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AKTUELT INTERVIEW

Håndslag
på læselyst
Bibliotekslederne forpligter
sig til i deres strategier at:
1.
skabe bedre fysiske rammer
og inspirere til læselyst
2.
opprioritere indkøb af
børnemateriale
3.
styrke digitale tilbud til børn
4.
lave flere aktiviteter for børn
i forhold til læselyst
5.
understøtte børns primære
inspirationskilder; forældre
venner og medier
6.
styrke familiers læsekulturer
7.
arbejde med udvalgte
målgrupper
8.
involvere brugerne mere
9.
skabe mere samarbejde og
lokale partnerskaber
10.
øge tilgængeligheden, også
for børn og familier med
syns-og læsehandicap.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO LASSE LAGONI

Chefernes håndslag
om læselyst
Bibliotekscheferne gav til Bibliotekschefforeningens
årsmøde i februar hinanden håndslag på at styrke børns
læselyst over de næste fire år. Formand Pia Henriette
Friis kalder det meget ambitiøst.
Hvad ligger der i håndslaget om at styrke børns læselyst?
- Som bibliotekschefer har vi forpligtet os til at lave lokale strategier for at styrke børns læselyst over de næste fire år. Der
var enighed om, at det skulle være et ambitiøst håndslag, der
gør en reel forskel og rykker noget. Håndslaget viser bibliotekschefernes vilje til at tage en samfundsopgave på os – at vende
tendensen med, at børn og unge læser mindre – og handle
lokalt. Vi er inspireret af det oplæg til en national strategi om
læselyst, der blev fremlagt under stor mediebevågenhed på
Christiansborg i efteråret 2019.
Hvad kommer det til at kræve af bibliotekerne lokalt?
- Politiske drøftelser og dialog med en masse samarbejdspartnere. Vi er blevet enige om en »tjekliste« med ti punkter, som
bibliotekslederne forpligter sig til at inddrage i de lokale strategier. For eksempel at inspirere til læselyst i det fysiske rum,
opprioritere indkøb af børnematerialer, styrke samarbejdet
med skoler og dagtilbud og inddrage børn og voksne i udviklingen af nye tilbud.
Hvad vil I gøre lokalt i Kolding, hvor du er chef?
- KL (Kommunerens Landsforening) kommer i foråret med en
opfordring til lokalpolitiske drøftelser af bibliotekets potentialer, og der vil vi bringe håndslaget op. Konkret har vi læselysttiltag, som skal skaleres op, for eksempel vores Læsepatrulje,
der er ældre elever, der klædes på til at formidle litteratur til

yngre elever, fordi vi ved fra undersøgelser, at
det er medier, venner og forældre, der er børns
primære inspiration til læsning.
Hvordan skal der måles på, om I opnår,
at flere børn læser af lyst?
- Bibliotekschefforeningen vil agitere for en
ny læsevaneundersøgelse i 2024, for at vi kan
måle på effekterne af vores indsatser.
Hvad bliver din vigtigste opgave som
formand?
- Jeg skal holde fanen højt og sikre, at vi
udveksler de gode idéer. Som forening skal
vi formidle erfaringer internt, men der ligger
også en vigtig opgave for alle bibliotekschefer
i at synliggøre og markedsføre bibliotekarernes tiltag og vigtigheden af læselyst eksternt,
for eksempel i medierne. I Tønder Kommune
var biblioteket i ugen efter, vi gav håndslaget,
for eksempel med i en artikel i lokalavisen med
overskriften Børn og unge skal læse mere. Vi
skal vise omverdenen, at vi er en stærk spiller
i det kommunale samarbejde med det fælles
mål at sikre vores børns fremtid.

160 bibliotekschefer og mellemledere mødtes den 6.-7. februar i Vejle til
Bibliotekschefforeningens årsmøde. Her formand Pia Henriette Friis,
der er bibliotekschef i Kolding.
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FORMANDENS LEDER

De vigtige relationer
– for dig og for arbejdspladsen
»Kompetencer, karriere og arbejdsliv« er et af
Forbundet Kultur og Informations strategiske
fokusområder. Derfor har forbundet for nogle år
tilbage udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse,
som gav viden om fremtidens arbejdsmarked, og
hvilke kompetencer som er vigtige fremadrettet.
En af de efterspurgte kompetencer, der gik igen
blandt alle adspurgte, er relationskompetencer.
Evnen til at arbejde på tværs og skabe relationer
med andre fagligheder, brugerne eller kunderne
– og dermed også evnen til at sætte ord på det,
man leverer/arbejder med på en måde, så også
udenforstående kan være med.
Det var to hurtige bud på definitioner af relationskompetencer fra min side, men faktum er, at
vi som fag på mange måder mangler at arbejde os
mere ind på, hvad relationskompetencer handler
om. For det summer med »relaterede« begreber,
når jeg kommer ud i landet og besøger medlemmer. Der tales om værtsskab, markedsføring,
samskabelse, konsulentjakker, og i arbejdsmarkedsforskningen bliver koblingskompetencer
nævnt igen og igen.
Netop koblingskompetencer er måske et godt
bud på at få et teoriapparat til samtalerne om
tværfaglighed. Det er et nyere begreb i forskningen, og definitionen er: »sættet af kommunikative, koordinerende og kooperative evner og
færdigheder, der skal til for at få bragt aktører
sammen om grænsekrydsende arbejde i det
offentlige«. Og selvom afsættet er i en offentlig kontekst, mener jeg godt, at man i private
virksomheder arbejder indenfor disse rammer og
kan gøre det endnu mere. Da jeg blev ansat som
projektleder i IBM for år tilbage, var det netop
med udgangspunkt i, at min faglige viden skulle
sættes i spil i samarbejde med andre fagligheder/
specialistområder.
DFFU (Danske Fag-Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker) havde for nylig en konference om
relationer, hvor der blev sat ord, eksempler og
metode på det at arbejde med relationer. Og det

Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk
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kan integreres mange steder, for eksempel i biblioteksudvikling, som man har gjort det i Aarhus Bibliotekerne, hvor
design thinking anvendes som metode til at sætte sig ind i
brugernes behov, og hvor man laver prototyper, som man
tester, inden man beslutter sig for, om man går videre.
Relationskompetencer handler også om at tænke brugernes baggrund og kompetencer ind i undervisningen og
formidlingen, så når en pædagogstuderende i Svendborg
for eksempel skal lære om referencemetode, så synger og
bevæger man det ind via en lille referencesang.
Uanset om man er leder eller medarbejder, er det vigtigt
at dyrke de gode relationer med omverdenen. Det handler
om legitimitet, om at skabe samarbejde og om at få sine
varer, services, produkter og tilbud udbredt. Vi skal huske
på ikke at lukke os om os selv med fare for at glemme,
hvem vi er der for, eller at omverdenen glemmer, at vi er
der for dem. Det er vigtigt at gøre omverdenen bevidst om
det, man leverer, men dér – hvor det for alvor bliver stærkt
– er, når man formår at gøre dét, man leverer, relevant i
modtagerens kontekst. Det kan både handle om, at borgmesteren åbner en udstilling, at rektor er inde at markere,
på hvilke områder biblioteket og dets ansatte understøtter undervisningen og forskningen, og at direktøren kan
se, hvordan dit arbejder styrker forretningen.
Relationskompetencer er altså for alle, og det er noget,
som kan læres, uanset om man er introvert eller ekstrovert. Men det kræver, at man bliver klædt på med det
mindset og de kompetencer, der hører til.

• • • • • 
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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

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

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

Læselyst er i fokus, blandt andet i kølvandet på et oplæg fra biblioteksorganisationer med flere om en national strategi for læselyst og læsevaneundersøgelser, der viser dalende motivation for at læse.
I alt er fire biblioteker med Gentofte Centralbibliotek i spidsen gået sammen om at fylde standen med børnebibliotekarernes faglige viden.
Den 4. marts holder børnebibliotekarerne et oplæg med udgangspunkt
i de fælles udfordringer, folkebiblioteker og skoler har med, at børn og
unges læselyst daler. De vil vise, hvordan biblioteket hver dag arbejder for
at understøtte læselysten og matche børn og bøger.
- Det bliver holdt som en booktalk, hvor børnebibliotekarerne viser,
hvordan de motiverer børn og unge, når de mister lysten til at læse, hvad
serier kan gøre for læsning, og hvordan man overfører børns interesser til
litteratur, siger Karen Myhre Jensen.
- Vi vil gerne gøre deltagerne på festivalen opmærksomme på, at der i
alle kommuner er biblioteker, børnebibliotekarer og en samling, som kan
aktiveres mere i forhold til skoler og læring, og vi vil gerne videregive de
gode eksempler på, hvilke samarbejder der allerede er i gang.
Arbejdsgruppen bag standen består af Gentofte Centralbibliotek, Albertslund, Tårnby og Lyngby-Taarnbæk Bibliotekerne. Du finder Folkebibliotekerne på stand 132 i Bella Center.

27. februar

Forberedelser til OK21 er i gang
Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne 2021 er i gang.
For Forbundet Kultur og Information er det afgørende at få input
fra tillidsrepræsentanter og suppleanter, så i næste uge afholdes
det første fælles møde, hvor 52 tillidsrepræsentanter mødes.
Hvad er udfordringerne i arbejdslivet, og hvor kan tingene gøres
bedre? Arbejdet med at formulere de vigtigste krav til arbejdsgiverne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 er i
gang, og Forbundet Kultur og Information har inviteret til TR-OK21
Landsmøde for at samle forbundets tillidsrepræsentanter til dialog
om, hvilke krav der vil gøre en forskel.
På dagen vil rammerne for de kommende forhandlinger blive
præsenteret, og forslag til temaer fra hovedbestyrelsen og fra
deltagerne vil blive diskuteret.
I alt mødes 52 tillidsrepræsentanter og tr-suppleanter samt
hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere på
KulturØen i Middelfart den 9. marts.
Mønsted

27. februar

Folkebibliotekerne på Danmarks Læringsfestival
Danmarks Læringsfestival den 4. og 5. marts samler 8.000
fagfolk inden for læring i Bella Center. Folkebibliotekerne er også
med for at sætte fokus på, hvordan bibliotekerne styrker børns
læselyst.
Folkebibliotekerne har en stand på årets Læringsfestival, hvor
der entydigt vil være fokus på læselyst. Målet er en masse gode
snakke med lærere, lærerstuderende og skolekonsulenter.
- Vi vil gerne give dem indsigt i, hvordan børnebibliotekarer
arbejder med børn og litteratur, og tale med dem om, hvordan
bibliotekerne understøtter læselyst, og hvordan vi kan samarbejde, siger udviklingskonsulent på Gentofte Centralbibliotek, Karen
Myhre Jensen.

8 · Perspektiv · Marts 2020

Om festivalen
Danmarks Læringsfestival henvender sig til alle fagprofessionelle, ledere
og forskere indenfor uddannelse og læring til de 0-18-årige samt voksenog efteruddannelse.
Mønsted

17. februar

Læs for folkebibliotekerne
5. marts 2020 fylder biblioteksloven 100 år. Det skal fejres, og derfor
opfordrer en gruppe bibliotekarer alle til at læse på bibliotekerne mellem klokken 16.00 og 16.15 den 5. marts.
Anna Overlund Sørensen er en af initiativtagerne til gruppen Det uformelle
netværk for bibliotekslovens fejring. Netværket opfordrer alle danskere til
at læse løs den 5. marts klokken 16.00 til 16.15, og gerne på det nærmeste
bibliotek.
- Idéen er helt enkel. Vi skal fejre bibliotekslovens 100-års fødselsdag
ved at læse sammen på vores biblioteker. Dermed får vi givet bibliotekerne
deres 15 minutes of fame, som de virkelig fortjener, og vi får talt om, at vi
har folkebiblioteker, der har tjent os i 100 år, og som stadig er lige relevant,
siger Anna Overlund Sørensen.
For biblioteksloven er afgørende for de danske biblioteker.
- Den er jo grundlaget for, at vi alle på lige vilkår kan tilgå materialer. Der
er sket meget med loven løbende, men stadig er det grundlæggende, at vi
danner vores borgere ved at give dem adgang til information og materialer. Loven har dannet grundlag for Danmarks velfungerende bibliotekssystem, som vi til hverdag bare tager for givet, siger Anna Overlund
Sørensen.
Lerche

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

2. marts

Ramt af Coronavirus? Her er dine rettigheder på jobbet
Som ved enhver anden sygdom, har du ret til at blive hjemme med sædvanlig løn,
hvis du er ramt af Coronavirus. Men hvad er reglerne, hvis du bliver sendt i karantæne? Vi guider dig.
Hvis du som medarbejder bliver ramt af Coronavirus, har du samme rettigheder som
ved andre sygdomme. Er du derimod ikke syg, men sendt i karantæne, vil der være tale
om en såkaldt force majeure-situation. Det betyder, at medarbejderen ikke kan blive
bortvist for udeblivelse eller mødt med andre sanktioner fra arbejdsgiver.
Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt man har ret til løn under karantænen, har
KL i deres nyhedsbrev til kommunerne den 27. februar givet denne udmelding:
”En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med COVID-19, og som efter
vurdering af sundhedsmyndighederne er pålagt karantæne, skal kontakte sin arbejdsgiver
herom.

7. februar

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.
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
for eksempel 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.

Såfremt den pågældende ikke er syg, er det KL’s opfattelse, at arbejdsgiveren bør pålægge
medarbejderen at arbejde hjemme, såfremt dette er muligt under hensyn til stillingen,
arbejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen.
De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her
finde anvendelse. Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil
være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.
En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivillig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte
sin arbejdsgiver herom. Såfremt den pågældende ikke er syg, gælder samme retningslinje
som ovenfor.”
Det må forventes, at lignende vil gælde også på det statslige og regionale område.
På det private område må det tilsvarende forventes, at der vil være ret til løn, hvis der
ligger et pålæg fra sundhedsmyndighederne.
Har du spørgsmål, kan du altid kontakte forbundet.
Forbundet

Rapporten skal nu danne afsæt for udviklingen af
en pilotuddannelse, der udvikler både medarbejdere og lederes tilgang til digitale ressourcer.
Læs mere på side 37
Andersen
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N y h e d s o v e r b l ik
11. februar

Forbundet i medierne: Myten om bibliotekaren
bag skrivebordet er forældet
”Bibliotekarer skal turde forlade skrivebordet” lød det i et debatindlæg
på Altinget.dk. Men det udsagn er helt unødvendigt, for det gør de i høj
grad allerede, skriver formand for Forbundet Kultur og Information,
Tine Segel, i et opfølgende debatindlæg den 10. februar på Altinget.dk,
hvor hun tilbageviser den overbevisning.
I Altinget 4. februar skriver Niels Frid-Nielsen et indlæg om fremtiden for
bibliotekarerne, som han frygter vil blive overflødige, ligesom typograferne blev i sin tid. Niels Frid har heldigvis også mange gode pointer om
folkebibliotekerne og deres udvikling.
Som bibliotekarernes formand er jeg fuldstændig enig i, at bibliotekarer ansat på folkebiblioteker har en afgørende rolle i vores samfund. De
skaber læselyst og digital dannelse ved at understøtte borgerne i at tilgå
informationer kildekritisk.
Jeg er også enig med Niels Frid-Nielsen, når han peger på, at bibliotekerne er vigtige for, at vi undgår digitale a- og b-hold i Danmark. Når bibliotekerne etablerer makerspaces, hvor borgere og skoleelever kan afprøve den
nye teknologi, løfter det både den enkelte og hele samfundet.
Aktiviteter er skabt af personalet
Niels Frid-Nielsen beskriver en udvikling, hvor bibliotekerne er gået fra
hovedsagelig at formidle litteratur i form af bøger til også at formidle den
digitale litteratur og digitale databaser, og samtidig er folkebibliotekerne
vigtige lokale mødesteder, fordi de danner ramme om mange lokale initiativer – læseklubber, lektiehjælp, lytteklubber, strikkeklubber og så videre.
Jeg er igen helt enig.
Men der er dog også et par påstande i Niels Frid-Nielsens indlæg, som
jeg ærgrer mig over. Eksempelvis skriver Niels Frid-Nielsen, at aktiviteterne og de mange borgerinitiativer på bibliotekerne kan gøre det faglige
personale overflødigt. Det er en fejlslutning.
For 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.
I nogle kommuner laver bibliotekarerne læseklubber for produktions-

virksomheders medarbejdere, der ellers aldrig læste. Andre steder er bibliotekets faglige personale en del af det kommunale sundhedstilbud, og
mange steder banker bibliotekets medarbejdere på døren i socialt udsatte
boligområder med en bogpakke til børnene.
Og med alle disse initiativer virker det ærgerligt, at Niels Frid-Nielsen
insisterer på at male et billede af en bibliotekar som én, der kun sidder bag
et skrivebord. Det er en myte uden hold i virkeligheden.
Vores medlemmer er ikke kun bibliotekarer
Når Bibliotekarforbundet har skiftet navn til Forbundet Kultur og Information, er det altså ikke, fordi vi er bekymrede for vores medlemmers
fremtidige relevans.
I et samfund, hvor mængden af information er eksploderet, og hvor
vi alle lever i hver vores filterboble, er der mere end nogensinde brug for
bibliotekarer, der kan sortere og navigere i informationerne og facilitere
møder på tværs af sociale skel. Det handler om vores samfunds sammenhængskraft og demokratiske fundament.
Så baggrunden for et navneskifte handler om, at vores medlemmer
arbejder på et langt bredere arbejdsmarked og har mange forskellige titler
i forhold til tidligere – hvilket Niels Frid-Nielsen helt overser i sit indlæg.
På forskningsbibliotekerne strukturerer vores medlemmer data, overskuer store mængder af information, hjælper forskere med at publicere
deres forskning og underviser studerende i kildekritik og informationssøgning.
Vi har også mange medlemmer i det private erhvervsliv og i offentlige
organisationer, hvor de arbejder med data, viden og information. Mange af
vores medlemmer har ikke titlen bibliotekar, men kalder sig kulturformidlere, informationsspecialister eller records managers.
Det er den udvikling, der betyder, at vi efter en urafstemning blandt forbundets medlemmer har skiftet navn til Forbundet Kultur og Information.
Forbundet

3. marts

KI – Sådan forkortes Forbundet Kultur og Information
Den 5. februar stemte et flertal af medlemmerne »ja« til det nye forbundsnavn Forbundet Kultur og Information. Nu er navnet taget i brug på alle
forbundets platforme. Desuden vil forbundet bruge forkortelsen KI, hvor det er relevant.
Forbundet Kultur og Information (KI) blev vedtaget både på forbundets ekstraordinære generalforsamling og ved urafstemning.
Mange medlemmer brugte forkortelsen BF om Bibliotekarforbundet, så med navneskiftet til Forbundet Kultur og Information er der brug for en ny
forkortelse.
I første omgang meldte Forbundet Kultur og Information ikke nogen forkortelse ud efter navneskiftet, men da man eksempelvis bruger udtrykket BFklubber på mange af de offentlige arbejdspladser, er der behov for en ny forkortelse, som alle kan tage til sig efter behov. Derfor opfordrer forbundet til,
at man ud over at bruge forbundets fulde navn også bruger forkortelsen KI i forbindelse med eksempelvis klubarbejdet.
Forbundet
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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).
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gode vilkår hos os. For eksempel
3 % i rente på lønkontoen. Vi synes
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Bare fordi du er
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Privatansatte medlemmer af
Forbundet Kultur og Information
får mere og mere i løn. Faktisk
er lønstigningerne de største,
arbejdsmarkedsforsker på
Aalborg Universitet Jørgen
Stamhus har hørt om lige nu.

Eftertragtede
specialister

TEKST JO BRAND ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Er du medlem af Forbundet Kultur
og Information og ansat i det
private erhvervsliv, er det formentlig blevet en del sjovere for dig at
tjekke lønkontoen i din netbank
omkring den første i hver måned.
I hvert fald har de privatansatte
medlemmer oplevet den højeste
lønstigning i mange år ifølge tal fra
lønundersøgelsen på privatområdet
fra september.
I gennemsnit har de privatansatte
medlemmer fået en årlig lønstigning
på 6,5 procent, og det er en del mere
end den gennemsnitlige stigning,
der generelt har været for akademikere ansat i det private. Den ligger
ifølge cheføkonom i Akademikerne,
Benn Gandløse Vestergaard, på
mellem 3,5 og 4,5 procent. Ligesom
stigningen er endnu større end den
generelle gennemsnitlige lønudvikling i det private, der er på omkring
2,5 procent.
Arbejdsmarkedsforsker Jørgen
Stamhus, der er lektor på Institut
for Økonomi og Ledelse på Aalborg
Universitet, siger om stigningen for
medlemmer af Forbundet Kultur og
Information:

"
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- Det er flot, meget flot endda. Det er jo
dobbelt op på den generelle lønstigning og
førende inden for det private. Det er i hvert
fald den største stigning, jeg er opmærksom
på, siger han og understreger, at der godt kan
være nogle mindre grupper, der har fået mere,
men at han bare ikke har hørt om dem.
Nogle af de andre grupper, der også ligger
i top, er ifølge Akademikernes cheføkonom
Benn Gandløse Vestergaard akademikere med
naturvidenskabelige og tekniske kompetencer, der arbejder med den grønne eller digitale
omstilling.
- Her ser man lønstigninger på omkring 5
procent. Det gælder også andre grupper, som
spiller en rolle i de omstillinger, der foregår i

Udpluk af
privatansattes
vigtigste opgaver
• Videnstrukturering
• Medieovervågning
• Kvalitetssikring
• Undervisning
• Implementering af it-system
• Research
• Systemovervågning
• Informationssøgning
• Markedsanalyse
• Records Management
• Journalisering i ESDH
• It-arkitektur
Kilde: Forbundet Kultur og
Informations undersøgelse af
privatansatte medlemmer, 2019,
de privatansatte blev bedt om at
nævne de fem vigtigste opgaver.
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øjeblikket. Derimod har akademikere med samfundsfaglig og
humanistisk baggrund en lidt lavere lønudvikling. Den lave inflation for tiden indebærer dog, at langt de fleste akademikere
har oplevet en betragtelig reallønsfremgang i det forgangne år,
påpeger han.
Men hvorfor går det de privatsatte medlemmer af Forbundet
Kultur og Information så godt?
- Stigningen siger mig, at de kan varetage nogle specialistfunktioner, der gør, at de er særligt eftertragtede, for det er
ikke det generelle billede, siger arbejdsmarkedsforsker Jørgen
Stamhus og fortæller, hvad der helt overordnet skal til, hvis
man vil opleve store lønstigninger:
- Det handler om at have nogle kvalifikationer, der er efterspurgt i brancher, der ikke er pressede, og hvor der er vækst.
GOD ØKONOMI I JOBSKIFTE

Chefjurist i Forbundet Kultur og Information Karin V. Madsen
oplever også, at det er medlemmernes kompetencer, der har
spillet en stor rolle for den generelle lønstigning.
- De har nogle specialkompetencer, som er efterspurgte, og
som gør, at de nu ligger over gennemsnittet, hvilket de ikke
plejer at gøre. Det kan for eksempel være kompetencer inden
for Records Management, hvor vores medlemmer er med til at
sikre, at der er styr på forretningskritisk dokumentation, eller
det kan være kompetencer inden for håndtering af persondata.
Så det handler jo i bund og grund om udbud og efterspørgsel,
siger hun og påpeger ligesom Benn Gandløse Vestergaard, at
eftersom prisudviklingen i samme periode har været på 0,5
procent, så er der også tale om pæne reallønsstigninger.
- Det er vigtigt at tage med. Det handler jo om at få mere ud
af sine penge, og en høj lønstigning er ikke meget værd, hvis
mad og husleje er steget tilsvarende.
En anden ting, man kan se ud af lønstatistikken fra Forbundet Kultur og Information, er, at der ofte er god økonomi i at
skifte job. Således har de privatansatte medlemmer, der har
skiftet job, fået en gennemsnitlig lønstigning på 13,7 procent.
- Det er i forbindelse med jobskifte, at man får de store lønstigninger. Det er dér, ens forhandlingsposition er bedst. Hvis
først arbejdsgiveren har besluttet sig for, at de gerne vil have
én, og man er nået til lønforhandling, så sidder pengene ofte
lidt løst, forklarer Karin V. Madsen.
STOR SPREDNING I LØN

Ifølge statistikken er gennemsnitslønnen for et privatansat
medlem 49.884 kroner, og det er inklusiv pension. Men gennemsnitslønnen dækker over en stor spredning, fortæller Karin
V. Madsen.
- Der er store forskelle på lønningerne. Ansatte i medicinal- og
konsulentvirksomheder ligger typisk 12-13.000 kroner højere
om måneden end de lavest lønnede ansatte, som man finder i
for eksempel mediebranchen og copyrightbureauer, siger hun
og fortæller, at man ikke ser nogen stor forskel i lønnen hos
mænd og kvinder.

Hvad er dine vigtigste
kompetencer som privatansat?
Analytiske kompetencer
Systematisering/strukturering
Systemforståelse
Brobygger mellem system og bruger
Brugerforståelse
Informationssøgning
(herunder kildekritik)
Planlægning/koordinering
Informationsarkitektur
Metadata management
Kommunikative kompetencer

61%
56%
52%
48%
46%
46%
43%
39%
39%
38%

Kilde: Forbundet Kultur og Informations
undersøgelse af privatansatte medlemmer, 2019

- Som det er nu, har de privatansatte medlemmer, der er
mænd, en gennemsnitsløn på 50.769 kroner, mens kvindernes
er 49.820. Denne forskel er ikke stor nok til at sige, at vi skulle
have et ligelønsproblem på det private arbejdsmarked, siger
hun og fortæller, at tre ud af fire privatansatte medlemmer er
kvinder.
Kort opsummeret kan man altså sige, at hvis man som medlem af Forbundet Kultur og Information gerne vil tjene flest
mulig penge, behøver man ikke skænke sit køn mange tanker,
til gengæld kan man med fordel tænke branche og efterspurgte specialkompetencer. Men er der andet?
- Man skal have en kandidatgrad. Vi ser stort set kun, at
det private ansætter kandidater i dag, lyder det fra Karin V.
Madsen.
Men kan den positive lønudvikling udvikling fortsætte? Ja,
det mener arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus godt, at den
kan.
- Hvis der er rift om de særlige kvalifikationer, så er der intet
til hinder for, at man kan blive ved med at stige lønmæssigt,
men måske vil virksomhederne med tiden have fokus på, at en
enkelt gruppe kan være med til at presse lønnen op for andre
grupper, og det er de jo ikke interesserede i, og så vil man nok
begynde at være mere tilbageholdene. Men så vidt jeg vurderer, så er de privatansatte medlemmer af Forbundet Kultur og
Information ikke en kæmpe gruppe, og at være sådan en lidt
isoleret og eksklusiv flok, kan godt give en enestående position
i forholdt til det generelle lønperspektiv, siger han.

”Det er
i forbindelse med
jobskifte,
at man
får de
store
lønstigninger.
Det er dér,
ens forhandlingsposition
er bedst.”

"
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Hvor kommer
tallene fra?
Lønstatistikken fra Forbundet
Kultur og Information
er fra september og
baseret på lønoplysninger
fra medlemmerne selv.
Svarprocenten er på omkring
55 procent ifølge chefjurist
Karin V. Madsen, der fortæller,
at det er en statistisk
tilfredsstillende svarprocent.
Tallene fra Akademikerne
er indsamlet blandt
medlemsorganisationerne, og
her varierer svarprocenterne,
og nogle er ifølge
cheføkonom i Akademikerne,
Benn Gandløse Vestergaard,
ret lave, hvilket vil sige, at der
er en vis usikkerhed i forhold
til, hvor præcise tallene er.
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Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, ser
mange perspektiver i de pæne lønstigninger til forbundets
privatansatte medlemmer.
- Den positive lønudvikling i det private viser, at der er et
stigende behov for det, vores medlemmer kan. Nemlig at
være helt inde i kernen af virksomhedernes forretning og
systemer med et særligt perspektiv på kvalitet og brugerinddragelse, hvilket i høj grad bidrager til virksomhedernes
vækst og til at sikre overholdelse af de lovkrav indenfor
datahåndtering, som virksomheder mødes af. Den positive
lønudvikling viser, at vores medlemmer er eftertragtede
specialister, siger formand Tine Segel.
- Vi har i forbundet arbejdet målrettet for at sikre kompetenceudvikling blandt vores medlemmer. Blandt andet
har vi jo haft mere end 100 deltagere på vores miniuddannelser inden for Records Management, og der er ingen tvivl
om, at det har givet nye karrieremuligheder for mange af
deltagerne, og nu kan vi så se, at det også får betydning
for den enkeltes løn. Det er yderst positivt, siger Tine
Segel.
Samtidig ser hun muligheder for, at endnu flere medlemmer bliver ansat i det private, og for at forbundet kan være
en attraktiv fagforening- og interesseorganisation for
andre, der arbejder med håndtering af data og information.
Det handler både om behovet for interessevaretagelse,
organisering, netværksdannelse, jobmuligheder og kompetenceudvikling. Derfor vil Forbundet Kultur og Information opprioritere indsatsen for at synliggøre medlemmers
kompetencer i forhold til det private arbejdsmarked.
- Det gør vi jo både, fordi vi kan se, at det er her, der er
behov for medlemmernes kompetencer, og fordi vores
medlemmer oplever, at det giver dem en højere løn.

”Det handler om
at have nogle
kvalifikationer, der
er efterspurgt i
brancher, der ikke
er pressede, og
hvor der er vækst.”

Hvilken forskel gør du?
”Jeg sikrer valid research, kilder og data til konsulenterne”
”Mit fokus er på at få planlagt, hvordan visionerne bliver til handling, og så lukke
de løse ender”
”Jeg sikrer, at alle manuelle processer bliver automatiseret”
”Jeg dokumenterer brug af data og laver impact-analyser, så vi ved, hvilke
portaler der bliver påvirket, hvis vi ændrer i dataflow. Udviklerne synes, jeg er
vildt irriterende, men nogle gange fanger jeg ting, de har overset”
Kommentarer fra Forbundet Kultur og Informations undersøgelse af privatansatte medlemmer, 2019
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VI
SKAL
IKKE
VIDE
ALT…
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TEKST SABRINE MØNSTED
FOTO NIKOLAI LINARES/RITZAU SCANPIX

Privatsfære er afgørende
for sammenhængskraften
i organisationer, virksomheder og i samfundet,
mener professor på CBS
Mikkel Flyverbom. Han har
skrevet bogen The Digital
Prism om det ødelæggende i idealet om total
gennemsigtighed.
Gennemsigtighed er blevet vores ideal.
Tanken er, at jo mere information, jo mere
gennemsigtige beslutninger og jo mere
åbne, virksomheder, organisationer og
politikere er, des bedre et samfund kan vi
skabe. Og de digitale teknologier er blevet
midlet til at opnå det indblik. Der er ingen
grænser for, hvad teknologierne kan overvåge, og hvad algoritmerne kan indsamle
af data om os, siger Mikkel Flyverbom,
professor mso på Institut for Ledelse,
Samfund og Kommunikation på CBS.
- Overvågning og indsamling af data er
blevet løsningen på (at afsløre) alt fra korruption og lægesjusk til socialt bedrageri
og børnearbejde, og hvis bare vi tvinger
virksomheder, organisationer og politikere til at lægge alle beslutningsgrundlag,
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arbejdsprocesser og regnskaber frem, så vil
alt fungere bedre, siger Mikkel Flyverbom,
der ikke er enig i den slutning. Et ræsonnement, der ellers er »købt« på ministerniveau.
Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde for
eksempel fra Folketingets talerstol i starten
af december 2019: »Med overvågning stiger
friheden« i forbindelse med argumenter for
regeringens plan om flere overvågningskameraer og mere overvågning på nettet.
DATA ER IKKE VINDUER TIL
VIRKELIGHEDEN

Men total åbenhed er lige så skidt som total
lukkethed, mener Mikkel Flyverbom, der i bogen The Digital Prism problematiserer idealet
om fuld gennemsigtighed på flere niveauer.
Et aspekt er, at digitale teknologier bliver set
som et indblik i virkeligheden.
- Men data om vores adfærd er ikke vinduer
til virkeligheden. Det er mere som en prisme,
hvor noget indfanges, brydes og viser én vinkel af virkeligheden. Problemet er, at vi tror, at
digitale teknologier er blevet en måde, vi kan
producere viden på, siger Mikkel Flyverbom.
I den offentlige sektor eksperimenterer man
for eksempel med at bruge data til at forudsige, hvem der er i risiko for at blive langtidsledige, til at pege på udsatte familier, eller til at

indfange, hvem der kan være i risiko for at blive radikaliseret.
Som sådan ædle formål, men, siger han:
- Data leverer ikke sandheder. Det er ét værktøj blandt andre
til at forstå og analysere en kompleks virkelighed, og vi reducerer kompleksiteten ved at gøre mennesker til spor i de digitale
systemer. Mikkel Flyverboms bekymring er, at der sker en
afkobling fra faglighed, erfaring og de menneskelige relationer,
når vi reducerer sociale fænomener til datapunkter.
- Der er mere end nogensinde brug for fagpersoner og faglige
og menneskelige kompetencer til at forstå, hvilke kriterier og
samkøringer af data der ligger bag. Det må ikke være kommunens it-afdeling, der afgør, hvilke algoritmer der skal ind
i systemet, siger Mikkel Flyverbom og understreger, at den
personlige relation er helt afgørende i et samfund, hvor den offentlige sektor er datadreven og digitaliseret (hvilket den skal
være, for der er masser at vinde), men både sagsbehandlere og
borgere skal kunne følge med og forstå, hvordan vi finder data.
Vi skal tale om, hvad systemerne kan og ikke kan. Det må ikke
blive sådan, at man kun når at få et svar fra en computer. Det
er den faglige og erfaringsmæssige vurdering, der skal fylde
mest, siger Mikkel Flyverbom.
LEDERE SKAL TRÆKKE GRÆNSER

Vi skal altid sætte spørgsmålstegn ved data, fordi det blot er
én måde at skabe informationer på. Andre tider i historien har
fokus været på tal og statistik, siger Mikkel Flyverbom, der
mener, at vi om ti til tyve år vil ryste på hovedet af, hvor meget
lid vi satte til algoritmer.
- Vi er på et historisk lavpunkt i vores forståelse af, hvordan

”Vi reducerer
kompleksiteten ved
at gøre mennesker
til spor i de digitale
systemer.”
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Læs mere
Bogen The Digital Prism:
Transparency and Managed
Visibilities in a Datafied
World, 2019
Shosanna Zuboff’s bog:
Overvågningskapitalismens
tidsalder, 2019
Artiklen: Tid til oprør mod
dataindustrien i Perspektiv
nr. 10, 2019

teknologier fungerer og i forhold til vores kritiske stillingtagen til grænserne for, hvad de kan levere.
Mikkel Flyverbom underviser offentlige og private ledere,
og hans budskab er, at hvis ikke de tager ansvar for brug
af digitale teknologier og sætter grænser, så er de ikke de
rigtige på posten.
- Mange ledere tænker, at digitalisering er noget, der
foregår i it-afdelingen, og derfor ikke er deres ansvar. Men
når teknologien ikke har grænser, er valg og fravalg en vital
del af ledelse.
MELLEMREGNINGER FOR OS SELV

Et andet aspekt ved samfundets ideal om gennemsigtighed
er idéen om, at ultimativ åbenhed skaber bedre resultater i
virksomheder eller organisationer.
Mikkel Flyverboms eksempel er den amerikanske software-virksomhed Buffer, hvor ledelsen indførte et åbent
mailsystem, så alle kunne se alt. Medarbejderne måtte
også holde så meget fri, de ville. Det skulle bare skrives ud
til alle. Men åbenheden havde den stik modsatte effekt
med et dårligere arbejdsmiljø, hvor medarbejderne gik andre
steder hen for at aftale ting end at skrive mails, og de holdt
næsten ikke fri.
- Det er fundamentalt for mennesker at have »private
rum«, også i sociale sammenhænge. Det er vigtigt for de
sociale dynamikker, at der er privatsfære i en organisation
eller virksomhed. For eksempel skaber det nærhed i et team,
at der er kollegaer, vi deler visse ting med. En masse ting
ville bryde sammen, hvis den indforståethed og intimitet
ikke er der.
Det samme gør sig gældende i et samfund, for eksempel i forhold til politiske forhandlinger. Nogle vil kalde det
mørklægning, når offentligheden ikke ved, hvad der sker
i forhandlinger om et regeringsgrundlag eller i politiske
udvalg. Mikkel Flyverbom kalder det en form for »nødvendig
arbejdsro«.
HVAD TOG DU I DEN SKUFFE?

En aktuel debat er, om læger skal filmes, mens de opererer,
så man kan dokumentere, hvad der skete under en operation.
- Men lægegerningen bliver en anden, hvis du overvåges,
og måske derfor ikke tør tage chancer, der kan redde en
patient, fordi det kan skabe tvivl om, hvorvidt du gjorde det
rigtige. Det er igen blot en digital prisme – en optagelse af
en operation er jo ikke fuldstændig adgang til alle facetter
af, hvad der skete.
En anden fejlslutning, ifølge Mikkel Flyverbom, er, at
Nordsjællands Hospital har opsat videoovervågning af medicinrummet, som konsekvens af en sag fra Nykøbing Falster,
hvor en sygeplejerske forsøgte at slå patienter ihjel med

*Sager der har sat spot på overvågning

Edward Snowden:
Edward Snowden lækkede i 2013 hemmelige
dokumenter om USA's masseovervågning af
internettrafik og telefonaflytning til blandt andet
den britiske avis The Guardian. Han er tiltalt af
det amerikanske justitsministerium for spionage
og tyveri af statens ejendom. Han opholder sig i
Rusland for at undgå retsforfølgelse.
Kilde: nyheder.tv2.dk

Umbrellasagen:
Mere end 1.100 danske unge er siden 2017
blevet sigtet for at have delt videomateriale med
krænkende seksualiseret indhold på de sociale
medier. Politiets sigtelser kom på baggrund af et
tip fra Facebook i USA, der blev opmærksom på de
mange delinger af videoerne på deres besked-app
Messenger og videregav dataene til Europol.
Kilde: dr.dk og berlingske.dk

Cambridge Analytica:
I 2018 kom det frem, at 87 millioner Facebookbrugere havde fået høstet deres personlige
data af psykolog Aleksandr Kogan på universitet
i Cambridge via en personlighedstest-app
på Facebook. I appen gav testpersonerne
tilladelse til, at data om samtlige af deres
venner måtte videregives. Dataene blev solgt til
analysevirksomheden Cambridge Analytica, hvor
de blev brugt til psykologiske profiler på Facebookbrugere og målrettet annoncering under det
amerikanske præsidentvalg i 2016.
Kilde: dr.dk
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ÅBENHED?

stærk medicin. Argumentet er, at overvågning
beskytter de sygeplejersker, der ikke gør noget
galt.
- Men alle situationer kan tolkes forskelligt:
»Hvad tog du i den skuffe?«. Den form for
»gennemsigtighed« skaber ikke bedre resultater, men tværtimod mistillid til de mange
på grund af de få. Eller forestil dig et krav om,
at pædagoger konstant skulle overvåges. Det
er ikke den slags pasning, jeg ønsker for mine
børn, siger Mikkel Flyverbom.
MODREAKTION PÅ GENNEMSIGTIGHED

Ifølge Mikkel Flyverbom er der brug for andre
typer af idealer i en verden, hvor alt er overbelyst og overvåget. Han ser da også modreaktioner.
Sager som Edward Snowden, Umbrellasagen
og Cambridge Analytica* har bidraget til, at
folk er blevet mere bevidste og kritiske om
indsamlingen af data.
De politiske modreaktioner er kommet
fra EU, der har indført persondatabeskyttelsesloven i 2018 (GDPR), hvor omfanget af
dataindsamlingen skal stå mål med formålet.

Og EU har indført »retten til at blive glemt«, altså at få slettet
oplysninger om sig selv på nettet.
For Mikkel Flyverbom er det afgørende, at ansvaret ikke er
den enkeltes. For internettet er politisk, og regulering er nødvendigt, mener han.
- I dag kan du ikke fravælge at afgive data uden også at sige
nej til sociale medier, hvor du jo holder kontakt med dine venner, og konsekvensen ved at sige nej til cookies (digital sporing)
er ofte, at du så ikke får adgang til den information, du søgte.
Mikkel Flyverbom mener, det er velfærdssamfundets ansvar,
at vi får trukket nogle grænser som samfund i form af lovgivning, for eksempel et krav om dataportabilitet, altså at techgiganterne ikke ejer vores data, men at vi kan flytte alt vores
indhold til en anden udbyder. Det kan også være samfundet,
der tilbyder nogle af de tjenester, vi lige nu får af techgiganterne mod at betale med vores data. Det kunne være en sikker
e-mail-adresse.
Han tror også, vi vil se en slags mærkningsordning for virksomheder med ansvarlig brug af teknologi og data, men igen,
understreger han, må det ikke være forbrugerne selv, der skal
have ansvaret og tjekke en virksomhed, før de handler.
- Ellers risikerer vi at få et A- og B-hold, hvor A-holdet kan
betale sig fra en version af de digitale tilbud, så de slipper for
overvågning.

”Det er
fundamentalt for
mennesker at have
private rum”
22

100 år gør ikke biblioteker
til en selvfølge i Danmark

DEBAT

Forbundet i Kristeligt Dagblad:

Bibliotekerne danner og oplyser – som intentionen også var i
loven fra 1920 – befolkningen. Derfor er det hjerteskærende,
at bibliotekerne ofte glemmes i de tværfaglige indsatser,
skriver formand for Forbundet Kultur og Information.
TEKST TINE SEGEL, FORMAND FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION

E

ngang var bibliotekerne for de få og
de privilegerede. Men i 1920 vedtog Folketinget den første danske
bibliotekslov, hvor formålsparagraffen lød, at det var statens opgave at
yde tilskud til biblioteker, der skulle udbrede
»kundskaber og almindelig oplysning«.
Hurra for det! Vi har nu et samfund, hvor
alle har adgang til viden, der gør den enkelte i
stand til at leve i et foranderligt, moderne og
demokratisk samfund. Samtidig blev det at
drive et bibliotek professionaliseret. Det var
ikke længere den lokale præst eller lærer, der
drev en sognebogssamling efter egen smag.
Det blev bibliotekarer, uddannet på Statens
Biblioteksskole, der på et solidt fundament
af klassisk dannelse og biblioteksfaglige
færdigheder udvalgte bibliotekets samling og
formidlede den til den brede befolkning.
Biblioteksloven er blevet revideret flere
gange siden – senest i 2000 for at imødese
den digitale udvikling og for at understrege
bibliotekets formål om at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet.
Loven har altid været en bred rammelov, der
har gjort det muligt for det lokale folkebibliotek at agere i tråd med behovet i lokalområdet
og udvikle sig i takt med samfundet.
Nogle steder er bibliotekets tilbud en bogbus, der kører ud til tyndt befolkede områder, andre steder er biblioteket et kulturelt
flagskib. Med knap 37 millioner besøgende er
folkebibliotekerne Danmarks mest benyttede

kulturinstitution, og med den brede målgruppe bør vi huske, at vi bruger
bibliotekerne forskelligt. Så der er i høj grad grund til fejring. Mange steder
inviterer bibliotekerne alle til at læse for folkebibliotekerne i dag klokken 16.
Herfra skal også lyde en anden opfordring. Den er til politikerne. For 100-årsdagen er også en anledning til at minde om, at selv så gamle og etablerede
institutioner som biblioteket kræver, at vi passer på dem.
Desværre holder Folketingets politikere de kommunale folkebiblioteker ud i
strakt arm, når det handler om at tage ansvar for, at alle danskere fortsat har
et kvalificeret bibliotekstilbud. For i den brede rammelov er der ikke nogen
nedre grænse for, hvor lidt man i en kommune kan bruge på sit bibliotekstilbud, og meldingen fra landspolitikerne er, at det er et kommunalt anliggende.
Det betyder desværre, at der er kommuner, hvor borgerne ikke får det bibliotekstilbud, de fortjener. Her glemmer man, at bibliotekerne er en langsigtet
investering, der står for et sikkert afkast.
For biblioteket og bibliotekarerne skaber stærke læsere blandt kommunens
børn og dermed en mere sikker vej gennem uddannelsessystemet, hvor bibliotekarerne underviser i kildekritik og informationssøgning. Et velfungerende
bibliotek bidrager til integrationsindsatsen, driver sammen med frivillige den
lokale it- eller lektiecafé, nedbryder den sociale arv og skaber fællesskaber.
Engang gjorde bibliotekerne internettet til hvermandseje. I dag gives adgang
til ny teknologi via makerspaces, hvor borgernes kreative skaberkompetencer
dyrkes, og bibliotekerne bliver centrale, når FN’s hverdagsmål i landets kommuner skal gøres til hverdagsmål.
Bibliotekerne danner og oplyser – som intentionen også var i loven fra 1920
– befolkningen og giver handlekompetencer, og derfor er det hjerteskærende,
at bibliotekerne ofte glemmes i de tværfaglige indsatser.
Kære politikere. Lad os sammen fejre bibliotekslovens 100 år og den værdi,
bibliotekerne og de ansatte skaber, som stærke kultur- og velfærdsinstitutioner.
Pas nu godt på dem.
Debatindlægget blev bragt i Kristeligt Dagblad den 5. marts 2020.
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Hvorfor går de
efter bibliotekerne?
Siden 2017 har Forfatternes Forvaltningsselskab og
bibliotekerne været i strid om betaling for oplæsninger
på bibliotekerne. En håndfuld biblioteker har indgået
aftaler, men i eksempelvis Gentofte Kommune afventer man stadig et forbedret aftaleudspil og en garanti
for, at det ikke kun er bibliotekerne, der skal punge ud.

TEKST ANETTE LERCHE

H

vorfor er det kun bibliotekerne, Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS)
er ude efter, når det handler om at
sikre rettighedshavernes betaling
for oplæsning? Det spørgsmål har
leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune, Thomas Angermann, stillet FFS, siden
striden mellem bibliotekerne og FFS brød ud
i 2017, da FFS sendte folderen Bliv lovlig til
bibliotekerne med opfordring om at betale for
oplæsninger.
- Min pointe er, at alle skal være lige for
loven, hvorfor går man efter bibliotekerne
som det første i forhold til oplæsninger?
Bibliotekerne kommer til at fremstå som
malkekøer, der ikke kan forsvare sig, siger
Thomas Angermann, der ærgrer sig over, at
han ikke har modtaget et revideret udspil
siden det, han kalder den fejlbehæftede folder
fra 2017, som indeholdt fejl og fejlantagelser
omkring bibliotekerne og oplæsninger blandt
andet om læseklubber og forfatternes egne
oplæsninger.
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EN FLERÅRIG KONFLIKT

Spoler man tiden tilbage brød uenighederne mellem FFS og
bibliotekerne ud i lys lue til UBVA’s symposium (Udvalget til
Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) den 9. november 2017.
Her diskuterede parterne rimeligheden i den folder, der var
sendt til alle biblioteker, og repræsentanter fra rettighedshaverne luftede trusler om eventuelle retssager mod biblioteker,
der blev grebet i oplæsninger uden at betale.
I folderen Bliv lovlig blev der lagt op til, at bibliotekerne skulle
indgå aftaler, der alt efter kommunestørrelse ville betyde en
udgift på mellem 3.000 og 12.000 kroner pr. år for oplæsning

”Jeg synes, det er etisk
forkert at gå efter bibliotekerne på den måde, fordi
bibliotekerne jo ikke
arbejder kommercielt.”

Er det først og
fremmest på
bibliotekerne, der
læses op? Eller sker
det også ved andre
kulturbegivenheder?
Her ses skuespiller
Sonja Richter, der læser
eventyret »Den uartige
dreng« op på Odense
Teater i forbindelse med
uddelingen af Hans
Christian Andersen
Prisen i 2016. Arkivfoto
Johnny Wichmann/
Ritzau Scanpix

på hovedbiblioteket plus et eventuelt ekstra beløb pr. filial med
videre. Desuden medtog folderen betaling for forfatternes
oplæsning af egne værker. Helt uspiseligt, mente bibliotekerne,
og KL og Bibliotekschefforeningen opfordrede blandt andet
bibliotekerne til at ignorere henvendelsen.

”Vi ser, at bibliotekerne
har ændret adfærd
og formidlingsform på
oplæsningsområdet.”

MISFORSTÅELSER OMKRING LÆSEKLUBBER

Thomas Angermann uddybede i debatten til UBVA’s symposium tilbage i 2017 baggrunden for bibliotekernes afvisning af
kravet:
»Folderen omtaler blandt andet oplæsning i læseklubber, hvilket viser, at man slet ikke har undersøgt, hvordan læseklubber
foregår. Her læser folk jo hjemme og mødes så på biblioteket
og taler om det, de har læst. Måske læser de en passage op,
måske gør de ikke, men det ved vi ikke, for personalet deltager
ikke«.
I dag undrer han sig fortsat over, at FFS ikke har erkendt, at
folderen byggede på misforståelser omkring, hvordan bibliotekerne arbejder og bruger litteraturen i formidlingen, og det undrer ham, at der ikke er sendt et nyt udspil ud til alle biblioteker.
- Ikke mindst efterlyser jeg, at man også stiller krav om
honorering for oplæsning til for eksempel litteraturfestivaler
og i kulturhuse – i stedet for kun at gå efter bibliotekerne, siger
Thomas Angermann
- Jeg synes, det er etisk forkert at gå efter bibliotekerne på

den måde, fordi bibliotekerne jo ikke arbejder kommercielt,
men er folkeoplysende og en del af det litterære økosystem,
hvor bibliotekerne har som formål at fremme læsning gennem
formidling. Det burde anerkendes med samarbejde og ikke girokort, men jeg er klar til at gå i dialog, siger Thomas Angermann.
Der er nemlig sket ændringer i kravene fra FFS til bibliotekerne, for efter bibliotekernes kritik af Forfatternes Forvaltningsselskabs fremgangsmåde i 2017 gennemskrev UBVA’s formand
og professor i ophavsret, Morten Rosenmeier, og Christian
Søndergaard Christensen, chefkonsulent i Danskernes Digitale
Bibliotek, et notat, hvilket i 2019 gav et forbedret aftaleudkast,
der fik Københavns Kommune og tre andre kommuner til at
indgå en aftale om oplæsninger.
I forhold til oplægget fra 2017 er det en aftale, der indeholder
mindre bureaukrati omkring indberetning af oplæsninger, læseklubber er ikke omfattet, og de arrangementer, hvor forfatterne læser op af egne værker, er også fritaget.

"
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Vi vil hellere indgå aftaler
end at gå i retten
Stig Oluf Von Hielmcrone fra Forfatternes
Forvaltningsselskab ønsker heller ikke en retssag.
Han fortæller, at der er dialog med flere biblioteker.
TEKST ANETTE LERCHE

- Vi vil meget hellere indgå aftaler end at trække
biblioteker i retten, understreger leder af Forfatternes Forvaltningsselskab Stig Oluf Von Hielmcrone. Han fortæller, at der allerede er indgået aftaler
med en håndfuld biblioteker, og at selskabet er i
dialog med flere.
Er de aftaler forhandlet individuelt, eller er det
den samme aftale for alle biblioteker?
- Vi forhandler individuelt. Det er ikke sådan, at one
size fits all på dette område. Bibliotekerne har brug
for aftaler, der giver dem frie rammer til at have
de aktiviteter, der passer til deres lokalområde. Et
sted som Helsingør har eksempelvis også oplæsninger uden for biblioteket, så det skal aftalen
dække her.
Et af kritikpunkterne fra bibliotekerne har været,
at I kun gik efter bibliotekerne. Er det stadig
tilfældet?
- Der har været kritik af, at vi i første omgang
havde omfattet forfatternes oplæsning af egne
værker, det er taget ud nu, fordi det er en sag
mellem den enkelte forfatter og det sted, hvor
vedkommende læser op. Vi har også lavet aftaler
med andre end biblioteker, men vi kan se, at fremførelsen af litteratur i eksempelvis boghandlere
eller på litteraturfestivaler typisk er forfattere, der
læser op af egne værker, så her er det ikke relevant
at indgå aftaler for nuværende.
Er der ikke lettere at stille kravet til bibliotekerne
samlet end forskellige festivaler og boghandlere?
- Nej, vi kunne også sende bredt ud til boghandlere
eller eksempelvis Bogforum. Jeg har også været
i dialog med eksempelvis Bogforum, men her er
det forfattere, der læser op af egne værker, og så
er aftalen ikke relevant. Men vi ser, at bibliotekerne har ændret adfærd og formidlingsform på
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oplæsningsområdet, for det er jo ikke en ny ting at læse op på
bibliotekerne, men omfanget og vægtningen i formidlingen er
ændret i takt med, at bibliotekerne går mod også at være kulturhuse. Det er derfor, at vi tager fat i det nu. Et sted som Helsingør
har for eksempel op mod 50 oplæsningsarrangementer om året.
Er det notat, der er blevet udarbejdet efter uenighederne i 2017,
brugt som aftalegrundlag med de biblioteker, der har indgået
aftaler med jer?
- Ja, notatet, som Danskernes Digitale Bibliotek var inde over,
har været med til at sætte rammerne. Vi har fået noget modstand og haft nogle juridiske diskussioner på området, og det har
hævet kvalitetsniveauet. Vi har desværre haft vanskeligt ved
at finde en central part at diskutere vores udspil med, og vi har
mødt meget kritik af, at vi ikke forhandlede, men hverken Slotsog Kulturstyrelsen, Bibliotekschefforeningen eller KL har ønsket
at forhandle en rammeaftale.
Har I sendt et nyt samlet udspil ud til bibliotekerne?
- Nej, men jeg har været i kontakt med flere biblioteker i mange
af de store kommuner.
Kan en retssag stadig komme på tale?
- Det kan jeg ikke udtale mig direkte om, men jeg kan sige, at vi
hellere vil forhandle end at føre retssager.
Fortryder du folderen fra 2017 i dag?
- Jeg er ærgerlig over det, folderen førte med sig, for vi opnåede jo ikke – som vi ønskede – en aftale. Men alternativet har
desværre ikke vist sig muligt. Vi er blevet kritiseret for ikke at
forhandle, men realiteten er, at ingen ønsker at forhandle. Dermed var der kun én vej tilbage i form af den direkte dialog med
de enkelte biblioteker, og her er det vel reelt set underordnet, om
det sker via en folder, et brev, en mail eller et telefonopkald.
Læs om den tidligere uenighed omkring aftalen her.
https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2017/
perspektiv11/fortsatuenighedomoplaesning
https://kulturoginformation.dk/perspektiv/nyheder/2017/forfatternesformandoenskerbetalingforoplaesning

Tilbageblik
2000

Hvad skrev vi
om for ti og
tyve år siden?

Robotter:
”Huset skal bygges om og en ægte robot installeres / Tor er dens
klingende navn – med bøger og chips skal den fodres.”
Bibliotekar Agnete Bang på heksametervers til Silkeborg Biblioteks 100-års
jubilæum, der indviede nye afdelinger og robotten Tor i artiklen: En sprælsk
hundredårig.

Uddannelse:
”Vi kan ikke tvinge folk til at uddanne sig på bibliotekerne – men
vi kan gøre det så attraktivt, at de ikke kan lade være.” Daværende

Bibliotekspressen
nr. 5, 7. marts 2000

Digitalisering:
”Måske vil vi i fremtiden se
bøger, der kun udkommer
elektronisk, og som
biblioteket risikerer ikke
at få adgang til. Det truer
borgernes frie og lige
adgang til information, og
det emne trænger vi til at få
diskuteret.” Bibliotekar Camilla

kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen i artiklen Fem nordjyske biblioteker
deltager i stort voksenuddannelsesprojekt.

2010

Sejerø i artikel: Tre af Carinaudvalgets bud på vidensamfundets
folkebibliotek
Bibliotekspressen
nr. 5, 18. marts 2010

Besparelser:
”Danskerne må vænne sig til
at køre nogle flere kilometer til
deres bibliotek. Til gengæld tror
jeg også, at man så sørger for
at bygge nye, flotte biblioteker i
de større byer. På den måde kan
udviklingen godt blive meget
sjov for bibliotekarerne at være
med i, netop fordi besparelserne
tvinger os til at tænke innovativt
og nytænke arbejdsgangene.”

Professor Kurt Klaudi Klausen i artiklen
Biblioteker på smalkost, om de massive
besparelser på bibliotekerne i kølvandet
på finanskrisen.
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ESDH og inform
- et match made in heaven
TEKST MALENE SEIFON OG KATRINE NØRBY, KONSULENTER DEVOTEAM

ESDH-data udgør en guldgrube af informationer om
sagsbehandlingsforløb og kan udnyttes til sagsstyring,
ledelsesinformation og beslutningsstøtte. Og informationsspecialister er eksperter i at sammenstille data og
se muligheder på området. Kort sagt – et match made
in heaven, skriver Malene Seifon og Katrine Nørby, der
er konsulenter i Devoteam.

S

ags- og dokumenthåndtering har eksisteret
lige så længe, der har været brug for at samle
og opbevare dokumentation om forvaltningsafgørelser. ESDH - Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering - har eksisteret siden start
1990’erne, hvor de første digitale løsninger
kom på markedet, hvilket gjorde det muligt
at gemme dokumenter elektronisk og samle
dem i sager. ESDH-universet består typisk af »sager«, »dokumenter« og »parter«, som man kan tildele metadata og knytte
til hinanden i et logisk hele. Mange ESDH-løsninger har med tiden fået udvidet universet med »opgaver« og/eller »processer«,
som har givet nye muligheder for effektivt samarbejde om
sager og dokumenter. Dokumenthåndtering og især elektronisk
dokumenthåndtering er et oplagt arbejdsfelt for bibliotekarer
og andre med speciale i informationsvidenskab.

ESDH I OVERBLIK

Virksomheder og organisationer er gået fra
rent papirbaserede arkiver over en mellemperiode, hvor ESDH-løsningerne primært blev
brugt til at registrere metadata om papirsager og til fuld elektronisk understøttelse af
sags- og dokumenthåndtering inklusiv digital
procesunderstøttelse.
ESDH anvendes i dag overalt i den statslige
administration som et integreret værktøj til
at overholde offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataforordningen (GDPR) samt
arkivloven. Alt er efterhånden elektroniske
arkiver, fordi det er mest hensigtsmæssigt af
mange årsager: anvendelsen er ikke afhængig
af tid og sted, flere kan bruge data samtidigt,

$

28 · Perspektiv · Marts 2020

ationsspecialister
Tidslinje for ESDH

De to forfatteres
egne veje fra bibliotekar
til ESDH-specialist
Både Katrine Nørby og Malene Seifon er uddannede
bibliotekarer og efterfølgende henholdsvis cand.
scient.bibl. og master i informationsvidenskab.
De har begge brugt uddannelsen som fundament
for i dag at arbejde som konsulenter med speciale i
information management og informationssystemer,
primært ESDH.
Malene Seifon.

Katrine Nørby.
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genbrug er nemmere, søgning optimeres og processer kan
understøttes fuldt ud.
Ud over den statslige administration anvender regioner og
kommuner ESDH, ligesom en del private virksomheder har
indført ESDH, sommetider uden S’et, det vil sige uden at
organisere i sager. Historisk set har pharmaindustrien, der er
underlagt amerikansk lovgivning om dokumentation, brugt
dokumenthåndtering, og også for eksempel advokatfirmaer
og store organisationer har typisk anvendt dokumenthåndteringssystemer. Flere og flere private virksomheder hopper
med på at anskaffe et decideret dokumenthåndteringssystem
til at holde styr på dokumentationen, understøtte videndeling
samt overholde lovgivning – være compliant. GDPR har spillet
en ikke uvæsentlig rolle i denne udvikling.
Men uanset lovkrav anvendes ESDH også, fordi det reelt er
den bedste måde at understøtte den daglige arbejdsgang med
sager og dokumenter samt sikre genfinding og genbrug for sig
selv, kolleger og organisationen. Det vil vi forsøge at illustrere.
HVAD ER GEVINSTERNE VED AT BRUGE
ET ESDH-SYSTEM?

Som konsulenter i Devoteam har vi mulighed for at se, hvad
forskellige organisationer kan opnå ved at anvende en ESDHløsning. Hvis vi sammenligner med for eksempel et fildrev
eller med et analogt arkiv, kan en ESDH-løsning:
-g
 ive flere søgeadgang og overbliksmuligheder (metadata).
Udviklingen går i retning af, at ESDH-løsningerne bliver mere
og mere fleksible og konfigurerbare.
- s tyre kvaliteten af data, for eksempel gennem anvendelse af
faste værdilister, stillingtagen til, om elementet er obligatorisk, automatisk udfyldelse af metadata og udnyttelse af
eksisterende data, herunder informationer om den påloggede bruger og dennes afdeling, datoer, titler, dokumenttype,
unikt id med videre
- understøtte og sikre livscyklus på dokumenter og sager
- understøtte og dokumentere processer, for eksempel godkendelser/ministerforelæggelser
- sikre avanceret rettighedsstyring, så både videndeling og
overholdelse af fortrolighed kan ske i samme system.
HVILKE KOMPETENCER ER DER BRUG FOR?

Informationsspecialisternes kernekompetencer er meget
efterspurgt i ESDH-projekterne:
• Strukturering af data i ESDH-løsningen
At fastlægge journalplan og metadata samt tilhørende værdilister er en central ESDH-opgave, der har karakter af ren »vidensorganisation«. I de nyeste versioner af ESDH-løsningerne
er denne opgave udvidet meget, fordi systemerne tilbyder
nye muligheder for selv at udvide løsningens datamodel med
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flere felter og tilhørende værdilister. Vidensorganisation i ESDH bliver derfor mere og
mere kompleks og giver både nogle store
muligheder for at skabe et »perfekt« system
til brugerne og betyder, at man skal være
skarp i sin analyse og efterfølgende metodik i
struktureringen.
• Katalogisering
Der er stort behov for løbende at kigge på
kvaliteten af data i ESDH-løsningen med
fokus på at sikre, at der er kvalitet i registreringer, og at ESDH-løsningen er sat op, så
brugerne ikke spilder tid på at registrere noget, der ikke er behov for. Der vil løbende være
brug for at justere konfigurationen og følge
op på, hvordan datakvaliteten ser ud. Mange
steder »overregistrerer« man, og mange steder har man udfordringer med datakvaliteten.
• Mellemleddet mellem brugeren
og systemet
Informationsspecialister er eksperter i at
oversætte brugerens informationsbehov til
for eksempel konfiguration i ESDH-løsningen
eller til formulering af en query mod ESDHløsningens søgeindgang. Mange ESDH-løsninger tilbyder muligheder for at dele søgninger
og/eller opbygge dashboards, og alt for få har
fået udnyttet dette til effektiv sagsstyring.
Her er brug for at gennemtænke en fælles
anvendelse og strukturere data, så brugernes
behov for sags- og processtyring understøttes.
• Søgning – udnyttelse af data til sagsstyring og beslutningsstøtte med videre
Mange offentlige og private organisationer
har været igennem flere generationer af
ESDH-løsninger, og alligevel er der fortsat et
uudnyttet gevinstpotentiale. Mange steder er
ESDH-løsningen ikke implementeret i bund,
og man har ikke haft øje for at udnytte ESDHdata.
POTENTIALET ER IKKE UDNYTTET

ESDH-data udgør en guldgrube af informationer om sagsbehandlingsforløb og kan udnyttes til sagsstyring, ledelsesinformation og
beslutningsstøtte. Informationsspecialister

er eksperter i at sammenstille data og se muligheder
på dette område, også når det er nødvendigt at tage
andre teknologier i brug for at udnytte kunstig intelligens til at understøtte sagsbehandling, for eksempel
til beslutningsstøtte.
De fleste offentlige organisationer har som beskrevet i denne artikel allerede anskaffet ESDH og er i
fuld gang med at bruge det. Mange steder har man
ikke prioriteret de nødvendige ressourcer til organisatorisk implementering, og her vil der typisk være
store gevinster at hente ved at involvere en informationsspecialist i arbejdet. Det kan være en god ide at
strukturere arbejdet om et »forbedringskatalog« og
sætte en række parallelle initiativer i gang i samarbejde med forretningen. Informationsspecialister har en
fremragende værktøjskasse til at få løst opgaven og
kan gøre en forskel med viden om strukturering, søgning og behovsanalyse – et match made in heaven!

Om Devoteam:
Konsulenthuset Devoteam leverer rådgivning inden for digital forretningsudvikling og har ESDH
som et af sine specialer. I den danske afdeling
er ansat 11 konsulenter med ESDH|ECM som
speciale.
Konsulenthuset udgiver hvert år ESDH|ECMrapporten og afholder også en årlig konference
om ESDH.

ESDH-modellen
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FORMIDLING

Allerød: »Ønsker De at læse? Brug din pendlertur til læsning« Klædt ud som
bogstewardesser anbefalede bibliotekarerne i Allerød litteratur til tog og bus på papir
eller smartphone. Her ses bibliotekaren Alice Brødsgaard den 10. september 2019.

Formidling
i forklædning

TEKST ANETTE LERCHE FOTO ALLERØD, RANDERS OG ODENSE BIBLIOTEKERNE

Gys, julehygge, fantasy, kendte børnebogsfigurer og actionhelte. Der er ingen grænser for, hvad bibliotekarer kan klæde sig
ud som, når det handler om formidling og
fortælleglæde. Perspektiv har i anledning
af fastelavn i løbet af februar indsamlet
fotografier fra bibliotekerne i Randers,
Odense, Allerød og Kolding.
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Randers: Eventyrbogbussen
fra Randers Bibliotek kan
bookes af daginstitutioner. I
bogbussen er der en forestilling
af eventyret »Klods Hans«,
hvor en pædagog inviteres op
som prinsesse. På billedet ses
bibliotekar Jørgen Ledet og Kit
Damgaard Christiansen, der er
tidligere bibliotekar på Randers
Bibliotek.

Allerød: En vagt lørdag den 23. december 2017 blev lidt mere
julet for bibliotekarerne Melissa Wieser og Tine Lee Hansen og
biblioteksassistent Lise Frederiksen, fordi Melissa valgte at lave lidt
sjov på vagten ved at købe tre ens trøjer.

Randers:
Jul i
bogbussen.

Randers: Børnebogsfiguren
Sallys far er en populær skikkelse.
Her er Sallys far faldet i søvn i
bogbussen.

Allerød: Projektlederen Karin Kaster
tilbyder makaber hjælp i forbindelse
med »Træd ind i fortællingen 2018«,
hvor børn og unge kunne træde ind i
Kenneth Bøgh Andersens univers fra
Den Store Djævlekrig.
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FORMIDLING
Randers: Gys i Bogbussen,
Jørgen Ledet skaber gru.
Randers: Biblo_man til Sydbyens Skoleløb.

Allerød: Bibliotekarer Melissa Wieser og Bjarne Hugo Dahl iklædt beskyttelsesdragter
som værter for det livestreamede foredrag Det er bare en virus.
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Odense:
Bibliotekar Søren
Dahl – der er
idémanden bag
Magiske Dage
Festivalen i
Odense (tidligere
Harry Potterfestivalen).

Odense: Bibliotekar Søren Dahl –
også kendt blandt Peter Pedal-fans
som manden med den gule hat.

Kolding:
Dronningen af
Biblioteket, som
normalt kommer
på besøg, når
der er åbning af
læseprojektet:
»Børnenes
bedste bøger«.
Børnebibliotekar
Bente Bruun spiller
dronning for en dag.

Harry Potter
til ”Book
walk” fra
Bogbussen
fra Randers
Bibliotek.
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FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse holdt møde den 26. februar 2020. Perspektiv
bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på kulturoginformation.dk.

Nyt navn implementeres
Hovedbestyrelsen samlede op på processen omkring navnskiftet og generalforsamlingen. Der var glæde over, at medlemmerne uanset
holdning til nyt navn havde rost den inddragende proces op til afstemningen.
- Det har været en forandringsproces, som andre forbund allerede gerne vil høre mere om, og vi kan dele vores erfaringer omkring medlemsinvolvering, for der var ros til processen, uanset om man er enig i nyt navn eller ej, sagde formand Tine Segel til hovedbestyrelsen. En
god erfaring var også, at medlemmerne fik tid til at snakke sammen ved bordene under generalforsamlingen, der blev suspenderet, så der
var god tid til debat.
- Det giver mulighed for at sætte ord på ens mening, uden at det behøver være formelt oppe på talerstolen, sagde Tine Segel.
- Nu skal vi så i gang med at bruge det nye navn, der åbner op for en anden bredde og en masse nyt. Jeg oplever, at det giver mening for
vores samarbejdspartnere og andre interessenter, at vi nu hedder Forbundet Kultur og Information, med den profil, vores medlemmer har.
- Og positivt er det, at det ikke har været en dyr proces at ændre navn, fordi vi for eksempel har valgt at beholde vores logo, sagde hun.

OK21
I marts afholdes der TR Landsmøde, hvor tillidsrepræsentanter
og suppleanter mødes til en dialog
om overenskomstkrav for 2021.
Hovedbestyrelsens repræsentanter i arbejdsgruppen omkring OK21
blev Andreas Brix og Daniel Ackey.

Folkemøde 2020
Forbundet Kultur og Information er med på folkemøde
blandt andet med en debat med Gymnasieskolernes Lærerforening og Danmarks Lærerforening om uddannelse, bæredygtighed og partnerskaber. Desuden bidrager forbundet
til debatter sammen med Danmarks Biblioteksforening og
Bibliotekschefforeningen på Kulturens Plads, blandt andet
om bibliotekernes sociale forandringskraft og læselyst.

HB seminar 1.-2. april
Hovedbestyrelsen mødes to dage i april 2020 for blandt
andet at tale om, hvilke interesseområder Forbundet Kultur
og Information skal prioritere i deres interessevaretagelse.

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2020

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

Jette Fugl
KUB Frederiksberg,
Det Kgl. Bibliotek,
Tlf: 60 66 25 81
Email: jettefugl2@gmail.com
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Andreas Damsbo Brix
Slagelse Bibliotekerne
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

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

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

Jacob Holm Krogsøe
Randers Bibliotek
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jk@randersbib.dk

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

Formand Tine Segel er glad for, at Forbundet Kultur og
Information har fået så meget indflydelse på uddannelsen,
og analysearbejdet har også givet KL mere viden om, hvad
digital formidling er.
- For det handler ikke om, at vi bare kan digitalisere det
hele, og så vil de digitale udlån stige. Her handler det om at
styrke de faglige kompetencer, og hvordan man kan spille det
digitale ind i det, sagde hun.
- Det er emnet, der altid skal være udgangspunktet, og det
gamle referenceinterview, og derfra skal man vide, hvilke
digitale ressourcer der også er, sagde Daniel Ackey.
Bibliotekscheferne er også vigtige at have med, fordi det
tekniske og systemerne er en vigtig del i den digitale formiling.
- Lederne skal faktisk også klædes på til at stille krav til
systemudviklerne og sikre, at kilderne er tilgængelige, sagde
Sarah Hvidberg.

Tekst Sabrine Mønsted

En pulje på halvanden millioner kroner blev afsat ved sidste
overenskomstforhandling til at sætte fokus på biblioteksmedarbejderes brug af digitale ressourcer og digital lederskab i folkebibliotekerne.
Det er Forbundet Kultur og Information, der sammen med KL
har fået til opgave at udvikle en pilotuddannelse til bibliotekerne.
Biblioteksudvikler og tidligere bibliotekschef Jan Holmquist er
derfor blevet projektansat til at forme uddannelsen, da han både
har indsigt i ledelse, udvikling og biblioteksdrift.
Indtil nu har arbejdet været at lave analyser af, hvad der er behov
for som afsæt for uddannelsen. Indsamlingen af data har været
15 interviews med ledere og medarbejdere, observationsdage og
workshops.
- Analysen viste en vigtig pointe, at det ikke blot handler om at
give medarbejderne konkrete færdigheder, men om at udvikle et
fælles mindset for at bruge de digitale ressourcer i hverdagen,
siger politisk konsulent i Forbundet Kultur og Information Jakob
Andersen, der er tovholder på projektet.
- Derfor skal det være en kollektiv proces på bibliotekerne modsat at sende en medarbejder på kursus, der bagefter skal forklare
mulighederne til kollegerne. Sigtet i den uddannelse, vi udvikler, er
en fælles proces for ledelse og medarbejdere, så man sammen kan
opstille kriterier for, hvordan man vil bruge de digitale muligheder,
lave fælles ambitioner og fælles træffe bevidste valg og fravalg i
forhold til det digitale, siger Jan Holmquist.

HB-NOTER

Fokus på digitalt lederskab

Formidling kommer først
En anden vigtig pointe er, at svaret ikke altid er digitalt; den
bedste formidling er altid den bedst mulige information i en given
kontekst til brugeren, men man skal have kendskab til alle de
digitale ressourcer. Så digitalt lederskab og mindset handler ikke
om, at alt skal være digitalt, men alle medarbejdere skal kende til
de digitale materialer og metoder.
Arbejdsgruppen har gjort meget ud af at kortlægge andre
digitale projekter i kommuner og centralbibliotekerne. Så den nye
uddannelsen supplerer det, der allerede er.
Uddannelsen skal gennemføres i august og september 2020 i
samarbejde med fem biblioteker og vil blandt andet bestå af flere
temadage på bibliotekerne med opgaver og opfølgning.

Kristine Sofie Højen
Randers Bibliotek
Mobil: 26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com

Martin Schmidt-Nielsen
Aalborg Bibliotekerne
Mobil: 25 20 43 85
Email: martin.
schmidt-nielsen@
aalborg.dk

Nikoline Dohm Lauridsen
DTU
Mobil: 51 34 23 74
Email:
nikolinedl@hotmail.dk

Sarah Elizabeth Hvidberg
Ældre sagen
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com

Rikke Blaabjerg
Studenterrepræsentant
Mobil: 44 45 55 00
Email:
rikke.blaabjerg@
hotmail.com
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DELDINVIDEN

Af Marion Tirsgaard, Projektleder for Læs piger, Team Lokalsamfund og fællesskaber i Vejle Bibliotekerne

Pak broccolien ind i
slik - og skab læselyst
på YouTube
WWW.

DELDINVIDEN
.DK

I godt et år har projekt 'Læs piger' formidlet bøger til piger på YouTube i
samarbejde med unge læsere og YouTuberen Anna Briand på YouTubekanalen 'Læs piger – Booktube for dig, der elsker bøger'. Der skal skabes
fortællende universer, der tager udgangspunkt i pigernes interesser og i
deres hverdag fremfor i bogen. Bogen skal med andre ord »pakkes ind i
slik« for at inspirere til læselyst.
Om projektet Læs piger
I 2017 udkom den meget omtalt læsevaneundersøgelse, der pegede på, at de 9-14-årige
piger ikke læser så meget som tidligere, og at
den tid, som de før brugte på at læse, nu i stigende grad bliver brugt på de sociale medier,
herunder YouTube. På baggrund af dette slog
10 biblioteker sig sammen om et projekt, der
skulle inspirere de 9-14-årige til at læse ved at
formidle på et af pigernes fortrukne medier,
YouTube. I samarbejde med unge læsere og
YouTuberen Anna Briand har projekt Læs piger
i godt et år produceret videoer til YouTubekanalen Læs piger – Booktube for dig, der elsker
bøger. Videoer, der løbende er blevet testet på
piger i målgruppen.
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Erfaringer fra projektet
Erfaringerne fra projektet viser med al tydelighed, at formidling på YouTube ikke bare er noget, man giver sig i kast med.
Medmindre man har en professionel YouTuber som Anna Briand
med ombord, som forstår at bruge de sociale mediers greb
til formidling, og som pigerne samtidig identificerer sig med,
kræver det en stor arbejdsindsats og grundig forberedelse at
udvikle, filme og redigere videoer, der appellerer til målgruppen, og som fanger deres interesse. For pigerne er YouTube en
kilde til underholdning og ikke noget, de umiddelbart forbinder
med bøger og læsning. Skal formidlingen lykkes, skal bøgerne
pakkes ind i fortællende universer, der tager udgangspunkt i
pigernes interesser og hverdag. Formidlingen skal med andre
ord vendes på hovedet, og bøgerne og læsningen skal indgå
som noget sekundært. »Det er jo broccoli pakket ind i slik«,
som én af pigerne i projektet spontant udbrød, da hun så Anna
Briands videoer.

Projekt Læs pigers YouTube-kanal. Layout er udarbejdet af Sabine Brandt

To modeller for formidling
Hvor Anna Briand hev fat i sin 13-årige kusine for at formidle
bøger til de 9-14-årige på sin egen YouTube-kanal, etablerede
de deltagende biblioteker i projektet Booktuberklubber på
biblioteker og skoler, hvor 12-14-årige piger filmede og redigerede videoer til den fælles YouTube-kanal. Vi ønskede med de
to modeller, der baserede sig på begrebet influencers, at teste,
hvordan en professionel YouTuber formidler læsning og bøger,
hvilke greb til formidling der bruges, og hvilken effekt det har
hos målgruppen. Som modpol ønskede vi at teste, hvordan
piger formidler til andre piger. Hvilke greb bruger de, og kan det
inspirere andre piger til at læse? Hvor YouTuberen Anna Briand
i høj grad lykkedes med at formidle læsning på en for målgruppen troværdig måde, er det i meget begrænset omfang
lykkedes for pigerne i Booktuberklubberne. Mens Anna Briand
pakker læsningen ind i en personlig fortælling om sin egen
hverdag, klipper tempofyldt og inddrager humor, har pigerne i
Booktuberklubberne haft svært ved at slippe den traditionelle
og lidt skoleagtige tilgang til formidlingen af bøger og læsning,
hvilket naturligvis kan skyldes den institutionelle ramme, der
fra start er sat om projektet. Der har været elementer i pigernes formidling, der er lykkedes, men det er utvivlsomt Anna
Briand, der måske på grund af sin status som kendt YouTuber,
har inspireret flest piger til at læse.

Ti anbefalinger i én video – og på et postkort
I samarbejde med ph.d. og forskningsmedarbejder Stine Reinholdt Hansen har vi udpeget 10 anbefalinger, der kan bruges af
biblioteker, skoler eller andre, der arbejder med læselyst på de
sociale medier. Anbefalingerne sætter fokus på alt fra kompetencer, jura til brug af fokusgrupper og greb til formidling
og præsenteres i YouTube-videoen Læs piger – formidling på
YouTube. Postkort med anbefalingerne kan rekvireres ved henvendelse til projektleder Marion Tirsgaard, Vejle Bibliotekerne,
marti@vejle.dk eller downloades på projektbank.dk.
Udviklingsprojektet ”Læs piger – et læse- og motivationsprojekt, 2018-2019” er et samarbejde mellem Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Billund, Fredericia, Middelfart, Tønder,
Aabenraa, Haderslev, Varde og Esbjerg Bibliotekerne med Vejle
Bibliotekerne som projektejer. Projektet har samarbejdet med
Biblo.dk, eReolenGo, Nationalt Videncenter for Læsning samt
ph.d. og forskningsmedarbejder Stine Reinholdt Hansen fra
Videncentret for Læremiddel.dk. Projektet er støttet af Slots –
og Kulturstyrelsen.
Læs den afsluttende rapport for projektet på projektbank.dk
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JOB OG KARRIERE

Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@kulturoginformation.dk

Karin V. Madsen
Chefjurist
T: 38 38 06 16
kvm@kulturoginformation.dk

Har du husket at
tage stilling til
udbetalingssikring i
din PFA pension?
I efteråret 2019 fik alle erhvervsaktive PFA-kunder med investeringsprofil A eller B
med udbetalingssikring et brev fra PFA Pension med opfordring til at vurdere fordele og ulemper ved at have udbetalingssikring tilknyttet pensionsopsparingen. Har
du ikke taget stilling, er det stadig muligt at kontakte rådgivningen i PFA Pension
på telefon: 70 12 50 00 for at kvalificere din beslutning. Du kan også læse mere her:
https://pfa.dk/privat/udbetalingssikring
Kunder med investeringsprofil C eller D berøres ikke, da der ikke kan tilknyttes
udbetalingssikring til disse profiler.

Hvad er udbetalingssikring, og hvorfor skal jeg tage stilling?
Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@kulturoginformation.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12
hf@kulturoginformation.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@kulturoginformation.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig
T: 38 38 06 32
nb@kulturoginformation.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@kulturoginformation.dk
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Udbetalingssikring på din opsparing sikrer, at dine pensionsudbetalinger som udgangspunkt ikke kommer under et bestemt niveau. Sikringen tilknyttes automatisk
din opsparing de sidste ti år, før du forventer at gå på pension, og indebærer, at din
opsparing gradvist bliver placeret i nogle særlige fonde - kaldet varighedsfonde med en meget lav risiko.
De særlige varighedsfonde, som anvendes til udbetalingssikring, forventes under
normale markedsforhold at give et lavere afkast end Høj risiko fonden og Lav risiko
fonden, som er de fonde, din opsparing er fordelt i uden udbetalingssikring.
Som følge af markedsforholdene med historisk lave renter, forventer PFA Pension, at kunder med udbetalingssikring vil få tab (negativt afkast) på den del af
opsparingen, som placeres i varighedsfondene, da det er svært at skabe positivt
afkast på de stats- og realkreditobligationer, der er knyttet til udbetalingssikringen.
Som renteniveauet er nu, vil det forventede afkast være mellem -1 og 0 procent,
oplyser PFA Pension. Det er derfor vurderingen, at PFA kunder vil få et højere forventet afkast ved at fravælge udbetalingssikringen.
Ved et fravalg vil opsparingen ikke blive omlagt til varighedsfonde, men stadig
blive nedtrappet i risiko i forhold til din alder og det tempo, der kendetegner den investeringsprofil, du har valgt, men det betyder også, at dine pensionsudbetalinger
ikke længere vil være sikret et vist niveau.
Helle Fridberg

Det er blevet lettere at være ledig
Den 1. januar 2020 blev det lidt nemmere at være ledig eller snart ledig. Kommuner og a-kasser får langt større frihed til at planlægge indsatsen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte. Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning.
Har man for eksempel et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Der bliver
også kun ét fast krav til ret og pligt-tilbud til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Nemlig ét tilbud senest efter seks måneders
ledighed. Det skal give kommunerne og den enkelte sagsbehandler mulighed for at give ledige en individuel, tilpasset indsats. I stedet for at ledige får tilbud, fordi der er krav om aktivering på bestemte tidspunkter, får ledige fremover tilbud, når det giver mening.
Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.
Nanna Berg

Hjælp til sygefravær
”Sygefravær på arbejdspladsen er et fælles problem, der skal løses sammen. En vellykket indsats kræver et tæt samarbejde mellem
ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, medarbejdere og HR på arbejdspladsen”. Sådan skriver beskæftigelsesministeriet om de
tiltag, som netop er lanceret.
• Rejsehold: Der er oprettet et rejsehold, der står klar til at rykke ud til offentlige arbejdspladser, som har brug for hjælp til at nedbringe
sygefraværet som følge af arbejdsmiljøet i deres hverdag. Tilbuddet er gratis, og man kan søge om hjælp på https://sygefravaer.dk/
rejseholdet/ eller skrive til rejsehold@bm.dk
• Handlingspakker: Nye handlingspakker er udarbejdet og ligger på hjemmesiden sygefravær.dk. I pakkerne indgår gode redskaber til at
forebygge og håndtere sygefravær samt til at hjælpe sygemeldte godt tilbage til jobbet.
• Hotline: Det er også muligt for arbejdspladserne at ringe til en nyoprettet hotline om sygefravær. Her vil rejseholdskonsulenter sidde
klar til at give hurtig sparring om udfordringerne med sygefravær på telefon: 40 48 10 40 fra 9-15 alle hverdage.
Læs mere: sygefravaer.dk

Trivselsproblematikker
SPARK hjælper lokale TRIO/MED i kommunerne med gratis støtte og sparring om det psykiske arbejdsmiljø. Forløbene skræddersys i
samarbejde mellem SPARK og ansøgerne og tager udgangspunkt i netop jeres udfordringer. Der kan søges hjælp til et forløb inden for
følgende temaer:
• Forandringer og omstillinger
• Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
• Risiko for vold og trusler
• Chikane og mobning
• Alenearbejde
• Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse
Der er åben for ansøgninger. Læs mere på www.vpt.dk/spark
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TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Er dit
arbejdsliv
bæredygtigt?
Skal vi knække stresskurven, kræver det, at
vi løfter blikket fra individet og zoomer ind på
arbejdspladsens strukturer og kultur. Sådan lyder
budskabet fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv, som vil udfordre den eksisterende praksis på
arbejdsmiljøområdet.
Verdenssundhedsorganisationen WHO har sat stress og depression øverst på listen over sygdomsfaktorer i 2020, og det
kommer næppe som en overraskelse for mange af os danskere.
Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
føler 15 procent af den arbejdende danske befolkning sig enten
ofte eller hele tiden stressede i løbet af en to-ugers periode.
Stress er som bekendt en kompliceret størrelse, og der kan
være mange ting både i privatlivet og arbejdslivet, der påvirker den enkeltes tilstand. Men når lidt over halvdelen af de
adspurgte i NFA’s opgørelser angiver arbejdet som hovedkilde
til en belastende psykiske tilstand, så understreger det i hvert
fald, at arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle.
Og det er netop arbejdspladsens rammer, strukturer og
kultur, som vi ifølge Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv bør
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sætte under lup, hvis vi for alvor vil skabe
positive ændringer i det sociale og psykiske arbejdsmiljø.
- Vi har en tendens til at fokusere på
individet og den enkeltes ressourcer og
robusthed, når det handler om stress. Og
det er selvfølgelig vigtigt, at den enkelte
bliver hjulpet og får det bedre. Men på
mange arbejdspladser fører stresssygemeldinger desværre ikke automatisk til
en refleksion over egen praksis, lyder det
fra tænketanksmedlem Tanja Kirkegaard,
der er ph.d. og adjunkt ved Psykologisk
Institut på Aarhus Universitet.

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv
• Blev stiftet i 2018 og er en national, uafhængig og non-profit
tænketank
• De otte medlemmer er Anders Raastrup Kristensen, Camilla
Kring, Christine Ipsen, Janne Skakon, Vita Ligaya Dalgaard,
Tanja Kirkegaard, Vivi Bach Pedersen og Yun Ladegaard.
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Hun vurderer, at arbejdspladserne kan komme
meget videre, hvis de ikke udelukkende sender
folk på stresshåndteringskurser, men også går
rammerne for arbejdet og den herskende kultur
på arbejdspladsen efter i sømmene.
- Jeg vil gerne vove den påstand, at en systematisk tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø vil resultere i færre sygemeldinger.

Værktøj: Fish-Bone-workshop
- begejstring og belastning i arbejdet
Formålet med workshoppen er, at ledere og
medarbejdere skal arbejde struktureret med at
afdække og beskrive de forhold i deres arbejde,
som de oplever, der begejstrer og belaster. Ved
hver workshop udarbejdes to »Fish-Bone-diagrammer«, et for begejstring og et for belastning.
Step 1. Identificering af begejstring
og belastning i arbejdet
Refleksionsspørgsmål til hver deltager: Hvad
begejstrer og belaster i dit arbejde? Skriv de tre
vigtigste forhold, der begejstrer, og de tre vigtigste, der belaster i dit arbejde, på post-it-sedler
(5 min).
Step 2. Præsentation af begejstrende
og belastende faktorer i arbejdet
Alle deltagere bliver nu bedt om at gå op én ad
gangen og præsentere, hvad de har skrevet på
deres sedler, og knytte et par kommentarer til,
så andre kan forstå baggrunden. På sidelinjerne
i skelettet monterer man nu sine sedler. Det kan
eksempelvis være »gode kolleger«, »udfordrende
opgaver«, »variation i arbejdet« eller »synlig ledelse«.
Step 3. Udarbejdelse af fælles løsningsforslag
i forhold til belastende faktorer
Løsningsforslag diskuteres, og der udarbejdes
fælles løsningsforslag. De belastende faktorer i
arbejdet, som medarbejderne eller lederne ikke
selv kan løse, bringer lederne med videre til det ledelsesniveau, der kan løse problemet. Den videre
proces kan man læse mere om i »Forebyg stress i en fælles proces« (Ipsen & Andersen, 2011).
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TRIVSEL OG PRODUKTIVITET HÆNGER SAMMEN

Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv blev stiftet i 2018. Alle
medlemmer har en ph.d., og alle arbejder i en eller anden form
med udviklingen af et bæredygtigt arbejdsliv. Målet med tænketanken er at bidrage til samfundsdebatten med forskningsbaseret viden og samtidig udbrede værktøjer til forebyggelse
af arbejdsrelateret stress.
- Et bæredygtigt arbejdsliv handler om, at vi skal kunne holde
til at være på arbejdsmarkedet et helt liv. Vi skal have det godt,
mens vi arbejder, og derfor skal arbejdspladserne investere i
det psykiske arbejdsmiljø, påpeger Tanja Kirkegaard.
Det er ikke kun en god investering rent menneskeligt, men kan
også blive det økonomisk.
- Trivsel og produktivitet hænger sammen. Vi performer
bedre og er mindre syge, når vi har det godt. På den måde bliver
arbejdslivet også økonomisk bæredygtigt for virksomhederne.
På mange arbejdspladser kan det dog virke uoverskueligt at
komme i gang med en mere helhedsorienteret og systematisk
tilgang til forebyggelse af stress og forbedring af det psykiske
arbejdsmiljø. For det kræver både tid, vilje og måske ligefrem
store kulturændringer.
- På mange arbejdspladser hersker der en silence-kultur, hvor
det kan være tabuagtigt at ytre sig om problemer. Man er simpelthen bange for, hvad det kan føre med sig at åbne munden,
forklarer Tanja Kirkegaard.
En sådan kultur kan nemt spænde ben for forbedringer i det
psykiske arbejdsmiljø. For en fælles dialog på personalemødet
om, hvad der belaster og begejstrer i arbejdet, kan netop være
et godt sted at starte.
- Fællesskab og åbenhed er nøgleord. For vi skal turde tale
om arbejdsmiljøet, hvis vi skal forbedre det. Her er det også et
problem, at mange ledere er bange for at åbne op for samtalen. De er simpelthen bange for, at stress smitter, og det er jo
ærgerligt, for det handler netop om at forebygge stress.
SYSTEMATISK TILGANG

Netop forebyggelse er en rød tråd i de ni anbefalinger til et
bæredygtigt arbejdsliv, som tænketanken udkom med i 2019.
Anbefalingerne kobler teori og praksis, så der er læsestof til
både den videbegærlige og den, der søger konkrete værktøjer
til at komme i gang med forbedringerne af det psykiske og
sociale arbejdsmiljø på en given arbejdsplads.
- Vi håber, at anbefalingerne kan inspirere både den almindelige medarbejder, men selvfølgelig også arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, siger Tanja Kirkegaard.
Særligt ledere af alle slags og på alle niveauer spiller en
vigtig rolle i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, og flere af
anbefalingerne tager derfor også udgangspunkt i lederrollen.
Det handler blandt andet om at styrke lederfællesskaber, uddanne i ledelse af arbejdsmiljø og være opsøgende i sin ledelse.

De ni anbefalinger
Desuden er ledelsen afgørende for at få skabt strukturer og konkrete procedurer for, hvordan der eksempelvis bliver fulgt op på en
stresssygemelding.
- Man kan gøre en stor forskel for arbejdsmiljøet, hvis man som
leder er systematisk i sin tilgang til arbejdsmiljøet. Det handler
blandt andet om kontinuerligt at kortlægge og følge op på problemer ved at sikre sig, at de lander på bordet hos den leder, der rent
faktisk har beslutningskompetencen til at handle på dem, påpeger
Tanja Kirkegaard.
Det sker nemlig ganske ofte ude på arbejdspladserne, at mellemledere står alene med arbejdsmiljømæssige problemstillinger, som
de ikke har beslutningskompetencen til at løse.
TID TIL BALANCE

Tanja Kirkegaard håber at kunne bidrage til, at flere og flere arbejdspladser får øjnene op for, hvor meget organisationens strukturer og den herskende arbejdskultur betyder, når det kommer til
forebyggelsen af arbejdsrelateret stress.
Hun fremhæver Novo Nordisk som en virksomhed, der har arbejdet systematisk med disse elementer, og det har givet pote i form
af målbar øget trivsel og reduceret stress blandt medarbejderne.
Balancen mellem arbejde og fritid og muligheden for at skabe en
mere fleksibel arbejdskultur er også et tema i de ni anbefalinger
fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.
Det handler blandt andet om at skabe en arbejdskultur, der kan
tage hensyn til en mangfoldighed af familieformer, arbejdsformer
og døgnrytmer, og det går godt i spænd med en nylig undersøgelse fra Dansk Magisterforening, der konkluderer, at balancen
mellem arbejde og fritid er afgørende for den enkeltes oplevelse af
tilfredshed og stressniveau på arbejdet.
De senere år har flere virksomheder også høstet gode erfaringer
med at nedsætte den generelle arbejdstid til 30 timer om ugen vel at mærke uden at det går ud over produktiviteten. Et tiltag, der
også potentielt kan hjælpe til at reducere stress ved at give den
enkelte mere tid til familielivet.
Selvom nogle arbejdspladser heldigvis lykkes med at mindske
arbejdsrelateret stress blandt medarbejderne, vil samfundsdebatten om stress i arbejdslivet givetvis fortsætte mange år frem.
Mange stressramte får god hjælp af eksempelvis terapi og
mindfulness-øvelser, og Tanja Kirkegaard vil bestemt ikke undervurdere stressbehandlingens betydning for den enkelte. Men hun
håber også, at vi både som arbejdsplads og som samfund kan løfte
blikket mere kollektivt mod forebyggelse.
- Man står lidt i stampe, hvis man kun fokuserer på individet. For
det hele hænger sammen. Hvad er det for en kultur, man er en del
af? Hvilke normer styrer i medarbejdergruppen? Er arbejdet organiseret på en god måde? Og hvad gør ledelsen, når der er problemer med arbejdsmiljøet? Stress er bestemt ikke kun et individuelt
problem, men i høj grad også et kollektivt problem, hvor løsningerne skal findes i fællesskab ude på arbejdspladserne.

1. Skab en fleksibel arbejdskultur
2. Match arbejdstider til menneskers
forskellige døgnrytmer

3.

Sæt fokus på det organisatoriske og
sociale arbejdsmiljø frem for på personer

4. Arbejd organisatorisk med forebyggelse
og involvér dine medarbejdere

5.

Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejdet efter stresssygemeldinger

6.

Lær at lede - prioritér arbejdsmiljøuddannelse for ledere

7. Styrk lederfællesskaber til fælles bedste
8. Vær opsøgende i din ledelse
9. Skab gode arbejdsvaner.
De ni anbefalinger bliver udfoldet med
refleksionsspørgsmål og konkrete værktøjer
i udgivelsen, der kan downloades via
www.baeredygtigtarbejdsliv.eu

DEFINITION:
Bæredygtigt arbejdsliv
Et bæredygtigt arbejdsliv skal give det enkelte
individ mulighed for at udføre sit arbejde under
livs- og arbejdsvilkår, der giver gode betingelser
for konstruktiv og meningsfuld deltagelse, både
i det nuværende arbejde og i fremtidige jobs,
samtidig med, at et godt helbred og psykologisk
velbefindende kan opretholdes.

Marts 2020 · Perspektiv · 45

NYE STILLINGER
STILLINGSOPSLAG Alle henvendelser vedrørende
stillingsopslag rettes til: DG Media a/s
Havneholmen 33 · 1561 København V
tlf. 70 27 11 55 · fax: 70 27 11 56
Mail: epost@dgmedia.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor kun gælder
stillingsannoncerne:
Nr. 4-2020: Udgivelsesdato 24.04
Bestillingsfrist 31.03 kl. 10
Materialefrist 02.04 kl. 10
Nr. 5-2020: Udgivelsesdato 29.05
Bestillingsfrist 12.05 kl. 10
Materialefrist 14.05 kl. 10
Nr. 6-2020: Udgivelsesdato 26.06
Bestillingsfrist 09.06 kl. 10
Materialefrist 11.06 kl. 10

Forbundet Kultur og Informations fagmagasin Perspektiv
Peter Bangs Vej 30 · 2000 Frederiksberg · Tlf: 38 88 22 33 · Mail:
perspektiv@kulturoginformation.dk · Hjemmeside: /fagmagasinetperspektiv · Udgiver: Forbundet Kultur og Information ·
Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette Lerche · Tlf: 38 38
06 37 · Mail: lerche@kulturoginformation.dk · Redaktions-chef:
Sabrine Mønsted · Tlf: 38 38 06 38 · Mail: moensted@kulturoginformation.dk · Studentermedhjælp/korrektur og Del Din Viden:
Kassandra Phares Mail: kmp@kulturoginformation.dk · Annoncer:
DG Media a/s: Havneholmen 33, 1561 Kbh V, Mail:epost@dgmedia.
dk, Kontaktperson: Heidi Dyrh, 28342921, heidi@dgmedia.dk ·
Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: 1904-7940,
Danske Specialmedier · Design/Layout: Gregorius ThinkCreative ·
Abonnement: abonnement@bf.dk · Årsabonnement 610 kr. Udland
980 kr. Medlemmer modtager automatisk bladet · Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: 6.503. Dette nummer er trykt
i 4.752 eksemplarer · Adresseændring og uregelmæssigheder i
leveringen meddeles til medlemsafd@kulturoginformation.dk

RÅD OG ANBEFALINGER VED ANSØGNING
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Marens stribe

Det, man gennemgår, når man skal på arbejde på en søndag.

Godt så!
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Invitation

Se flere job på
Forbundets
jobportal:
bibliotekarjob.dk

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Faggruppen for
Sundhed, Medicin
og Samfund holder
faggruppemøde
d. 30. april 2020
Sted og tid: Akademikertårnet, mødelokale 1, stuen, Lindevangs Alle 2, 2000
Frederiksberg fra klokken 9.30 til 15.00
Program:
Kl. 9.30 – 10.05: Ankomst, kaffe
og velkomst
Kl. 10.05 – 11.45: Lorna Wildgaard, datamanager ansat i Forskerservice på Det
Kgl. Bibliotek, fortæller om arbejdet med
data management, data stewardship, åbne
forskningsdata med mere
Kl. 11.45 – 12.45: Frokost
Kl. 12.45 – 13.45: Niels Stern, leder af
Licenskontoret, Det Kgl. Bibliotek, som
nu varetager det tidligere DEFFs opgaver.
Hvad er status og planer for licensarbejdet
i den nye organisationsstruktur?

Følg Perspektiv
på Instagram
@fagmagasinetperspektiv

Kl. 13.45 – 15: Kaffe og faggruppemøde
Arrangementet er gratis for medlemmerne
af faggruppen. For andre KI-medlemmer
er prisen 250 kr.
Tilmelding senest d. 24. april til Anne
Nørgaard-Pedersen: anno@vive.dk
Med venlig hils en SMS-bestyrelsen
Karine, Elsebeth, Helle, Jette og Anne

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Marts 2020 · Perspektiv · 47

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

KURSER FOR SENIORER

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

GENERALFORSAMLING

Seniorgruppens
Generalforsamling 2020
16. april 2020 i Gladsaxe

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Forhandling er en slags
samtale, hvor der er regler
og ritualer, som sagtens
kan læres. Få konkrete og
praktiske redskaber til selv
at forberede og gennemføre
selve mødet og forhandlingen.
15. april 2020 i Aalborg
25. maj 2020 i Aarhus
27. maj 2020 i Odense
Morgenmøde for ledere:
Strategisk ledelse - skåret
ud i pap
Hvad er strategi? Hvad skal
den strategiske leder vide?
Hvornår går strategi galt?
Få styr på strategien, og
hvad vi kan bruge det til
som ledere.
20. april 2020 i København
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
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Faggruppemøde i Faggruppen for Sundhed, Medicin
og Samfund (SMS)
Hør om arbejdet med data
management og data stewardship, og bliv opdateret
om status og planer for
licensarbejdet fra Licenskontoret på Det Kgl. Bibliotek.
30. april 2020 i København
Webinar:
Forstå et gamerbarn
Mange konflikter og bekymringer ville kunne undgås,
hvis "de voksne" bare forstod
computerspillenes univers og
de computerspillende børn
bare en lille smule bedre!
6. maj 2020 via din computer,
tablet eller smartphone
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
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

Gå-hjem-møde: Den
professionelle samtales ABC
Mange samtaler lider under,
at de enten styres kraftigt
eller er baseret på den samtaleansvarliges egne vaner.
Oplæg med afsæt i den nye
bog, "Atlas over professionelle samtaler".
3. september 2020
i København
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
Dansk-tysk bogbustræf 2020
Flensborg danner rammen
om et stort bogbustræf med
bogbusser fra nær og fjern,
kombineret med en række
faglige programpunkter.
12. -13. september 2020 i
Flensborg
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

Gå-hjem-møde:
Digitale arbejdsmarkeder
– fra jobs til opgaver
Digitaliseringen af arbejdet skubber til, hvordan
arbejdsmarkederne
grundlæggende er skruet
sammen. På den ene side
accelereres automatiseringen af arbejdet. På den
anden side bevæger vi
os med digitaliseringen
frem mod (eller tilbage til)
akkord- og stykarbejde via
digitale platforme.
22. september 2020 i
København
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.
1. oktober 2020 i Aarhus
Gå-hjem-møde: Slip
stress ud af skammekrogen – et forsvar for
arbejdsfællesskabet
Krav om at skulle arbejde hurtigere og på nye
måder kan være svære
at håndtere, fordi man
kan opleve, at det går ud
over fagligheden. Dette
krydspres kan indebære
moralske dilemmaer, som
kan stresse både ledere og
medarbejdere.
3. december 2020
i København

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
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
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
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
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

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en
tidsalder, hvor digitalisering
og internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger
på bibliotekernes dagsorden.
2. oktober 2020 i Aarhus

JOB OG KARRIERE

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

SENIORER

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.
23. september 2020
i København

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

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på,
hvordan du skal arbejde med
din jobsøgning, så du kommer
til flere jobsamtaler.
4. november 2020
i København
Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

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

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

TR-KURSER
TR-uddannelse
Modul A 2020
21.april 2020 i København
23. april 2020 i Horsens
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
TR-uddannelse
Modul C 2020
26. til 28. maj 2020
i Middelfart
TR-Tirsdag: Feedback kunsten at kommunikere og
spille hinanden bedre
Hvad er feedback? Hvordan
giver og modtager du feedback? Og hvordan kan du
som TR bidrage til at skabe
en god feedbackkultur?
2. juni 2020 i København
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO PRIVAT

NYT JOB

Ingen siger, »sådan plejer vi at gøre«
Navn: Liv Nielsen Nørup
Stilling: Bibliotekar Nota (Nationalbibliotek
for mennesker med læsevanskeligheder) fra 1.
januar 2020
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2019
Tidligere: Studiejob på Det Kgl. Bibliotek og
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Alder: 36 år
Hvorfor søgte du jobbet i Nota?
- Af flere grunde. Nota laver et vigtigt arbejde
ved at levere bøger til mennesker, der ikke
kan læse trykte bøger. Jeg havde selv en blind
morfar og har flere venner, der er synshandicappede, så jeg ved, hvor meget det betyder
at have materialerne til rådighed for eksempel
i forhold til at kunne tage en uddannelse. En
anden årsag til at jeg faktisk allerede under
min uddannelse overvejede at søge job ved
Nota, var den grundlæggende idealisme og
humanisme, der er i bibliotekets opgaver. Der
er en fælles kerneopgave, som man som medarbejder brænder for at løse, selv om man er i
forskellige dele af institutionen. Og sidst kan
jeg lide de opgaver, der var i stillingen.
Hvilke opgaver har du?
- De er meget forskellige. Jeg besvarer
lånerhenvendelser på telefon og mail om
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konkrete bøger eller emner. Så er jeg med
i en arbejdsgruppe, hvor vi laver fire årlige
forfatterarrangementer fordelt i hele
landet fortrinsvis for Notas brugere, men
ofte i samarbejde med andre biblioteker. En
større opgave bliver også katalogisering,
hvor jeg skal give alle vores nye materialer
metadata i systemet, så det kan findes af
brugerne og os selv. Desuden er vi alle med
til at udvælge materiale.
Hvad bruger du af kompetencer fra din
uddannelse?
- Jeg bruger mine informationssøgningskompetencer, fordi vi søger i mange
databaser. Og jeg bruger mine kommunikations- og formidlingskompetencer. Når
jeg for eksempel får vage forespørgsler
om materialer, er det fedt at kunne finde
svarene alligevel. Jeg er i kontakt med
mange forskellige mennesker, så det er
godt at have evnen til at kunne gå i dialog
og omstille sig.
Hvad er det mest udfordrende?
- Jeg er nyuddannet, så alt er nyt, men det
er en god arbejdsplads, hvor vi er mange
nyansatte, fordi Nota i oktober 2019 flyttede til Nakskov fra København. Så der

er en pionerånd og en stemning af,
at vi sammen skal bygge noget op.
Ingen siger, sådan plejer vi at gøre. Vi
skal sammen finde ud af, hvordan vi
bedst samarbejder, fordeler arbejdet
og rollerne. Det er spændende at
være med til.
Er du også flyttet til Nakskov?
- Ja, den beslutning tog jeg, da jeg
søgte jobbet. Det er umuligt at
pendle fra København, det tager tre
timer med tog hver vej. Jeg ville rigtig
gerne det her job, og Lolland er et
dejligt sted med smuk natur, så jeg
så det som en mulighed for at prøve
noget nyt.
Hvad er det bedste ved jobbet?
- Jeg kan lide mine opgaver, og jeg
lærer de håndværksmæssige ting
om, hvordan et bibliotek fungerer.
Jobbet er præget af detektivarbejde,
der kendetegner meget biblioteksarbejde. Desuden er det en dejlig
arbejdsplads, hvor alle brænder for
det, de laver. Jeg føler også, at der er
gode muligheder for at byde ind, hvis
man har andre interesseområder.

”Privatansatte
medlemmer af Forbundet
Kultur og Information er
ikke en kæmpe gruppe,
og at være sådan en
lidt eksklusiv flok kan
godt give en enestående
position i forholdt
til det generelle
lønperspektiv”
Arbejdsmarkedsforsker
på Aalborg Universitet
Jørgen Stamhus

TRÆ FRA BÆREDYGTIGT SKOVBRUG
Vi arbejder på at øge andelen af bæredygtige træråmaterialer i vores produkter
og dermed støtte bæredygtigt skovbrug for en bedre verden. Derfor tilbyder vi nu
blandt andet vores Frontline reolsystem som et certificeret FSC® produkt (FSC-C144988).
Se mere på www.bci.dk
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Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS FAGMAGASIN PERSPEKTIV

Bliv
klogere
hjemmefra

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS
FAGMAGASIN

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information 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 præsentationsteknik med PowerPoint, Adobe Photoshop og InDesign, sociale medier, projektledelse og meget mere. Det er fleksibelt og
nemt at deltage.

Bæredygtigt
arbejdsliv
Håndslag
om læselyst

Se mere på www.kulturoginformation.dk
under webinarer og onlinekurser
Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Åbenhed
er ikke
kun godt

