bestik af, hvad de
har brug for. Typiske følelser ved en afskedigelse kan være, at man føler
sig vraget og usikker eller har bekymringer om for eksempel økonomi og
muligheden for at få et nyt arbejde, så måske har man brug for, at vi ringer
igen og tager alt det praktiske lidt efter lidt, siger hun.
Rent praktisk er der nemlig flere ting at tage stilling til og arbejde med
i forbindelse med en afskedigelse. Drejer det sig om offentligt ansatte
medlemmer, kan de for eksempel vælge at få hjælp til at skrive et
partshøringssvar, hvor de kan komme med deres kommentarer til den
påtænkte afsked. Både for offentligt- og privatansatte gælder det, at BF
kan hjælpe med at forhandle fratrædelsesvilkårene for afskedigelsen –
eksempelvis hvorvidt medlemmet skal arbejde helt frem til afskedigelsen
eller kan få tilbudt efteruddannelse eller et konsulentforløb med henblik
på nyt job.
Senere kan Forbundet Kultur og Information blandt andet tilbyde
individuel karriererådgivning og adgang til mange forskellige kurser og arrangementer, der kan styrke mulighederne for at rykke videre i karrieren.

Forbundet Kultur og Information

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Værsgo. Vi giver mere end

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er
medejere af Lån & Spar

Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto
Du er medlem af BF og har afsluttet din uddannelse.
Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).
De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.
på lønkontoen. Der er 0 % på resten.
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019.
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

Mere end 100 mio. kroner! Det
får vores kunder tilbage i januar.
Fordi de er medlem af en faglig
organisation, der ejer os.
Som medlem af BF kan du få
personlige fordele og ekstra
gode vilkår hos os. For eksempel
3 % i rente på lønkontoen. Vi synes
nemlig også, der skal være kontante
fordele ved fællesskaber.

Bliv kunde i
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1998, book
på lsb.dk/bf eller
skriv til bf@lsb.dk

Læs mere på www.lsb.dk/bf
Bare fordi du er
medlem af
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NYT FORBUNDSNAVN:

71,1%
AF MEDLEMMERNE
STEMTE

JA
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JA

Et stort
fra generalforsamlingen på 96 procent blev
ved urafstemningen bakket op med 71,1 procent JA-stemmer.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Måneders dialog, debat og møder om et nyt
forbundsnavn blev afsluttet, da urafstemningen om et nyt forbundsnavn lukkede den 5.
februar klokken 12.
Kort tid efter godkendte forbundets politiske
revisorer valgresultatet. 52,4 procent af medlemmerne havde deltaget i urafstemningen.
71,1 procent havde stemt »ja« til hovedbestyrelsens forslag til et nyt forbundsnavn Forbundet Kultur og Information. 28,9 procent havde
stemt »nej«. Dermed havde forslaget fået
støtte fra mere end 2 ud af 3 af de afgivne
stemmer, hvilket en vedtægtsændring kræver.
Forbundet har dermed skiftet navn.
- Jeg er stolt over, at så mange medlemmer
har valgt at deltage i urafstemningen. Det
kæmpe medlemsengagement er særegent
for vores forbund, og det viser vores stærke
faglige fællesskab, siger Tine Segel.
Hun og den øvrige hovedbestyrelse har anbefalet medlemmerne at stemme »ja«, fordi et
nyt navn vil synliggøre, at både uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet og medlemmernes
arbejdsopgaver går i en bredere retning.
- Hvis vi som forbund vil være et stærkt
fagligt fællesskab for dem, der arbejder med
data, information, viden og kultur, skal det
også afspejles i forbundsnavnet. Det nye
navn er stærkt, og det favner medlemmernes
arbejdsopgaver og arbejdsområder på tværs

af uddannelser og ansættelsessteder. Og så
giver navnet Forbundet Kultur og Information
et stærkt fundament, når vi skal fortælle om
bredden i medlemmernes kompetencer. Jeg
glæder mig utroligt meget til at tage det i
brug, siger Tine Segel.
BIBLIOTEKAR OG BIBLIOTEKER

- I hovedbestyrelsen har vi jo arbejdet længe
med et nyt navn, og jeg har talt om et nyt

God stemning ved
den ekstraordinære
generalforsamling i
Odense den 25. januar.

"
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Reaktioner på nyt navn
Vi vil stadig have et fantastisk og unikt fællesskab at være bibliotekarer
i, men nu og fremover signalerer vi med vores nye navn, at fællesskabet
også er åbent for de kolleger, som ikke kalder sig bibliotekarer. Jeg glæder
mig til at byde endnu flere velkomne i fællesskabet, til gensidig inspiration
og fælles styrke! Facebook
navn i TR-kollegier, faggrupper, til medlemsmøder og fulgt debatter på sociale medier
og arbejdet i navnetænketanken. Derfor kan
jeg godt forstå, hvis nogle skal have tid til at
vænne sig til et nyt navn, siger Tine Segel,
der dermed understreger, at hun er meget
opmærksom på, at der er en gruppe medlemmer, der ville ønske, at forbundet fortsat hed
Bibliotekarforbundet.
- Først og fremmest er jeg glad for, at de tog
stilling og deltog i valget. For deres markering
er jo noget, vi tager alvorligt. Og jeg ved, at
et nyt navn for nogle er en svær ting, fordi de
føler stærkt for bibliotekartitlen og forbundstitlen. For hovedbestyrelsen er det derfor
vigtigt, at de medlemmer, der ikke ønskede
et nyt navn, kan mærke, forbundet fortsat
er bibliotekarernes forbund. For det er vi i høj
grad, og det har jeg understreget igennem
hele processen omkring et navneskifte. Vi
kommer fortsat til at markere bibliotekarernes
faglighed i debatter, vi vil fortsat være aktive,
når det handler om bibliotekerne, og jeg vil
med stolthed udtale mig som formand for
bibliotekarerne. Navneskiftet handler ikke om
et fravalg af alt det, men om at forbundet er
for de medlemmer, der har andre titler, andre
uddannelser og andre arbejdspladser end bibliotekerne. Det brede fællesskab styrker os og
faget, siger Tine Segel.

Stemmeprocent på

52,4%

Ved forbundets valg er stemmedeltagelsen ofte
høj. Ved seneste valg til hovedbestyrelse i 2018
var stemmedeltagelsen på 49,53%. I 2016 var
stemmeprocenten på 46,95%.
Alle forbundets stemmeberettigede medlemmer
har kunnet stemme, dog ikke passive medlemmer
herunder seniorer.

Bibliotekarforbundet fik sit daværende navn i
1975, hvor fusionen mellem Bibliotekarforeningen
og Bibliotekarforbundet for Forsknings- og
Fagbiblioteker blev vedtaget ved en urafstemning.

Reaktioner på nyt navn
Tillykke med det! Et flot mandat, og vel også pres på, at Forbundet nu
rykker hurtigt for at vise os skeptikere, at vores tillid til formanden og HB
var korrekt. Og jeg håber, at I husker at omfavne dem, der stemte nej, for
nogle af os føler, som du ved, at vi har mistet noget sjæl i dag. Twitter
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STEMTE FOR NYT NAVN
PÅ EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

Knap 100 medlemmer
debatterede et nyt forbundsnavn den 25. januar på den
ekstraordinære generalforsamling. Da forslaget kom
til afstemning, støttede 94
procent navneforslaget
Forbundet Kultur og
Information.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

94%

Formand Tine Segel præstenterede på
talerstolen overvejelserne bag et navneskifte.

»Et nyt navn er muligheden for at tiltrække nye medlemmer, som ikke ved, at BF er et forbund for dem«.
Sådan lød det fra en studerende til den ekstraordinære
generalforsamling den 25. januar i Odense, hvor knap 100
medlemmer var mødt op. Blandt dem var flere studerende,
der talte varmt for et navneskifte, blandt andet Lasse
Egmose Jensen, studerende ved Syddansk Universitet:
- Jeg følte ikke, at titlen bibliotekar var dækkende for det,
jeg ville. Jeg vil være databasemanager, så jeg tænkte, at
Bibliotekarforbundet ikke var et forbund for mig. Men jeg
fik øjnene op for, at BF var meget mere, fordi andre blev
ved med at fortælle mig om det. Jeg tror, et nyt navn kan
fjerne de vejbump for andre som mig, der ikke kunne se sig
selv i navnet.
Også andre markerede sig som fortalere for et navneskifte, blandt andet flere medlemmer, der havde en
anden faglig baggrund end bibliotekaruddannelsen. Flere
fortalte, at de havde haft lange overvejelser omkring et
medlemskab af Bibliotekarforbundet, fordi de ikke er uddannede bibliotekarer.

"
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Sagt på GF:

”Vores fag er i evig
udvikling, og vi skal
følge med, så den
kommende generation
føler sig omfavnet og
afspejlet i navnet”
Bitten Møller Johansen,
studerende SDU

"

- Jeg er antropolog og vældig glad for BF. Første
gang jeg fik job som kulturformidler på et bibliotek,
blev jeg opfordret til at melde mig ind i BF, men
jeg turde ikke, for hvad hvis jeg ikke blev ved med
at arbejde på et bibliotek - så kunne jeg ikke være
medlem af Bibliotekarforbundet. Havde det heddet
Forbundet Kultur og Information, havde jeg meldt
mig ind med det samme, sagde Sara Bindeballe fra
Aarhus Kommunes Biblioteker.
ARGUMENTER GJORDE INDTRYK

Især de studerendes positive holdninger til et
navneskifte gjorde indtryk på mange af generalforsamlingsdeltagerne, der havde god tid til at
debattere navneforslaget om formiddagen, inden
det blev sat til afstemning om eftermiddagen. Og
drøftelserne medlemmerne imellem fik flere til at
beslutte sig for, at de ville stemme »ja« til navneforslaget.
- Jeg er ikke begejstret for navnet. Det er for bredt
og for intetsigende. Men jeg har siddet sammen
med en gruppe studerende og har alligevel besluttet at stemme »ja«, fordi det er jer, der skal tegne
vores fremtid og det fremtidige arbejdsmarked,
men jeg tror, at det er andre ting, der skal til for
at øget medlemstal, sagde Andrew Cranfield fra
Tønder Kommunes Biblioteker blandt andet.

Flere medlemmer pegede ligesom Andrew Cranfield på, at en
navneændring skulle følges op af andre tiltag. Eksempelvis
pegede Matthias Eiriksson på, at forbundet – og medlemmerne
– skulle blive bedre til at invitere andre ind i fællesskabet.
- Jeg synes, det er en god ide, at vi skifter navn. Som forbund
skal vi blive bedre til at invitere andre ind, men det føles ikke
altid som om, at det er noget, alle medlemmer bakker op om –
heller ikke alle tillidsfolk. Der er mange potentielle medlemmer,
som ikke er medlemmer i dag, fordi de ikke føler sig hjemme i
vores forbund. Og det handler ikke kun om navnet, men også
om vores selvforståelse.

Sagt på GF:

”Jeg tror, at det er andre ting,
der skal til for at redde os, for
eksempel mere samarbejde, og i den
sammenhæng tror jeg, det er bedre
at hedde Bibliotekarforbundet.”
Kasper Bøgh, DTU

Vedtægtsændringer Generalforsamling og urafstemning
§8
Stk. 4. Til vedtagelse af forslag til ændring af forbundets vedtægter kræves, at 2/3 af de ved afstemningen på generalforsamlingen afgivne stemmer er
for forslaget. Uanset om forslaget opnår sådant flertal, kan mindst 1/5 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede forlange, at
forslaget skal sendes til urafstemning. Ved urafstemningen skal forslaget for at blive vedtaget opnå 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmers
stemmer.
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Sagt på GF:

”94 procents opbakning havde
jeg ikke i min vildeste fantasi
drømt om. Det er ikke bare et
navn, der er gået igennem,
det er opbakning til hele det
arbejde, vi har lagt i det.”
Tine Segel, formand

NAVNET GØR DET IKKE ALENE

Fra talerstolen havde Tine Segel i sin indledende tale til generalforsamlingen forklaret, hvorfor en enig hovedbestyrelse
foreslog et nyt forbundsnavn:
- Vi er ikke i tvivl om, at udviklingen på arbejdsmarkedet og
udviklingen på uddannelsesområdet betyder, at en titel ikke
længere skal udgøre vores forbundsnavn. Vores analyser af
medlemmernes nuværende og kommende arbejdsmarked og
vores erfaringer fra studiestederne viser, at det ikke er titler, vi
i fremtiden vil være fælles om. Når hovedbestyrelsen foreslår
Forbundet Kultur og Information, er det, fordi ordene kultur
og information er metabegreber, der beskriver det, vi arbejder
inden for eller med. Det er positivt ladede ord, som signalerer
det, som er en styrke ved den danske samfunds- og velfærdsmodel, fællesskab og traditionen for at forene os. Kultur – det,
som binder os sammen. Information – det, som muliggør vores
hverdag, og som vil styrke os som samfund fremover – og
dermed også vores rolle som forbund.
Efter navnedebatten blev forslaget sendt til afstemning.
94 procent stemte for, 6 procent stemte imod. Dermed fik

forslaget overvældende støtte. Ifølge forbundets vedtægter
kan vedtægtsændringer vedtages direkte på generalforsamlingen, hvis 2/3 af de stemmeberettigede støtter forslaget.
Samtidig sikrer forbundets vedtægter, at et mindretal på 1/5
kan sende et forslag til urafstemning. På generalforsamlingen
blev der stillet forslag om urafstemning, så alle medlemmer
havde mulighed for at stemme om det nye forbundsnavn, og
det støttede 26 procent af deltagerne. Urafstemningen blev
afsluttet den 5. februar klokken 12.
Sagt på GF:

”Vi er et forbund
i bevægelse,
fordi vi medlemmer
bevæger os.”
Jette Fugl,
næstformand

Nyt navn: www.kulturoginformation.dk
Nyt forbundsnavn betyder ny hjemmesideadresse, nye mailadresser, nyt logo og meget mere.
Det nye forbundsnavn Forbundet Kultur og Information betyder, at forbundet skifter domænenavn fra www.bf.dk
til www.kulturoginformation.dk. Også forbundets mailadresser bliver rettet, så hvis du eksempelvis vil skrive til
dit fagmagasin, skal du skrive til perspektiv@kulturoginformation.dk. (Alle gamle mailadresser vil dog også virke).
Forbundets nuværende logo bibeholdes, men kombineres med det nye navn. Dermed videreføres den nuværende
visuelle identitet. Alle ændringer er sat i gang, men forbundet forventer, at det vil tage en del tid, før navnet er
rettet alle steder. Ligesom det nye forbundsnavn først vil blive indført i overenskomsterne ved de kommende
overenskomstforhandlinger i 2021.
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Hvad tænker du om et nyt navn?
99 medlemmer mødte til generalforsamling 25. januar for at tage
stilling til et navneskifte. Her er
fire medlemmernes kommentarer
til navneforslaget.
Navn: Marie Louise Vernersen
Stilling: Biblioteksassistent på Sorø Akademi og
bibliotekar på Slagelse Biblioteker og Borgerservice.
Uddannelse: Bibliotekar DB og cand.mag. i kulturformidling

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Navn: Christian Hundebøl Høj
Stilling: Kulturformidler på Kolding Bibliotekerne
Uddannelse: Cand.mag. i litteraturhistorie
Hvad tænker du om navnet Forbundet Kultur
og Information?
- Da jeg overvejede at melde mig ind i BF, var det en
barriere, at det hed Bibliotekarforbundet. Jeg var i
tvivl, om jeg måtte blive medlem, for nogle fagforeninger læner sig meget op ad én profession, så jeg
var glædelig overrasket, da BF’s tillidsrepræsentant
sagde, at jeg selvfølgelig måtte være med.
Derfor synes jeg, at det er fornuftigt, at man får et
mere favnende navn. I Perspektiv kan man læse om
medlemmer, der arbejder i private virksomheder og
ikke føler sig som bibliotekarer, men som stadig ser
BF som et relevant forbund for dem.
Det har været interessant at følge navneprocessen
og opleve, at andre medlemmer heller ikke følte sig
repræsenteret i navnet Bibliotekarforbundet.
Tror du flere vil melde sig ind i forbundet ved
et navneskifte?
- Ja, både baseret på min egen oplevelse, og fordi
flere på min arbejdsplads med andre uddannelser
meldte sig ind, da de fandt ud af, hvad indholdet var.
Må jeg spørge, hvad du stemmer?
- Jeg forventer at stemme »ja«.

18 · Perspektiv · Februar 2020

Hvad synes du om navnet Forbundet Kultur
og Information?
- Det taler ikke til mig i forhold til, hvad det er, vi
står for som bibliotekarer. Jeg synes, ordet bibliotek
og bibliotekar er blevet et lidt udskældt ord i stedet
for, at vi går i dybden med, hvad det er, vi kan med
den uddannelse, vi har, som jo kan bruges mange
steder. Det kan måske lyde lidt gammeldags, men
det er som om, det bliver negligeret på en eller
anden måde. Vi skal gøre bibliotekartitlen til noget
positivt og forklare, hvad det er, vi bidrager med.
Når det er sagt, så er jeg også uddannet cand.mag.
i kulturformidling, så jeg kan godt se, at det favner
den del af faget også.
Har du taget stilling til, hvad du vil stemme
til navneskiftet?
- Jeg er her i dag for at høre begrundelserne for et
navneskifte, men i udgangspunktet er det »nej«,
fordi jeg synes, vi skal holde fast i ordet bibliotekar.

Navn: Claus Jacobsen
Stilling: Biblioteket Sønderborg
Uddannelse: Mag.art. i religionsvidenskab og filosofi
Hvad tænker du om navnet Forbundet Kultur og Information?
- Jeg er meget begejstret for det, og jeg frygter ikke en udvanding af bibliotekartitlen, for det er en funktion. Jeg talte med en gruppe studerende, der ikke ved,
hvor deres arbejdsliv kommer til at være, og jeg forstår udmærket, at det er svært
at melde sig ind i noget, hvor man ikke kan være sikker på, at man kan være medlem, hvis man skifter job, fordi man så ikke længere kan kalde sig bibliotekar. Med
et nyt navn skal man ikke føle, at man er med under falsk dække, fordi man ikke
arbejder på et bibliotek, eller ikke er udannet bibliotekar.
Oplever du at have været involveret i processen?
- Ja, jeg har fulgt debatten i Perspektiv, og jeg har prøvet at blande mig debatten som et medlem, der ikke er uddannet
bibliotekar. For eksempel skal der ikke være en lige fødekæde af medlemmer fra uddannelse til arbejdsplads. Styrken i det
her fagforbund er, at man kan få specifik viden om ens fagområde, mens jeg har oplevet et andet fagforbund, hvor både
deres fagblad og rådgivning var så generisk, at det var ligegyldigt.
Ved du, hvad du vil stemme? - Jeg stemmer »ja« til et nyt navn.

Navn: Helle Kjærsgaard Nielsen
Stilling: Børnebibliotekar Odder Bibliotek
Uddannelse: Bibliotekar DB
Hvad tænker du om navnet Forbundet Kultur og Information?
- Efter noget tid har jeg tænkt, at navnet godt kan ændres, men i starten tænkte jeg, »så
er jeg da virkelig en uddødende race«, fordi jeg er Bibliotekar DB. Men jeg vil jo ikke holde op
med at kalde mig bibliotekar, fordi min fagforening får nyt navn. Jeg har været tillidsrepræsentant i mange år og har identificeret mig med Bibliotekarforbundet som min fagforening,
så det gør jeg jo nok også med det nye navn.
Så du har været igennem en længere proces?
- Ja, og kan godt se, at det kan være smart at ændre navnet. Ikke for at det skal være smart
og nyt, men fordi det kan gøre noget godt for forbundet. Jeg kan godt lide muligheden for
undertitler under navnet, for eksempel bibliotekarer og formidlere. Jeg ved ikke, om jeg tror,
at et nyt navn redder en hel masse, men det er et forsøg værd.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
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Fra kulturdrømme
til analyse og logik
Karin Dorthea Toft, cand.scient.bibl, drømte
om at arbejde med kultur og formidling. Men
fascinationen af at skabe adgang til viden
har ført hende til medicinalvirksomheden
Ferring, hvor det er kompetencer som
analyse og struktur, der fylder i jobbet.
Det var et tilfælde, at Karin Dorthea Toft blev
uddannet cand.scient.bibl. Hun tog til åbent hus
på Biblioteksskolen for selskabets skyld, fordi en
veninde overvejede uddannelsen.
- Men bagefter var det mig, der syntes, at den
lød spændende på grund af bredden i uddannelsen, der går fra statistik og data til kulturformidling. Jeg er oprindeligt uddannet designteknolog,
men min tanke var, at uddannelsen ville give mig
mulighed for at bruge mine kreative evner inden
for museer eller formidling af kultur.
Karin Dorthea Toft er 42 år. Hun arbejder som
Regulatory Information Manager i pharmavirksomheden Ferring, der har base i Ørestaden omgivet af andre store domiciler i stål med blanke
vinduer, der vender ud mod enten motorvejen
eller metroen. Meget langt fra den bløde kultur,
hun troede skulle blive hendes arbejdsmæssige
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udgangspunkt. Alligevel føler hun ikke, at hun
har skiftet grundlæggende spor af den grund.
- Oprindeligt er jeg uddannet designteknolog,
som er en uddannelse inden for mode- og tekstilbranchen, men jeg havde svært ved at leve med
jobusikkerheden i den branche. Derfor tog jeg
bibliotekaruddannelsen og var overbevist om, at
det var inden for kultur og det kreative, at jeg på
sigt skulle arbejde.
Uddannelsens første år gav indblik i informationssøgning og informationsarkitektur.
- Det var en øjenåbner for mig, at man kan få
adgang til viden via databaser med artikler og
informationer om alt muligt. Jeg opdagede også
en helt ny side af mig selv, hvor jeg havde evner
til at tænke analytisk og logisk i stedet for kun
kreativt.
Under studietiden valgte Karin Dorthea Toft

”For mig er der
også en ideologi
bag min faglighed.
Det handler om lige
adgang til viden og
gennemsigtighed
omkring viden.”

fag fra både kultur- og informationsdelen, og
studiejobbet hos Det Danske Filminstitut var
også en kombination af den brede interesse,
hvor hun arbejdede med databaser, informationssøgning og formidling i biblioteket.

Nummer to til samtale

"

- Jeg har altid været åben over for, hvor jeg
skulle arbejde. For mig var det afgørende at
skabe adgang til viden.
Efter studietiden arbejdede Karin Dorthea
Toft i knap et år på et forskningsinstitut i
Firenze i Italien. Opgaverne drejede sig om
instituttets tidsskriftsamlinger, og forskningsfeltet var europæiske forhold inden for
blandt andet historie og jura.
- Jeg lærte meget af det år. Ikke fagligt, for
jeg havde mindre ansvar og svært ved at få
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indflydelse i forhold til, hvad jeg fik lov til på filminstituttet. Men jeg lærte meget om organisationer, hierarki,
roller og kulturer, og den viden bruger jeg i mit nuværende
job, hvor jeg samarbejder med folk fra alle dele af verden.
Efter året i Italien havde Karin Dorthea Toft svært ved at
finde et job, selvom hun søgte bredt.
- Det var så frustrerende. Jeg ville jo gerne have nye
udfordringer, og jeg kom til samtaler og fik god feedback.
Men at ende som nummer to i en ansættelsesproces, giver
jo ikke noget job.
Ledighedsperioden endte efter et års tid, da Karin Dorthea Toft blev ansat i en projektstilling på Det Informationsvidenskabelige Akademi, der var i gang med at gøre
klar til flytningen til Københavns Universitet, og herefter
blev hun ansat i et vikariat i Ferring, der fastansatte
hende som Regulatory Information Manager. Hun arbejder
med at indsamle data om Ferrings produkter, eksempelvis
hvornår de er godkendte, hvornår de er kommet på markedet, hvornår en ansøgning er indsendt til en myndighed,
eller om der er sket en ændring i produktet.
- Medicin er et meget reguleret område og skal dokumenteres. Det handler om patientsikkerhed, siger Karin
Dorthea Toft.

”Det er det, jeg synes
er fantastisk med
mine bibliotekarfaglige kompetencer,
at man altid – som
en bonus – får
viden om et andet
område – uanset
om man så arbejder
i et advokatfirma,
filminstituttet eller
medicinalbranchen.”

Detektivarbejde
Rent praktisk kommunikerer hun med kolleger på Ferrings
kontorer rundt om i verden, hvor de lokale medarbejdere
udfylder formularer med data, som Karin Dorthea Toft
strukturerer og registrerer. Det kræver meget kommunikation.
- I virkeligheden kalder mit arbejde også på mine kreative evner. Jeg arbejder jo i en struktur, hvor informationerne skal passe ind. Men jævnligt oplever vi at stå med data,
der ikke passer ind, og så skal vi alligevel finde en løsning,
så vi senere kan genfinde de data og trække statistik. Hvis
alt var korrekt fra starten, var jobbet ikke så spændende,
som det er. Men netop det, at der er et element af at være
detektiv og kunne analysere, hvad der er sket i forhold til
et bestemt produkt, og hvordan vi dokumenterer det, gør
jobbet så spændende.
Det at strukturere data og information var også det, der
oprindeligt fascinerede Karin Dorthea Toft ved studierne.
- Hele min interesse fra uddannelsen var at skabe adgang til viden. Det er i god tråd med mit job i dag. I sig selv
er arbejdet med data ikke interessant. Det er den værdi,
data skaber for det område, når man kan udnytte den og
genfinde dem, der er spændende. Reelt set kunne det jo
være hvor som helst, jeg arbejdede. Det er det, jeg synes
er fantastisk med mine bibliotekarfaglige kompetencer, at
man altid – som en bonus – får viden om et andet område
– uanset om man så arbejder i et advokatfirma, filminstituttet eller medicinalbranchen.

Vigtige detaljer
Blandt de kernekompetencer, Karin Dorthea Toft sætter i
spil, er at være detaljeorienteret. For det er afgørende, at
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data er præcise. En anden kompetence er at skabe
struktur, mens en tredje er analyse, hvor hun ser
kritisk på data og analyserer, om den hænger sammen med det data, der i forvejen er registeret.
- Vi indtaster aldrig i blinde. Alt skal verificeres, og
derfor er analysen så vigtig for sikringen af datakvaliteten, som vi aldrig kan gå på kompromis med.
Via analysen fanger Karin Dorthea Toft og kollegerne i afdelingen uoverensstemmelser, der skal
følges op på. Og derfor er en fjerde kernekompetence kommunikation.
- Vi kommunikerer med kolleger i mange dele af
verden og skal derfor have forståelsen for, hvordan
man kommunikerer klart. Eksempelvis er der kulturer, hvor man kan have svært ved at skrive, at der er
noget, man ikke ved; hvis vi stiller et spørgsmål, så
undlader de at svare, og det skal vi tage højde for.
Den røde tråd i karrieren er Karin Dorthea Toft
ikke i tvivl om.
- Det er grundlægende at indsamle viden, registrere den og formidle den. Det er essensen af alle de
job, jeg har haft. Og for mig er der også en ideologi
bag min faglighed. Det handler om lige adgang til
viden og gennemsigtighed omkring viden. Det er
en drivkraft for mig, at der er så meget viden, som
mange ikke ved findes – for mig er det grundlæggende at få den viden formidlet til et demokratisk
samfund. Og for at kunne gøre det, er det nødvendigt, at man har nogle som mig, der kan sortere i
data.

Da jeg til et møde i foråret begejstret fortalte om
idéen om et nyt lederkollegie, forbundet var ved at
etablere, var der en bibliotekskollega, som spurgte:
»om det ikke det var en postgang for sent?«

M

on ikke det derfor er vigtigt at
redegøre for tankerne bag etableringen af dette lederkollegie,
og hvorfor det giver mening, at
det netop etableres i fagfor-

eningens regi.
Selvom uddannelsesverdenen er langt mere
fragmenteret end tidligere, og en bibliotekar
ikke længere nødvendigvis er en »bibliotekar«,
giver det, efter min bedste overbevisning,
stadig god mening at tale om et stærkt fagligt fællesskab. Et fællesskab, som er båret af
en fælles faglighed og forståelse for fagets
habitus af kultur og information og endvidere et fælles værdisæt, som jeg oplever, er
ret universelt, også set i et internationalt
perspektiv.
Derfor er det efter min mening vigtigt, at
denne faglighed spiller ind i en diskussion om
ledelse, og hvad det vil sige at udøve ledelse
i en kontekst af fag og institution – både i

SYNSPUNKT

Hvorfor et lederkollegie
i forbundsregi?

teorien og i praksis. Jeg er ikke så naiv at tro, at denne diskussion udelukkende
kan eller skal finde sted i regi af Forbundet Kultur og Information, men jeg
mener, at forbundet har en unik position i forhold til at tale ledelse i forhold til et
fagligt genstandsfelt.
For det første rummer forbundet medlemmer, som er ansat på tværs af sektorer og kan være med til at bibringe erfaringer og viden, som ikke ellers kommer
så nemt i spil. Det er håbet, at lederkollegiet kan bringe folk fra folkebiblioteker,
forskningsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, fagbiblioteker og private virksomheder sammen i et netværk, som kan berige alle deltagende.
For det andet er kollegiet ikke bare tænkt som et mødeforum for ledere og
mellemledere; Forbundet Kultur og Information tænker det langt mere bredt. Et
sted for (team-) koordinatorer, projektledere, tillidsrepræsentanter og dem, som
synes, at ledelse er interessant set i forhold til opgaveløsning og organisationsudvikling mere generelt.
Sidst men ikke mindst er det vores håb, at lederkollegiet kan være et forum,
hvor lederaspiranter kan finde inspiration og viden til at udvikle sig som kommende lederprofiler. I Danmark er vi ikke altid særligt gode til at arbejde med at
have et fokus på de medarbejdere, som udviser et lederpotentiale, hvor vi gøder
jorden for den næste generation af ledere. Den amerikanske biblioteksforening
udpeger »movers and shakers«, hvor man identificerer årets ledere eller kommende ledere i bibliotekssektoren. Dette er muligvis lidt udansk og kan ikke
uden videre overføres til disse breddegrader, men vi skal blive bedre til at tage
snakken internt i vores institutioner, så vi fastholder talent og viser en vej frem
indenfor egne institutionelle rammer.
Jeg er ikke blind for, at vores biblioteker i dag er mindre homogene, når vi taler
om uddannelsesbaggrund – og gudskelov for det. Ej heller, at ledelse diskuteres
i alle mulige kontekster og sammenhænge, men jeg har ofte savnet et forum,
hvor jeg kunne tale og diskutere ledelse ud fra lige netop min faglighed. Dette
vil helt sikkert ske i mange forskellige fora – men nu også i forbundets Lederkollegie. Jeg håber, at mange kollegaer og medlemmer vil have lyst til arrangere sig i
Lederkollegiet – jeg er helt sikker på, at vi får rigtig meget ud af det sammen.
Næste møde i Lederkollegiet finder sted den 5. marts i Middelfart. Læs mere
om ledernetværket på kulturoginformation.dk/ledernetværk.

Andrew Cranfield er Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner,
Tønder Kommune og medlem af Styregruppen for forbundets Lederkollegie.
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FORMIDLING

FAG I FORMIDLING
80 førstesemester-studerende på Informationsstudier på Institut for Kommunikation har gennem et
halvt år arbejdet med nye formidlingsformer ud fra
cases fra Ballerup og Lejre bibliotekerne. Perspektiv
var med, da de studerende pitchede deres idéer og
viste prototyperne frem.
TEKST OG FOTO SABRINE MØNSTED

Casen fra Lejre Bibliotek lød:
Biblioteket på Lejre Station er genåbnet i april 2019, den gamle stationsbygning, hvor biblioteket har til huse,
har gennemgået en større renovering, derfor:
Hvilke formidlingsmæssige greb kan gøres, så den udvendige kommunikation på selve biblioteksbygningen
og den omkringliggende stationsplads understøtter de aktiviteter, der allerede foregår?
Samt aktiverer perronen, så især pendlermålgruppen inddrages?
De primære målgrupper er: dagplejere og institutioner, freelanceren, skoleeleven, »den klassiske læser«,
tilflytteren, turisten og ikke mindst pendleren.
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Snup
en bog
fra
pendlerreolen

En skærm
vækker
interesse

Idé:
En reol med bokse med lys i og udvalgte bøger med forsiden udad,
så man på perronen kan vælge en bog og låne den. Man trykker sit
lånerkortnummer ind for at få boksen til at gå op.
Reolen hedder »Vores reol«, fordi den skal være et fælles samlingspunkt på stationen. Når bogen afleveres, skal det ske på biblioteket.
På den måde får man også folk ind på biblioteket.
- Idéen er god og fungerer allerede i Glostrup, sagde Lunde Ljungberg.

Idé:
Opsæt en stor skærm, hvor biblioteket er
tydelig afsender. Skærmen skal have fire
kategorier af indhold:
1. Dagens spørgsmål, som gør en nysgerrig: »Hvor mange tænder har en ræv?«.
Spørgsmålet vises om morgenen, når
pendlerne tager afsted, og svaret vises
om eftermiddagen, når de kommer
hjem.
2. Dagens refleksion med et budskab,
man kan tænke over.
3. Lokale arrangementer.
4. Reklamer for biblioteket.
Feedback:
- Jeg kan lide idéen om en refleksion eller
et spørgsmål om morgenen, det giver
noget at snakke om på perronen, sagde
leder af Lejre Bibliotek og Arkiv, Lunde
Ljungberg.
- DSB har fokus på pendlerne, og hvad
der gør det fordelagtigt at tage toget. Og
refleksion taler ind i ro, og DSB’s motto
»DSB - hvis tiden er vigtig«. Idéen taler
ind i den »oplevelsesstation«, vi arbejder
med, sagde specialkonsulent i DSB, Jeppe
Erikstrup Møller.

Bogspor og dans
Idé:
En stor skærm på perronen viser også bogudvalget på biblioteket og for
eksempel tal på, hvor mange bøger der er udlånt den dag.
Ved hjælp af nudging i form af tegnede spor fra perronen til biblioteket,
der ligner bøger, skal pendlerne føres hen til biblioteket.
Bogsporene på selve perronen fungerer også som en opfordring til
bevægelse, hvor der spilles musik, når man træder på dem. Det vil skabe
bevægelse og fællesskab på perronen blandt de ventende togpassagerer.
Feedback:
- Alle taler om, at vi skal bevæge os mere, men jeg har stadig ikke set
idéer til, hvordan vi kan gøre det, mens vi venter på toget, men her er en
idé. Tjekket. Igen noget, der kan forbedre oplevelsen af at vente på toget.
Og måske man skal køre den endnu længere ud, så bevægelserne også
kaster lys op på væggen, eller at de kun virker, hvis flere gør det sammen,
sagde Jeppe Erikstrup Møller.
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Casen fra Ballerup Bibliotekerne lød:
Robotteknologien kan både understøtte den daglige drift, formidling over for borgerne og indgå i læringsforløb om
ny teknologi. Robotteknologi er stadigvæk i en tidlig udviklingsfase generelt i de danske folkebiblioteker. Men der er
ingen tvivl om, at det vil være en naturlig bestanddel af fremtidens opgaver og formidling.
Så hvordan kan man integrere robotteknologi i de danske folkebiblioteker, med fokuspunkter som formidling,
læringsforløb og drift?

Event om teknologi
Idé:
Bibliotekerne skal være en arena for debat om teknologi, hvor
borgerne kan møde ny teknologi, fordi der er en tendens til
frygt, når man ikke ved, hvad teknologien er og kan. Konkret
kunne biblioteket afholde events fire gange om året med
præsentation og debat om ny teknologi. Konceptet skulle være
uformelt med kaffe, kage og popcorn.
Målgruppe: Familier med store børn og unge over 20 år.
Feedback:
- Idéen med, at biblioteket skal være stedet, borgerne kan
møde den nye teknologi, er oplagt, og jeg kan godt lide, at det
er noget, vi gentager. En indgang til debatemnet kan være
en aktuel sag som Red Barnet, der har været ude med sager
om børn, der er blevet narret på nettet, sagde Thomas Sture
Rasmussen.
- Jeg kan lide idéen om at skabe samtaler om teknologien, men
jeg tror, at det er svært at få unge på 16 år til at komme på
biblioteket for at se på teknologi med deres forældre, sagde
postdoc Eva Pina Myrczik fra Institut for Kommunikation.

App med boganbefalinger til unge
Idé:
En app til unge med boganbefalinger for at få flere unge til
at læse, da kun otte procent af de 16-19-årige læser dagligt.
Det kan lokke flere af dem på biblioteket, fordi de skal hente
de fysiske bøger. 35 procent af de køb, der sker på Amazon, er
på baggrund af anbefalinger. Det vil vi gerne efterligne, men
vi vil ikke bruge deres personlige data. I stedet skal det være
gennem brugerinddragelse, for eksempel med anmeldelser af
bøger, ved at de liker bøgerne eller giver dem stjerner, så der
bliver skabt et slags community i appen som på sociale medier.
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Målgruppe: 12-17-årige.
Feedback:
- Fedt, at I har fokus på de unge, og at I har defineret et problem og arbejder med trenden om igen at promovere de fysiske
bøger blandt unge, sagde Eva Pina Myrczik.
- Idéen er god, men grunden til, at Amazon og Netflixs anbefalinger fungerer så godt, er netop brugen af persondata.
Desuden er en målgruppe fra 12 til 17 år et stort spænd, sagde
digital leder i Ballerup Michael Anker.

Robot som bog-anbefaler
Idé:
Brug robotten Pepper til at anbefale nye bøger til brugerne. Når de afleverer en bog, de kunne lide, scannede de
forsiden, og Pepper kom med 10 nye bud på titler, der kunne appellere til dem.
Den er sjovere end en scanningsmaskine og vil give opmærksomhed til samlingen uden at tage opmærksomhed
fra de andre ting i biblioteket.

Målgruppe: Alle, men appellerer måske mest til de yngre brugere. Den viser også borgerne, at vi ikke skal være
bange for robotter.

Feedback:
- Det kunne godt være en idé, især i den ubemandede åbningstid, hvis de ikke var så dyre, sagde Michael Anker. Og
interessant, hvis udviklingen med tiden gør, at læseanbefalinger også kan handle om stemninger og setting i bogen
– den såkaldte appelfaktor – og at man kan få en dialog med robotten eller trykke sig frem til en indsnævring af det,
man kan lide.
- Og fint at få en samtale i gang om, hvad robotter kan og ikke kan. Og at de ikke er så farlige endda, sagde bibliotekar
og udvikler Thomas Sture Rasmussen.

Vi holder generalforsamling

Lucinda
Riley

onsdag den 18. marts 2020 kl.17.

De syv
søstre

MagnaPrintserien

Her er Lucinda Rileys første bog ud af syv om
’De syv søstre’: Skønheden Maia, lederen Ally,
fredsmægleren Star, pragmatikeren CeCe, moderlige Tiggy og kuglelynet Electra. De seks
piger er alle blevet adopteret og er opkaldt efter
stjernebilledet ’Plejaderne’ eller ’De syv søstre’,
og derfor har de altid ventet på, at deres far
skulle komme hjem med endnu en pige, der
kunne fuldende stjernehoben, men det er aldrig
sket.

Lucinda Riley

1

på Comwell Borupgård i Snekkersten,
I den første bog følger vi den ældste søster,
Maia, der er kaldt hjem til barndomshjemmet
ved Genèvesøen, fordi hendes elskede adoptivfar, Pa Salt, er død. Han har efterladt dem hver
især et brev og et sæt koordinater, der fortæller
præcis, hvor de kommer fra, og Maia beslutter
sig for at følge ledetråden til Rio de Janeiro i
Brasilien.

Kom og få et glas vin og lidt snacks
og hjælp os med at lægge planer
Bind 1 af 3

for vores fremtidige udgivelser!
MagnaPrintserien
401 år f.kr. regerer Kong Artaxerxes over et rige,
der strækker sig fra det Ægæiske hav til det
nordlige Indien. Men hans bror, Kyros, vil være
konge, og han skyr ingen midler for at nå sit
mål. Snart er de to brødre i krig, hvor omkring
10.000 spartanske krigere møder en kolossal
militær overmagt i perserne og spartanerne må
kapitulere. Nu skal de forhadte spartanere tilbage til Grækenland – en farlig færd gennem det
persiske rige, og her bliver det den unge soldat
Xenofons lod at lede de overlevende hjemad.

Conn
Iggulden

De syv søstre
MagnaPrintserien
Bind 1 af 3

Conn Iggulden

Falken
fra
Sparta

1

Bind 1 af 2

Falken
fra Sparta
MagnaPrintserien
Bind 1 af 2
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TEKST ANETTE LERCHE FOTO: PRIVAT OG DTU BIBLIOTEK, ANNETTE REFN

DTU Bibliotek
hjælper virksomheder
med Extended
Reality-teknologi
DTU Bibliotek er partner i et projekt for mere og bedre
anvendelse af Extended Reality-teknologi – i form af
eksempelvis 3D-briller – i danske industrivirksomheder.
Projektet er støttet af Industriens Fond.

N

år en industrivirksomhed udvikler og bygger
en ny industrimaskine, har medarbejderne
traditionelt bygget maskinen efter en tegning – altså en model i to dimensioner.
Men en model af maskinen – set gennem en
3D-brille – vil gøre det lettere at forstå maskinen rummeligt og forestille sig, hvordan
maskinen skal bygges. 3D-brillen kan endda
give medarbejderen informationerne i den rækkefølge, der er
brug for det.
Dette er blot et eksempel på, hvordan en bedre anvendelse
af digital teknologi kan mindske spildtid og forbedre arbejdsprocesserne i industrien. Derfor har Industriens Fond støttet et projekt, hvor tre industrivirksomheder får hjælp til at
identificere, hvordan virtuelle applikationer kan hjælpe dem
og ikke mindst, hvordan de kommer i gang med at bruge den
nye teknologi, og DTU Bibliotek spiller en vigtig rolle i projektet
ved at finde ny viden om, hvordan industrien kan bruge Virtual

(VR), Augmented (AR) og Mixed Reality
(MR) – samlet kaldet Extended Reality (XRteknologi).
Biblioteket har sammen med de to øvrige
projektpartnere Virsabi og Kring blandt andet
mødtes med de tre virksomheder til en række
workshops i efteråret 2019 for at afdække de
problemer, virksomhederne ønsker løst ved at
tage XR-teknologier i brug, og hvilket konkret
værktøj inden for VR, AR, eller MR, der bedst
løser deres problem.
- For virksomhederne i projektet har der
været stort fokus på at undgå spildtid. Eksempelvis har flere af virksomhederne udenlandske kunder, der køber deres industrimaskiner.
Virksomhederne sender medarbejdere ud i verden for at vedligeholde og reparere maskinerne, hvilket er dyrt og tidskrævende. Men med

$
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Se mere på projektets hjemmeside og DTU Bibliotek:
www.digital-reality.dk.
www.bibliotek.dtu.dk/VirtualReality
På billedet ses Microsoft HoloLens, der er en Mixed Reality-brille,
der giver virtuelle informationer, så man samtidig kan bruge sine
hænder – eksempelvis når man bygger en maskine i industrien.

Forstå XR-teknologi
XR er en samlet betegnelse for Virtual (VR), Augmented (AR) og Mixed Reality (MR).
VR , der er bedst kendt som de VR-briller, der giver mulighed for at se ind i en anden virkelighed eksempelvis i spil, AR , der er et virtuelt lag hen over en kendt virkelighed, ligesom i
det populære spil Pokemon, og endelig MR , hvor man tager en brille på, der gør, at man har
hænderne frie, mens man får en virtuel information via brillen.
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”Ved at tage den
nye teknologi i
brug kan vi på
biblioteket også
få nye redskaber
til for eksempel
at visualisere og
formidle data på
nye måder”.

XR-teknologi vil man på sigt kunne supportere
flere af kunderne fra Danmark, hvilket vil
spare tid og penge. Det er et af eksemplerne
på gevinsterne ved at tage den nye teknologi i
brug, forklarer Louise Koch, der er bibliotekets
XR-medarbejder.
FRA 2D TIL 3D

DTU Bibliotek har frem til januar i år sammen
med det øvrige projektteam hjulpet virksomhederne med at afdække, hvilke fordele
medarbejderne i de tre udvalgte virksomheder
har ved at bruge XR-teknologi, og i foråret
bygger Virsabi konkrete digitale løsninger til
virksomhederne på baggrund af den viden, der
er opnået gennem efterårets workshops.
- Hele informationsflowet omkring produktionen kan forbedres. Når man på traditionel
vis producerer en maskine, skal medarbejderen
hele tiden se på tegninger og diagrammer,
mens komponenterne sættes sammen, og
desuden skal processen dokumenteres i et
tredje dokument. Det giver selvsagt meget
spildtid, som man kan undgå med XR-teknologi, hvor medarbejderne vil få de rigtige informationer i for eksempel en Mixed Reality-brille
i den rækkefølge, vedkommende har brug for
det, siger Louise Koch.
- Grundlæggende handler det om at give
medarbejderne den rigtige information på det
rigtige tidspunkt i de omgivelser, de har brug
for det. Og samtidig giver de nye teknologier
langt bedre mulighed for at videndele med kollegaer, som kan se, hvornår de kan tage over i
andre led af produktionen, siger Louise Koch.
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OMRÅDE MED STORT POTENTIALE

Netop XR-teknologi er et område, DTU Bibliotek allerede
arbejder med at understøtte på tværs af de faglige discipliner
på DTU. Biblioteket vil gennem projektet foretage målinger hos
virksomhederne for at vurdere, om det har nogen effekt, at
de bruger teknologierne, og til sommer udgiver DTU Bibliotek
et White Paper, der beskriver processerne for virksomhederne
i forhold til nye digitale løsninger. Målet med publikationen
er også at give andre danske industrivirksomheder råd og
vejledning om, hvordan de kan komme i gang med at anvende
XR-teknologier.
DTU Bibliotek har lige nu tre medarbejdere beskæftiget med
litteratursøgninger for at afdække relevante forsknings-,
patent-, og markedstendenser, og hvad der er publiceret om
XR-teknologi inden for det industrielle område.
- Forskere, studerende og ansatte på DTU vil alle gerne lære
mere om VR, AR og MR, og ved at tage den nye teknologi i
brug, kan vi på biblioteket også få nye redskaber til for eksempel at visualisere og formidle data på nye måder, siger Louise
Koch.
- Det er en læreproces, hvor DTU får viden om, hvordan forskere og industri kommer i gang med at bruge de nye teknologier, og hvordan disse værktøjer kan implementeres i uddannelse, forskning og erhvervsliv. Og på sigt er det målet at skabe
et digitalt læringsmiljø med adgang til viden om, hvordan man
bedst bruger de nye virtuelle teknologier og skaber innovation,
siger hun.

DTU Biblioteks medarbejdere på projektet:
Lars Binau, Teamleder, Studieservice
Louise Koch, Akademisk medarbejder
Maria Ravnkilde Christensen, Informationskonsulent
Jeannette Ekstrøm, Specialkonsulent
Henning K. Kristensen, Informationskonsulent
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”Det er en vildt vigtigt debat.
Jeg er umiddelbart mest enig med Rachel
Röst, omvendt må vi ikke blive museale.
Men mon ikke de fleste biblioteker kan
finde en mellemvej? Jeg tror, at det er
mindst lige så vigtigt, at vi bevæger os
ud af bibliotekerne og møder folk dér,
hvor de er, fx på skolerne. De læseuvante
fortjener også at blive præsenteret for
dét vidunderlige, læsning er.”

”Bliver tærsklen for høj,
så den flotte bygning
signalerer, at den er for de
»fine«, »kloge« eller dem
med kulturel kapital, så har
folkebiblioteket fejlet i
min bog.”

”Det vigtigste
ved et bibliotek er, at
have kompetente
bibliotekarer, indbydende
læsekroge og en alsidig,
omfattende
samling.”

”Børn, der er overladt
til sig selv, har jo heller
ikke den samme mulighed for at tage langt,
som børn der følges af
forældrene.”
Al henvendelse til Bibliotekarforbun

det · abonnement@bf.dk · Telefon:

I Perspektivs artikel Følelsen af at være en fedtet plet på
en hvid dug mener Rachel Röst, der arbejder med læselyst
for anbragte børn, at bibliotekerne bør prioritere socialt
udsatte fremfor dem, der selv kan »finde vej«. Lektor
på informationsstudier Henrik Jochumsen er uenig. Han
mener, vi skal værne om, at folkebiblioteket er for alle. På
Facebook spurgte vi, hvad I mener? Perspektiv har samlet
en række af kommentarerne.
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Kan bibliotekerne
blive for pæne?
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Facebookdebat:

38 88 22 33

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 præsentat
ionsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt
og
nemt at deltage.

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

Omslag nr1 2020#1.indd 1

”Biblioteket er for alle. Jeg tror, vi kan
og skal noget helt særligt for de, der skal
hjælpes med det medmenneskeligt dannende og
læselystens magiske rum, men som synes det er
rigtig svært at gå ombord i.
Samtidig tror jeg på, at jeg via min uddannelse
og mit høje faglige niveau også kan og skal
hjælpe mere boglige målgrupper, gymnasielever
og studerende, fordi jeg kan noget særligt, de
faktisk ikke kan.
Der skal og bør være plads til begge dele i det
danske folkebibliotekssystem.”

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

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram

”Umiddelbart er jeg ikke enig
med Rachel denne gang. For som
bibliotekar oplever jeg at gøre en
kæmpe forskel for børn af velstillede
familier, lige så vel, som børn der
er socialt udsatte. Læsning er efter
min overbevisning lige vigtig og
afgørende for alle, og der mange
velstillede og veluddannede mennesker, der læser lidt eller slet ikke.”

@fagmagasinetperspektiv

20/01/2020 11.59

”Jeg er meget enig
med Rachel - men jeg er så
heller ikke stor fan af de store,
fine »prestige-byggerier«.
Jeg tror, det vigtigste er at
huske på, at biblioteker skal
være designet til mennesker og gerne mennesker, der
ikke nødvendigvis er
biblioteksvante.”
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Vokseværk
og netværk
på kulturmødet
TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN FOTO: PETER SØHOLM SIMONSEN OG PR.

Siden det første kulturmøde på Mors i 2013 har den årlige
begivenhed vokset sig stor og betydningsfuld. Det er her,
scenen bliver sat til en national debat om kunstens og kulturlivets
udvikling, og bibliotekerne prioriterer kulturmødet højt. For som
landets (måske) vigtigste kulturformidlere skal bibliotekarerne
selvfølgelig også blande sig i samtalen på Limfjordsøen.

I

nspiration er en god ting. Det traditionsrige svenske
politikarrangement Almedalsveckan på øen Gotland gav
for snart ti år siden inspiration til at skabe Folkemødet
på Bornholm. Og få år efter gav netop Folkemødet
komponisten, forfatteren og iværksætteren Evanthore
Vestergaard idéen til at skabe en kulturel pendant. Kulturmødet var født, og det første kulturmøde fandt sted
på Mors i Limfjorden i 2013. Men hvorfor lige på Mors?
- Idéen var at finde et sted uden for de store byer. Et sted,
som folk aktivt ville vælge at tage til. Så da Morsø Kommune
bakkede meget aktivt op om idéen, blev det Mors, fortæller
Trine Bang, der er direktør for Kulturmødet Mors.
EN SÆRLIG STEMNING

Hun blev ansat for et par år siden, da kulturmødet havde vokset
sig så stort, at der var behov for en mere fast tilrettelagt
organisering og afvikling af begivenheden. I august 2019 trak
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kulturmødet hele 26.000 mennesker til
Nykøbing Mors, og Trine Bang regner ikke
med, at denne foreløbige besøgsrekord får
lov at hvile i fred.
- Vi skal vokse, men vi skal ikke vokse
uhæmmet. Vi skal have kvaliteten som
udgangspunkt, og kulturmødet skal stadig
være nærværende og autentisk. Et sted for
samtaler frem for taler, siger Trine Bang.
For nærværet og en »nede på jorden«stemning er ifølge direktøren en væsentlig
del af kulturmødets DNA. Og netop her
spiller Mors og øens indbyggere en særlig
rolle. For selv om idéen til kulturmødet ikke
er opstået lokalt, så har morsingboerne omfavnet arrangementet. Mange deltager som
frivillige på kulturmødet, og flere lægger

Udpluk af bibliotekernes omfattende program på kulturmødet.

hus eller have til for eksempel koncerter og
udstillinger.
- Det giver en helt særlig stemning, som man
simpelthen bare skal komme til Mors for at
opleve, lyder opfordringen fra Trine Bang.
IMPORT FRA HOVEDSTADEN

Kulturmødet blev i 2019 præsenteret under
overskriften Culture Matters, og den samme
overskrift går igen i 2020 og 2021. Både den
engelske ordlyd og det faktum, at kulturmødet oplever stigende interesse fra politiske
såvel som kulturelle spidser fra hovedstaden,
har givet anledning til kritik.
I Kristeligt Dagblad har teologiprofessor
Viggo Mortensen og samfundsforsker Michael
Böss givet udtryk for, at kulturmødet er blevet
for professionaliseret og er på vej til at miste
sin identitet og lokale forankring.
Trine Bang deler ikke deres bekymring:
- Vores brugerundersøgelse fra 2019 viser, at
50 procent af deltagerne er lokale fra Mors og
området omkring øen. Folk kommer, fordi de
er nysgerrige på programmet, og de har måske
planlagt at høre et bestemt foredrag, men får
en masse ekstra med hjem, fordi de får lyst til
at blive lidt.
Direktøren for kulturmødet lægger ikke skjul
på, at hun arbejder med det mål, at kulturmødet skal være relevant for kulturfagfolk og

”Kulturmødet
skal være
nærværende
og autentisk”,
siger Trine
Bang, direktør for Kulturmødte Mors
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kulturpolitikere fra hele landet såvel som for
kulturinteresserede almindelige borgere.
- Så ja, vi inviterer da for eksempel moderatorer som Clement Kjersgaard fra København.
Men vi har nu også mange jyske navne på
programmet.
NY INSPIRATION MED HJEM

Kulturmødet er også et mødested, hvor folk,
der på den ene eller anden måde arbejder med
kunst og kultur, kan lade sig inspirere og udveksle erfaringer. På Mors mødes teaterfolk,
musikmennesker, bibliotekarer, arkitekter, museumsformidlere, grafikere og mange andre
grupper inden for den brede etiket »kunst og
kultur« og har ifølge Trine Bang en unik mulighed for at dele viden og søsætte nye samarbejder på tværs.
Vita Andersen fra Aalborg Bibliotekerne er
enig i, at en tur til Mors giver en vitaminindsprøjtning til både faglighed og netværk. Bibliotekaren, der deler navn med en landskendt
forfatter, er projektleder for bibliotekernes
deltagelse på kulturmødet, og hun har svært
ved at få armene ned over arrangementet.
- Man får en masse inspiration med hjem,

”Det er vigtigt,
at vi får vist,
hvad biblioteker
kan og vil”, siger
Vita Andersen,
Aalborg
Bibliotekerne
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man kan bruge i hverdagen. Det kan for eksempel være idéer til
debatformater, til nye former for litteraturformidling, eller man
oplever folk med noget på hjerte, det vil være oplagt at invitere
til biblioteket.
Hun oplever desuden, at publikum er meget glade for at besøge bibliotekernes telt på kulturmødet.
- Vi får rigtig mange positive tilkendegivelser og har en lind
strøm af folk, der kommer til vores arrangementer, men som
også bare nyder at sætte sig ned og tage en pause i vores telt.
Vi arbejder med det gode værtskab, og det er fedt at mærke, at
folk føler sig godt tilpas hos os, siger Vita Andersen.
Men det er ikke kun andre kulturaktører og publikum, som
bibliotekarerne møder på kulturmødet.
- Vi skaber også kontakt til journalister, og den synlighed, det
giver i medierne, er også et vigtigt udbytte af bibliotekernes
deltagelse, vurderer Vita Andersen.
UNGES LÆSNING I FOKUS

Kulturmødet har haft vokseværk siden fødslen, og det samme
har bibliotekernes deltagelse og program på mødet.
- Vi lægger mange kræfter og ressourcer i det, og på de seneste kulturmøder har vi haft en rigtig god og central placering
midt på pladsen tæt på madtelt og toiletter. Det er godt, for så
ved man, at mange kommer forbi, siger Vita Andersen.
Bibliotekernes omfattende program på kulturmødet i
2019 bød blandt andet på litteraturbingo, poetry slam,

billedlaboratorium for børn, et virtual realityspil om fake news for de større børn samt en
række forfattere, der læste højt i skumringstimen.
Desuden var bibliotekerne arrangør af en
stor paneldebat med titlen »Skal fremtidens
generationer læse?«. Og selvom programmet
for bibliotekernes deltagelse på kulturmødet
i 2020 endnu ikke er fastlagt, er Vita Andersen ret sikker på, at temaet omkring børn og
unges læsevaner kommer til at fylde igen.
- Det går i den forkerte retning med børn og
unges læsning. Flere og flere forbinder udelukkende læsning med skolen, og vi vil jo gerne
have, at de også læser i fritiden af ren og skær
lyst. Det er en stor og vigtig opgave for os som
bibliotekarer at gå forrest her, understreger
Vita Andersen.
De yngste generationer er også i kikkerten
hos kulturmødets direktør Trine Bang, der i
2020 håber, at flere af de helt unge publikummer vil finde vej til Mors.
- Vi arbejder meget på at udvikle vores samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, og vi vil gerne gøre vores program endnu
mere relevant for unge, siger direktøren.
GØR POLITIKERNE KLOGERE

På Mors har kulturmødet betydet, at kunst og
kultur bliver prioriteret året rundt på de kommunale budgetter.
Spørgsmålet er, om kulturmødet også har
fået kulturkronerne til at rulle fra hovedstaden
og ud i andre af rigets kanter?
- Jeg kan ikke sige, at vi har været med til at
skabe bestemte politiske beslutninger. Men
det, at mange politikere kommer på kulturmødet, gør, at de bliver klogere på, hvad der rører
sig inden for kunst og kultur. På den måde er
vi bestemt med til at kvalificere den politiske
debat, siger Trine Bang.
For Vita Andersen er det også centralt, at
bibliotekerne på kulturmødet kommer i direkte
kontakt med både politikere og embedsmænd.
- Det gør os synlige, og det er rigtig vigtigt,
at vi får vist dem, hvad biblioteker kan og vil.
Det giver os også mulighed for at gøre op med
gamle fordomme, som der stadig eksisterer
rester af rundt omkring.

Om kulturmødet
• Kulturmødet Mors styres af en organisation
med udgangspunkt i Morsø Kommune og Region
Nordjylland, der også står for den finansielle basis. Mødet støttes af offentlige og private fonde.
• K
 ulturmødet har som mål at være Danmarks
samlingssted for samtalen om kunst og kultur
ved at sætte scenen for videndeling, erfaringsudveksling og inspiration på tværs af brancher
og skabe oplevelser, der gør kunsten nærværende.
• K
 ulturmødets program er opdelt i tre pinde: et
samtaleprogram, et kunstprogram og et oplevelsesprogram.
• S
 amtaleprogrammet går tæt på aktuelle temaer
i kulturdebatten med debatter, samtaler og
spændende formidlingsformater. Kunstprogrammet præsenterer kunst indenfor genrerne scenekunst, billedkunst, litteratur, musik, film, arkitektur og design. Oplevelsesprogrammet skaber
rammen om et væld af kulturelle arrangementer
som fællessang, fællesmiddage, fortælleaftener,
workshops og netværksfester.
• B
 ibliotekernes program på kulturmødet er
støttet af bibliotekerne i Region Nordjylland
og Midtjylland, Danmarks Biblioteksforening,
Bibliotekschefforeningen og Forbundet Kultur og
Information (tidligere BF).
• I 2020 håber Vita Andersen at få endnu flere
biblioteksfolk i spil i debatter og samtaler på
kulturmødet. Og har man gode idéer eller lyst til
selv at deltage som bibliotekar på kulturmødet,
må man gerne kontakte hende på vita.andersen@aalborg.dk.
• N
 æste kulturmøde på Mors finder sted den
20.-22. august 2020.
• w ww.kulturmoedet.dk

Februar 2020 · Perspektiv · 35

TEKST OG FOTO SABRINE MØNSTED

Tilbageblik
2000

Hvad skrev vi
om for ti og
tyve år siden?

Udlicitering:
»At kulturministeren har givet grønt lys for udlicitering – også af
hele biblioteksvirksomheden – har fået Bibliotekarforbundet til at
rykke ud med en pressemeddelelse. »Vi tager udfordringen op«,
forsikrer BF’s formand, Jacob Winding. »Men helt fundamentalt
for os er, at stat og kommune vedkender sig ansvaret for at
stille et ordentligt bibliotekstilbud til rådighed for borgerne, og at
bibliotekerne fortsat bliver et public service tilbud«.
Fra artiklen: Biblioteksdrift i udlicitering

Kommunikationsstrategi:
Bibliotekspressen
nr. 4, 22. februar 2000

Fællesskab:
»Jeg har oplevet en ny
verden i biblioteket, da jeg
var ude for at fortælle om
Den lukkede bog. Der har
bibliotekerne en enorm
kulturbærende funktion.
Tænk, at folk rejser sig fra
sofaen og cykler ned på
deres lokale bibliotek for
at høre om bøger. Det er
da fantastisk«, siger forfatter

Jette Kaarsbøl om biblioteker og
deres rolle i artiklen Forfulgt af fri
fantasi.
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»Vi får brug for at aktivere vores bagland – herunder
faggrupperne – i langt højere grad end tidligere«, siger konsulent

Jesper Laursen i artiklen BF vil markere sig i den bibliotekspolitiske debat om
en ekstraordinær generalforsamling, hvor hovedbestyrelsen vedtog en ny
kommunikationsstrategi.

2010

Udvikling:
»Flere partnerskaber og
nyskabelser er på vej i det
biblioteksvæsen, der er under
kraftig udvikling – også tvunget
af de omstændigheder, der
hedder færre penge. Med
»masser af ingen penge« følger
nødvendigheden i at prioritere
benhårdt, og der er masser
af udvikling«, skriver daværende

Bibliotekspressen
nr. 3, 11. februar 2010

redaktør for Bibliotekspressen,
Henrik Hermann, i redaktørens spalte
Ramasjang og flere partnerskaber.

Nyt på Del Din Viden

W
WW

DELDINVIDEN

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

HyggeHistorier: Læs med børn
- Barnets interaktive fortælling

»Mord« på biblioteket
22. januar 2020

22. januar 2020
HyggeHistorier er en app med en samling små, interaktive historier for
børn i alderen 3-6 år, hvor læseren, børnene, er med til at forme historien ved hjælp af simple valg/tryk på skærmen. Teksten er håndskrevet
og tegningerne hjemmelavede. Dette for at holde det så jordnært
som muligt. Børnene skal kunne relatere til egen brug af hænder og
tuscher. Historierne er søde og sjove og indeholder til tider simple
moraler såsom vær en god ven, ikke snyde og så videre.

I Brønderslev Kommune skal folkebiblioteket have et endnu
tættere samarbejde med kommunens folkeskoler. Dette har
blandt andet resulteret i undervisningstilbuddet Crime scene,
hvor elever i 5. og 6. klasse kan lege kriminaltekniker for en dag i
tæt samarbejde med Dronninglund og Brønderslev Bibliotekernes
bibliotekarer.
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Af Nikoline Asmund Thomsen, lærer og kulturformidler, Brønderslev Bibliotek
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på biblioteket

I Brønderslev Kommune skal folkebiblioteket have et endnu tættere
samarbejde med kommunens folkeskoler. Dette har blandt andet resulteret i undervisningstilbuddet Crime scene, hvor elever i 5. og 6. klasse kan
lege kriminalteknikere for en dag i tæt samarbejde med Dronninglund og
Brønderslev Bibliotekernes bibliotekarer.

I

I Brønderslev Kommune er det fra politisk side besluttet, at folkebiblioteket
skal have et endnu tættere samarbejde
med kommunens folkeskoler. Kommunens børn er vores fælles børn, og vi skal
derfor alle løfte i flok, når det gælder
»vores« børn. På Brønderslev Bibliotek udbyder vi hvert år blandt andet et skolekatalog,
hvori der findes forskellige undervisningstilbud om alt fra læselyst til fiktionsskrivning til
digital dannelse. Tilbuddene i kataloget bliver
hvert år nøje udvalgt og udarbejdet i forhold til
lærernes læreplaner og folkeskolens mål.
Et af de nye tilbud i år var Crime scene, så i
starten af november 2019 var over 150 elever
fra kommunens 5.- og 6.-klasser igennem forløbet på Dronninglund Bibliotek og Brønderslev
Bibliotek. Forløbet gik ud på, at eleverne skulle
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møde op på biblioteket, se et gerningssted, skrive en politirapport og derefter skrive en krimi.
Eleverne iklædte sig de hvide dragter og gummihandsker og
blev dermed transformeret til kriminalteknikere. De trådte ind
på gerningsstedet: blodet dryppede fra dugen, og de blå blink
cirkulerede i rummet og kastede lys på den forbrydelse, der var
blevet begået. Eleverne tog situationen alvorligt, og de var klar
til at finde spor, efterforske og opklare forbrydelsen.
”Wow, hvor er det creepy!” – citat elev 6. klasse,
Flauenskjold Skole.
Et af bibliotekets mødelokaler blev omdannet til Prebens
dagligstue, og denne blev fyldt op med ting fra byens genbrugsbutikker. Preben var en ældre mand og en samler, så det
skulle hans stue også signalere. Eleverne fik som noget af det
første læst en historie højt, hvori de hørte om Prebens sidste
minutter inden forbrydelsen. I historien blev der givet spor og

praj, men gerningsmanden blev aldrig beskrevet. Meningen var
nemlig ikke, at eleverne skulle regne en bestemt gerningsmand
ud. Meningen var, at eleverne skulle bruge deres fantasi, lægge
mærke til de spor, som de hver især fandt interessante, og
derudfra selv skabe en historie.
”Hvor er det bare godt lavet! I er så gode til sådan noget” citat lærer, Nørreådal Friskole.
Tilbage på gerningsstedet undersøgte eleverne rummet. Imellem hynderne på Prebens lænestol fandt de en blodig kniv, et
muligt mordvåben. På bordet var der blodige håndaftryk, mens
der i sovsekanden lå en afskåret finger. En af eleverne fandt
en sko under Prebens seng. I den stod der »HJÆLP«, imens
telefonledningen var klippet over. På telefonen var der ligeledes
blodige fingeraftryk. Havde Preben måske forsøgt at ringe
efter hjælp? Langsomt begyndte idéerne at spire, og eleverne
delte teorier, mens de undersøgte videre og tog billeder af
sporene. Alle idéer og tanker blev noteret.
”Må jeg godt skrive videre på krimien, når jeg kommer
hjem?” – citat elev 5. klasse, Nørreådal Friskole.
Når man laver et forløb som dette, nytter det ikke at springe
over, hvor gærdet er lavest. Det gælder om at gøre noget
ekstra, så præmissen for forløbet bliver så skarp som muligt.
Det vil sige, at vi klædte os ud som politibetjente, omtalte os
selv og hinanden som betjente og blev i karakter under hele
forløbet. Eleverne var som nævnt kaldt ind som teknikere med
hvide dragter og handsker på, så de ikke kunne sætte spor på
gerningsstedet. Dette gjorde, at alle levede sig ind i setuppet. Følelsen af at lege blev aktiveret, og selvom eleverne ikke

følte, at de havde dansk, så havde de det alligevel. I et forløb
som dette bliver elevernes genrebevidsthed styrket, dels fordi
de hver skulle skrive en krimi, men i særdeleshed fordi de oplever krimien indefra.
”Kriminalkommisær, vi har set nok. Vi er nu klar til at udfylde politirapporten.” – citat elev 5. klasse, Toftegårdsskolen
Eleverne trådte ud af dragterne, smed handskerne og gik
straks i gang med at udfylde politirapporten. Fælles for alle
var, at de havde bidt mærke i forskellige spor, og at de hver
især var opslugt af hver deres teori og historie. Måske var det
en slagter, en kollega, et bandemedlem, en låner, en frisør eller
en politibetjent. Måske var det selvmord, eller måske havde
Preben iscenesat sin egen død og forladt landet? Teorierne var
mange, og eleverne måtte hver især vælge den teori, de ville gå
med.
”Eleverne er meget opslugte af deres krimier”
– citat lærer, Thise Skole
Efterfølgende har vi fået god respons fra lærerne, som melder
tilbage, at eleverne er i fuld gang med deres krimier, og at de
er meget opslugte heraf. Når eleverne er færdige med deres
krimier, får vi på biblioteket lov til at læse dem. Det var en stor
succes, som vi glæder os meget til at gentage næste efterår.
Et forløb som dette sætter ligeledes en tyk streg under, at
litteratur og læring ikke blot er noget, der sker mellem en lærer
og en elev i et klasseværelse, men at biblioteket også her kan
noget vigtigt. Vores Crime scene har også affødt nye idéer, og
til foråret skal vi derfor lave et eventyrrum, som kommunens
indskolingsklasser får mulighed for at besøge.
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Ny lønberegner
på privatområdet
Det kan være svært at vurdere, hvad lønnen bør være i et nyt job, eller om den løn,
man får i sit nuværende job, er rimelig. Du kan nu bruge forbundets nye lønberegner
til at få et estimat på, hvad lønnen bør være i en profil, der matcher dine input.
Lønberegneren er baseret på løntal fra den årlige lønstatistik for privatansatte
og opererer med de samme brancher og stillingskategorier. I lønberegneren vil du
under stilling og branche finde de kategorier, hvor lønberegneren kan give et retvisende resultat. Har du for eksempel en stillingsbetegnelse, som kun få har, kan du
derfor måske ikke umiddelbart bruge lønberegneren, men du kan om muligt vælge
en stillingskategori, der ligger tæt på din. Alle parametre skal nemlig udfyldes, for
at der kan laves en retvisende beregning.
Løntallene er fra september måned, men der er en funktion, hvor lønnen kan
fremskrives til aktuelt niveau. I lønberegneren findes også oplysninger om de typiske personalegoder.
Du kan finde lønberegneren på kulturoginformation.dk/lønberegner.
Karin V. Madsen

Vidste
du…

at vikarer og andre tidsbegrænset ansatte har ret til at gå til
jobsamtale i arbejdstiden uden at
blive trukket i løn? Det fremgår
af funktionærlovens § 16. En ansat, der har opsagt sin stilling eller er blevet sagt op, har samme
rettighed.
Medarbejderen skal dog, så vidt
det er muligt, forsøge at lægge
samtalen, så det generer arbejdspladsen mindst muligt.
Karin V. Madsen

40 · Perspektiv · Februar 2020

Ferie i overgangsordning
til den nye ferielov
For at sikre en smidig overgang til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, er der vedtaget en overgangsordning.
Overgangsordningen indebærer, at ferie, der er optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,64 dage), kan afvikles i
perioden den 1. maj til den 30. september 2020.
Ferie, optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses og placeres i en fond (Lønmodtagernes Feriemidler). De indbetalte midler udbetales til dig, når du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet, dog tidligst den
1. oktober 2021.

Udbetaling af forskud fra Feriefonden
Hvis du har optjent mindre end 8,4 feriedage til afholdelse i perioden fra den 1. maj til den 30. september 2020, har du en særlig
mulighed for at søge om Ferieforskud 2020. Det er en forskudsudbetaling, hvor du kan få udbetalt nogle af de feriepenge, som ellers
bliver til en opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler.
Du kan søge fra april 2020 og senest den 31. december 2020. Borger.dk vil senere give nærmere information om, hvordan man søger.

Ny animationsfilm om de nye ferieregler
Forhandlingsfællesskabet har sammen med KL og Danske Regioner lavet en kort animationsfilm, der på god vis forklarer de nye principper for optjening og afvikling, når den nye ferielov træder i kraft. Du kan finde filmen på kulturoginformation.dk/ferie under Ansat
i kommuner.
Ulla Thorborg

Tid for indsendelse af OK21-krav
fra medlemmer, TR og klubber
Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse inviterer alle medlemmer, tillidsrepræsentanter og klubber til at indsende forslag
til overenskomstkrav. Forslag kan indsendes frem til den 27. marts 2020 og sendes til forbundets hovedmail: kontakt@kulturoginformation.dk.
Alle forslag vil blive bearbejdet i en TR-OK-arbejdsgruppe, som hovedbestyrelsen har nedsat med en tillidsrepræsentant udpeget fra
hvert TR-kollegie, hvorefter forbundets samlede kravpakke vil blive endeligt vedtaget på hovedbestyrelsesmødet i juni 2020.
Alle forslag til krav kan indsendes til forbundet. Hovedbestyrelsen har dog i første omgang valgt at prioritere følgende tre temaer for
kravudtagelsen: arbejdstid, et bæredygtigt arbejdsliv før pensionen samt kompetenceudvikling.
Vi håber, at du vil indsende dine forslag, og at I vil drøfte eventuelle kravforslag med jeres kollegaer og TR.
Efter HB-vedtagelse af et samlet forslagskatalog vil dette blive indsendt til Akademikerne, der vil foretage en prioritering af samtlige
af AC-organisationernes krav. Herefter sker der en prioritering i regi af Forhandlingsfællesskabet for det kommunale og regionale
ansættelsesområde, og det samme i regi af CFU for det statslige områdes vedkommende.
Dernæst udveksles krav med arbejdsgiverne, hvorefter forhandlingerne forventes at gå i gang omkring december 2020 eller januar
2021. Overenskomsterne skal være færdigforhandlet inden den 1. april 2021, hvor de træder i kraft.
Bruno Pedersen
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TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜLHBACH

Lav et
klippekort
mod stress
Nogle mennesker er langt mere udsat end andre,
når det kommer til stress, mener psykiater Marianne Breds Geoffroy, forfatter til bogen Ramt af
stress – hvad kan du gøre. Hun foreslår, at vi hver
især laver et klippekort med det formål at modvirke det, der stresser os.
Hvorfor er der nogle, der går ned med stress, og andre, der
ikke gør, selvom de er udsat for samme belastning? Og
hvorfor er der nogle, der mærker, at den er gal og reagerer på
det, mens andre bider en alt for stor arbejdsbyrde og dårligt
arbejdsmiljø i sig, indtil de knækker?
Spørger man psykiater og forfatter til flere bøger om blandt
andet stress Marianne Breds Geoffroy, skyldes det, at nogle
har sværere ved at mærke sig selv end andre.
- Det med at mærke sig selv har med sanserne at gøre. Og ligesom vi alle har forskellig lugtesans, høresans, smagssans og
så videre, så er vi også forskellige, når det kommer til at mærke
os selv og vores følelser – og det er faktisk også en sans at
kunne mærke sig selv, forklarer hun.
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Det, der ifølge Marianne Breds Geoffroy
ofte karakteriserer mennesker, der går
ned med stress, er, at de ikke har samme
grad af fornemmelse for sig selv og deres
følelser sammenlignet med andre.
- Stress har selvfølgelig noget med arbejdskulturen at gøre, men man kan godt
diskutere, hvorfor nogle er mere udsatte
end andre. Og dem, der er mere udsat, er
dem, der ikke tydeligt mærker sig selv,
andet end når de er alene. Det er dem,
der er meget registrerende overfor andre
mennesker og andres behov. Når man er
udstyret med de sanser, går ens analyser

og ressourcer oftest på omgivelserne fremfor at mærke sig selv,
siger Marianne Breds Geoffroy
og fortæller, at folk, der har det
sådan, også vil have svært ved at
give udtryk for deres behov.
- Man er ikke så vant til at
sige, hvad man selv har brug for.
Man er ikke så trænet i det og
mangler gerne ord for, hvis der
er noget galt, eller noget man
gerne vil have lavet om. Hvis
man for eksempel er lydfølsom
og forstyrres af uro og har brug
for mere ro på arbejdspladsen,
kan det godt være, at man forsøger at sige det, men ofte er det
svært at være vedholdende eller
tydelig nok, så det bliver ikke taget alvorligt af for eksempel ens
chef. Så som chef skal man virkelig spidse ører, når medarbejdere,
der sjældent klager, kommer og
siger, at noget er galt.
SKABT FORSKELLIGT

Nu kan det jo på den anden side
lyde som om, at nogle af os har
brug for et kursus i at lære at
mærke os selv og derefter et
kursus i at sige fra. Men sådan
er det nu ikke, mener Marianne
Breds Geoffroy, for der er i bund
og grund ikke noget galt med at
være sådan.
- Vi er alle forskellige mennesketyper og er fra tidernes
morgen lavet til at høre sammen i grupper. Vi organiserer os
i grupper og hierarkier ligesom
menneskeaberne, og hvis vi skal
høre sammen som en gruppe,
så er der nogle, der er nødt til at
være dem, der samler og kitter
gruppen sammen. Det betyder,
at der er nogle, der er specielt
egnede og gode til det, og det er
de så på bekostning af at kunne
mærke sig selv, men det giver
mening i det store billede. Der er
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nogle mennesker, der udsætter opgaver, de skal
gøre for sig selv, i en uendelighed, mens det slet
ikke er et problem, hvis de skal gøre noget for
nogle andre. Og sådan er det: Nogle har meget
nemmere ved at gøre noget for andre end sig selv,
siger Marianne Breds Geoffroy og nævner begrebet »neurodiversitet«, der forsimplet sagt vil sige,
at vores hjerner er forskelligt skruet sammen –
for eksempel når det kommer til at mærke os selv.
- Det er et begreb, der er opstået i kølvandet
på undersøgelser af blandt andet voksne med
højt fungerende autisme. Dér kan man se, at de
har særlige specialistkompetencer inden for det
område, de interesserer sig for, for eksempel it,
matematik … ja, alt, der vedrører at systematisere ting, men har »sanse-issues«, hvor de kan
være meget sårbare overfor blandt andet lyde og
bevægelser. Og det er i den forbindelse, at man er
begyndt at tale om, at vi har forskellige hjerneprofiler.
ENERGI-KLIPPEKORTET

De mennesker, hvis hjerneprofil gør, at de i højere
grad er fokuseret og mærker omgivelserne mere
end sig selv, er også dem, der betegnes som
særligt sensitive. De menes at udgøre 20 procent
af befolkningen og er karakteriseret ved, at de
reagerer stærkere på stimuli end andre – både
positive og negative.
Men blot fordi Marianne Breds Geoffroy mener,
at det er et biologisk faktum, at det er sådan,
betyder det ikke, at hun ikke mener, at der er
noget at gøre, når det kommer til at forebygge
stress – eller behandle det. For det er der. Hun har
udarbejdet et redskab, hvor man som særligt disponeret over for stress – eller til dem, der oplever,
at de er på vej til at få stress – kan blive bedre til
at finde ud af, hvad det egentlig er, der stresser
én. Hun kalder det for energi-klippekortet.
- Det handler om at skrive ned, for eksempel i
din kalender, hvilke situationer i hverdagen der
dræner din energi. Og ligesom de gamle papirklippekort til offentlig transport, har man ti klip til
rådighed pr. dag. Så er det op til én selv at finde
ud af, hvad de forskellige ting, man gør i løbet af
dagen »koster«, siger hun, og det vil være vidt
forskelligt fra person til person, hvad det er, der
tager ens energi.
- For nogle vil det koste et eller flere klip at
rydde op i køkkenet, for andre vil det være larmen
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Hvis dine ressourcer oftest bruges på at
mærke omgivelserne frem for dig selv,
er du mere eksponeret for stress, mener
psykiater Marianne Breds Geoffroy.

og trafikken under cykelturen på vej til arbejde, eller turen med
offentlig transport, der koster. Der er også nogle, hvor det at
købe ind kan tage en stor del af ens energi, for hvis du er meget
følsom visuelt, vil din hjerne processere rigtig meget data, når
du går ind i en butik. Ligesom der også er nogle, for hvem det
at skifte mellem flere opgaver i løbet af dagen vil koste klip.
- Når folk begynder at føre klip, bliver de ofte overraskede.
Pludselig kan de se, at de bruger 17 eller 20 klip om dagen, og
så handler det om at finde ud af, hvordan de kan få det ned på
10 klip og tilpasse deres dag, så den passer bedre med deres
sanseapparat.
Det handler ifølge Marianne Breds Geoffroy om at minimere
de ting, der koster klip, for at sænke ens stressniveau eller se,
om man helt kan undgå dem. Er det stressende at købe ind,
så bestil varerne over nettet. Er cykelturen på vej til arbejde
ubehagelig, så tag bussen og omvendt: er det ubehageligt at
tage bussen, så tag cyklen og så videre.
- Der er også mange, der har det nemmere ved at være på
arbejde, og hvor det svære er at komme hjem. Det gælder for
eksempel lydfølsomme, der kommer hjem til børn i ulvetimen.
Her kan det være noget med at lave noget struktureret samvær, der tager højde for, at alle er trætte klokken 17.
HVORFOR ER DET NØDVENDIGT MED ET
»KLIPPEKORT«?

- Mennesker, der har svært ved at mærke sig selv, mangler
også et sprog for det. Det er en ordløs ting.
Jeg møder mennesker, der fortæller, at de lider af migræne,
og når jeg spørger dem, om lyset generer, så siger de »ja, nu du
spørger, loftlys generer mig faktisk altid«, men de har aldrig
selv rigtig erkendt problemet, før de blev spurgt. Det, at man
gør tingene konkrete, skriver det ned og skal tage stilling til,
hvor mange klip de enkelte ting, man gør i løbet af en dag,
koster, giver en adgang til at se og opdage ens krop og sanser,

NYE STILLINGER

forklarer Marianne Breds Geoffroy og fortæller, at nogle
finder ud af, at de bruger alt for mange klip på at spise
frokost i kantinen, selvom de har gjort det hele deres liv.
- Et tegn på, at noget koster klip er, hvis det gør en sur.
Hvis et ægtepar for eksempel gider skændes om, hvem
der skal støvsuge, så er det fordi, det er svært for begge,
siger hun og forslår, at man for eksempel støvsuger med
høreværn på, hvis det er larmen, der er problemet.
Hvis man på den måde lærer, hvad der stresser en, og
imødekommer stressfaktorerne, får man også stressen
på afstand.
- Folk kommer til mig og er ulykkelige over, at de for
eksempel kommer til at skælde deres børn ud, når de
kommer hjem fra arbejde. De har ikke mærket deres
egen udmattelse, før de kommer hjem og flegner ud. Og
bagefter har de det jo elendigt. Men hvis de registrerer,
hvad deres dag har kostet af energiklip, så vil de kunne
se, at der er et mønster for, hvornår det sker. Så ved
de måske, at hvis de skal tage den ekstra opgave på
arbejdet, så er der nogen, der skal tage børnene, når de
kommer hjem.
Som stressramt skal man dog ikke tro, at man er færdig med at arbejde på det niveau, man har arbejdet på
tidligere, fordi man får stress i en periode. For når man
ved og lærer, hvad der tager ens energi, kan man lettere
imødekomme det ved bedre planlægning.
- Mange tror, at når de har fået stress, kan de slet ikke
arbejde på det niveau, de tidligere har arbejdet på. Men
det kan de ofte igen. Nogle vil faktisk få det bedre, hvis
de kommer højere op i hierarkiet, hvor man i højere grad
sidder med færre, men mere komplekse opgaver – og er
mere beskyttet mod mange afbrydelser. Det handler om
at acceptere, hvilken hjerne man har, slutter Marianne
Breds Geoffroy.

Mange tror, at når de
har fået stress, kan de
slet ikke arbejde på det
niveau, de tidligere har
arbejdet på. Men det kan
de ofte igen.
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Biblioteksleder
Biblioteksleder til Hørsholm Bibliotek i Kulturhus Trommen
Vores biblioteksleder har efter mange gode år valgt at gå på pension, og vi søger derfor en ny, dygtig leder til vores bibliotek.
Om biblioteket og Kulturhus Trommen
I 2014 gennemgik Hørsholm Bibliotek en stor modernisering og danner nu rammen for inspiration, læring, kreativitet og møderum.
Ombygningen har medført en stigning af besøgende, heraf især børnefamilier, som nyder de gode rammer og faciliteter. Vi har
desuden mange studerende, som bruger både husets muligheder og bibliotekarernes ekspertise. Brugerne af biblioteket oplever,
at tingene fungerer og oplever dagligt en imødekommende betjening og et godt værtskab.
Biblioteket er en del af Kulturhus Trommen, som er et levende kulturhus og biograf. Sammen skaber vi menneskelig udvikling,
dannelse, medborgerskab og kulturel aktivitet. Vi er et sted, hvor digital dannelse, litteratur, film, folkeoplysning, musik, læring,
teater og kulturelle aktiviteter for alle aldre prioriteres højt. Biblioteket arbejder ud fra en udviklingsplan med vores tre fokusområder som er Biblioteket som byens hjerte, Biblioteket som litteraturhus og Biblioteket i en digital tidsalder.
Fra 2018 til 2019 er vores besøgstal steget med ca. 7000, vores udlånstal er steget med 3000, og download af e-materialer er
steget med 5000. Disse tal ser vi som et udtryk for en tilfredshed med huset, vores service, vores materialer og digitale tilbud.
Biblioteket er et åbent bibliotek med åbningstid fra 8-23 alle årets dage og med betjening mandag-fredag kl. 11-18 og
lørdag kl. 10-14.
Vi er i kulturhuset 28 ansatte og i biblioteket i alt 16 ambitiøse, fastansatte medarbejdere, som brænder for kontakten med
Hørsholms borgere, er glade og stolte over biblioteket og kulturhuset, og som prioriterer trivsel, humor og arbejdsglæde højt.
Vi har et godt sammenhold og hjælper hinanden, og er mennesker, som er vant til en arbejdsplads med højt til loftet. Vi er inddelt
i tre teams; Team Børn med tre medarbejdere, Team Oplevelse med tre medarbejdere og Team Viden med otte medarbejdere
samt en administrativ medarbejder.
Vi lægger vægt på, at vores leder:
• Har ledelseserfaring
• Er anerkendende og tillidsfuld med blik for medarbejdernes kompetencer og input
• Er empatisk, lyttende, åben og har en god portion humor
• Er udviklingsorienteret, brænder for folkebiblioteket som dannelsesinstitution og samtidig tænker biblioteket ind i en større
sammenhæng med Kulturhus Trommen
• Har erfaring med økonomi i form af budget, regnskab og økonomistyring
• Har en solid faglighed, praktisk erfaring med biblioteksdrift og prioriterer ”at være på gulvet” med os andre
• Kommunikerer tydeligt og i øjenhøjde, kan fordele opgaver, tage ansvar og sætte kursen for medarbejderne
• Har politisk tæft og kan repræsentere biblioteket udadtil

46 · Perspektiv · Februar 2020

Bibliotekslederens arbejdsområder og opgaver
Lederen af Hørsholm Bibliotek refererer til kulturhuslederen og er den daglige leder af biblioteket med følgende ansvar og opgaver:
• Personaleledelse og daglig drift af biblioteket
• Strategisk udvikling af biblioteket i samarbejde med kulturhuslederen
• Sikre optimal brug af personaleressourcer og et godt arbejdsmiljø
• Deltage i ugentlige vagter, herunder lørdage
• Være med til at udvikle samarbejder og skabe synergi på tværs i kulturhuset
• Deltage i bl.a. lederteams
• Kompetenceudvikle, fastholde og ansætte personale i samarbejde med kulturhuslederen
• Budgetansvarlig. Herunder budgetopfølgning og prioritering af bibliotekets økonomi i samarbejde med kulturhuslederen
• Diverse administrative opgaver såsom årsberetning, statistik, løn- og personaleadministration
• Et særligt fokus på videreudvikling af de tre fokusområder i udviklingsplanen. Læs mere om Hørsholm Biblioteks udviklingsplan her:
www.horsholm.dk/media/3576/fremtidens-bibliotek-_-udviklingsplan_endeligversion.pdf
• Bidrage til den strategiske udvikling af kulturlivet i Hørsholm Kommune

Om Hørsholm Kommune
Hørsholm Bibliotek ligger i Hørsholm Kommune og er det eneste bibliotek i kommunen. Hørsholm Kommune ligger 25 km nord for
København og har omkring 25.000 indbyggere og nogle af landets bedste skoler, hvad angår trivsel og faglighed.
Yderligere oplysninger
Du har en uddannelse som bibliotekar DB, cand.scient.bibl eller anden relevant uddannelse, kombineret med erfaring inden for drift og
udvikling af en kommunal institution/organisation. Hvis du har en ledelsesmæssig efteruddannelse kan det være en fordel.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Kulturhus Trommen Peter Jønsson på tlf. 2181 5235 eller
pjoe@horsholm.dk
Yderligere information om Hørsholm Bibliotek og Kulturhus Trommen findes på vores hjemmesider http://biblioteket.horsholm.dk/
og https://trommen.dk/
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 18. marts 2020 og 2. samtalerunde finder sted mandag d. 23. marts 2020.
Ansøgningsfrist
Vi skal modtage din ansøgning senest d. 11. marts kl. 12:00.
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

GENERALFORSAMLING

FKKB's
Generalforsamling 2020
10. marts 2020 i København
Seniorgruppens
Generalforsamling 2020
16. april 2020 i Gladsaxe

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

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
computer, 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
Temamøde i Lederkollegiet: Biblioteksværdier
og Ledelse
Biblioteker er værdiorienterede institutioner. Hvordan
influerer bibliotekernes DNA
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på, hvordan ledelse praktiseres i bibliotekssektoren i
Danmark?
5. marts 2020 i Middelfart
Konference:
Den digitale humanist
Den digitale humanist er ikke
en jobbeskrivelse, det er en
kompetence og en indstilling. Det er dig, som kan sikre
det gode samspil mellem
teknologi og mennesker og
samtidig navigere i de etiske
problemstillinger.
6. marts 2020 i København
BØFA studietur til London
London er et mekka for
bogorme, børnebibliotekarer
og mange andre. Kom med på
studieturen, hvor vi besøger
The London Book Fair, Harry
Potter Studios, Discover Children’s Story Center og
British Library.
10. til 13. marts 2020 i London
Morgenmøde for ledere:
Lederskab i konflikter
Destruktive konflikter resulterer ofte i dårlige trivselsmålinger, stress, sygefravær og
manglende effektivitet. Omvendt resulterer konstruktive
konflikter i nye og innovative
løsninger, hvor både ledere og
medarbejdere trives. Morgenmøde om lederen som
konfliktnavigatør.
18. marts 2020 i København
1. oktober 2020 i Aarhus

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

Webinar: Introduktion
til Photoshop
Få overblik over mulighederne og de vigtigste
funktioner i Photoshop,
når du skal i gang med at
arbejde med billedbehandling.
26. august 2020 via din
computer, tablet eller
smartphone

Morgenmøde for ledere:
Forhandling
Bliv mere bevidst om dine
forhandlinger, så du får taget
de mest konstruktive skridt
til at påvirke de forskellige
forløb til din fordel.
24. marts 2020 i Aarhus

Webinar: 13 tips til den
gode præsentation
Få 13 hurtige tips til,
hvad der fungerer bedst,
når du skal undervise,
holde foredrag eller måske
”bare” skal stille dig op og
fortælle dine kolleger om
dit sidste nye projekt.
9. september 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone

Årsdag for ledere 2020
Det handler om ledelse, der
giver plads til fejltagelser og
plads til restitution. Ledelse
med fokus på bæredygtig
værdiskabelse, så du kan gøre
en forskel.
24. april 2020 i København
18. september 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 yderligere optimering.
14. maj 2020 via din computer, tablet eller smartphone

Records Management
Netværket
Ny gruppe starter op i
netværket for dig, som
arbejder med Records- og
Document management.
Netværk på tværs med
fokus på udvikling og sparring i en fortrolig ramme,
styret af en facilitator.
16. september 2020 til 29.
april 2021 i Østdanmark

I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Kursus: Ophavsret for
biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en
tidsalder, hvor digitalisering
og internet sætter nye ophavsretslige 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 kendskab til teknikkerne i grafisk
facilitering med mulighed for
at prøve det selv med tusch
i hånd.
16. april 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

JOB OG KARRIERE

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

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyttet af ophavsret, og hvilke er
ikke? Hvornår er det en krænkelse at foretage udtræk af
en database?
7. maj 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

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kursusdage, som gør dig i stand
til at arbejde som Records
Manager i private og offentlige virksomheder.
11. maj til 8. juni 2020
i København

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
JobOgKarriere

SENIORER

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

TR-KURSER

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 pensionsordning indeholder.
3. marts 2020 i Aarhus
23. september 2020
i København

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

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

Temadag for tillidsvalgte
om arbejdspladskultur
Forandringer på arbejdspladsen udfordrer relationerne
mellem mennesker og kan
sætte arbejdspladskulturen
under pres. På temadagen
arbejder vi med at have mod
til at tale om det, der er
svært i arbejdslivet.
6. maj 2020 i Odense

Som studentermedlem
kan du deltage gratis
i mange af
vores gåhjem-møder,
webinarer
og værktøjskurser.

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
TR-tirsdag:
Feedbackkultur
2. juni 2020 i København
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN

NYT JOB
Sektorskifte:

Fra folkebibliotekar til Records Manager
Navn: Annette Læbo
Stilling: projektansat arkivkonsulent
i Scandinavian Information Audit
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2000
Karriere: Folkebibliotekar på Sorø, Tårnby,
Gladsaxe og Hvidovre Bibliotekerne, var en
periode kombineret skolebibliotekar og
lærervikar. Senest ansat i COWI, en
rådgivende ingeniørvirksomhed.
Alder: 46 år
Hvordan fik du projektstillingen som
konsulent?
- Jeg har taget forbundets miniuddannelser
Document Controller og Records Manager og
blev efterfølgende medlem af forbundets Records Manager Netværk. Under uddannelserne
var Tine Weirsøe, der er ejer af og direktør for
Scandinavian Information Audit, underviser.
Hun blev opmærksom på, at jeg godt kunne
tænke mig at foretage et brancheskifte til det
private, og headhuntede mig til et projekt som
arkivkonsulent i en privat virksomhed. Desuden var jeg i praktik i COWI med efterfølgende fastansættelse. Det er vigtigt selv at være
opsøgende i forhold til det, man gerne vil.
Hvad er dine opgaver?
- Sammen med min kollega Nina Kallesøe,
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som også er informationsspecialist, er jeg
tilknyttet et projekt med registrering af
dokumenter af et 100 år gammelt historisk
arkiv. Opgaven er at analysere, registrere
og systematisere dokumenter og fotos
så nøjagtigt som muligt, så genfinding og
brugbarhed er bedst mulig.
Hvilke kompetencer bruger du i jobbet?
- De kompetencer, jeg har erhvervet fra
Records Manager-uddannelsen, herunder
hele tankegangen omkring dokumenters
livscyklus. Man skal være systematisk,
grundig, kvalitetsbevidst og struktureret.
Min bibliotekarbaggrund er også af stor
betydning, fordi jeg herfra har evnen til
at filtrere det uvæsentlige fra, har blik for
detaljer og forståelse for metadata.
Hvordan har skiftet til det private været?
- Det har været spændende at skifte
branche fra et folkebibliotek til en privat
virksomhed. Det kræver forretningskompetencer og forretningsforståelse at navigere
i virksomhedens kultur, og du skal kende
dens historie og sprog. Jeg kan godt lide at
arbejde i det private, og fordi jeg arbejder
som konsulent, kan jeg gå i dybden og være
meget fokuseret på opgaven.

Hvad er det mest udfordrende
ved jobbet?
- Det er helt andre arbejdsgange
og metoder, end jeg har været
vant til. Som konsulent skal du
dokumentere alt det, du bruger
din tid på. Kunden har købt dig
til en opgave, og du skal levere
det, de forventer, indenfor den
aftalte tidsramme.
Hvad får du ud af at være en
del af BF’s Records Manager
Netværk?
- Records Mangement er et
spændende område indenfor
mit fag, og netværket giver
mulighed for en dialog om, hvad
der rører sig på området, for
eksempel om dataetik og GDPR.
Som »ny« indenfor feltet er det
inspirerende og givende at møde
andre, der også arbejder med og
brænder for området.

”94% opbakning
havde jeg ikke i
min vildeste fantasi
drømt om. Det er
ikke bare et navn,
der er gået igennem,
det er opbakning til
hele det arbejde, vi
har lagt i det.”

SKAB BØRNENES EGET UNIVERS
Vi indretter oplevelsesrum med plads til fordybelse i bøgernes eventyrlige verden,
hvor vi iscenesætter eventyr og historiefortælling til glæde for både børn og voksne.

Formand Tine Segel til den ekstraordinære
generalforsamling den 25. januar 2020.

Med udgangspunkt i jeres lokale kontekst, sætter vi rammerne for børnenes frie leg.

www.bci.dk
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information abonnement@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.
Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser

FEBRUAR 2020

71,1%
FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION:

02

Nyt forbundsnavn

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer.

NR. 2 · 2020

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS FAGMAGASIN PERSPEKTIV

Bliv
klogere
hjemmefra

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS
FAGMAGASIN

STEMTE JA

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
Læs i øvrigt: Cand.scient.bibl i Ferring, DTU Bibliotek arbejder med virtual reality, Lav et klippekort mod stress
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

