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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Kolding Bibliotekerne gik fra
skyttegravskrig til samarbejde

Kø-funktion
Undgå tidsspild med

kø-funktionen

Wayfinding
Gør det nemt at 

udforske biblioteket

Opgrader Biblioteket-appen
til dit bibliotek

Læs mere på redia.dk



”Ledelsen var usikre 
på os og vores
loyalitet, og vi havde 
ingen tillid til dem. Det 
hed sig for eksempel, 
at ledelsens dør altid 
stod åben, men ingen 
turde jo gå derind.”
Bibliotekar og arbejdsmiljørepræsentant 
på Kolding Bibliotekerne Bente Bruun.

Læs hele den åbenhjertige beretning på side 12  

De fleste af os vil gerne være med til at løse  
klima krisen. Som forbruger kan du vælge en bil,  
der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør vi det  
mere attraktivt at låne til en Plug-in hybrid/elbil. 
Vælg et grønt billån, der er markant billigere end  
et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Forbundet Kultur og 
Information. Er du medlem, ejer du os. Derfor får 
du billigere finansiering, bedre vilkår og en ejer-
kreds, der forlanger, at vi er med til at tage ansvar 
for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1998 og fortæl,  
hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på  
for nuftige betingelser til traditionel brænd-
stofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig 
kredit- godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. 
Udgifter til forsikring er ikke medregnet.  
Renten gælder ved oprettelse af nye billån 
samt ved overførsel af billån fra andre  
banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil

Grønt billån med medlemsfordele · 4.026 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 1,79%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.451 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en   
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1998  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af Kultur og Information
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VIL DU TÆNKE NYT? 
SÅ BEGÅ EN FEJL! 

42

32

UNDSKYLD, ER DER EN BIBLIOTEKAR TIL STEDE? 
Er biblioteket et dødt rum uden den fysiske betjening, eller 
når man flere, hvis betjeningen er digtital?

Seniorkonsulent og forfatter Rebekka Bøgelund 
kommer med råd til, hvordan arbejdspladser kan gøre 
op med usund præstationskultur.

Arbejdsmiljøet på Kolding Bibliotek har 
gennemgået en imponerende udvikling.

”JEG HAR LYST TIL AT VRIDE 
HALSEN OM PÅ DIG” 12
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Om Krimimessen Horsens     
Årlig krimimesse, der afholdes i det tidligere 
Statsfængsel i Horsens med Horsens Bibliotekerne 
som arrangør. Første gang i 2001. I 2017 nåede 
deltagerantallet over 7.000 med 130 forfattere og 
foredragsholdere fra hele verden. Messen afholdes 
hvert forår, men blev altså desværre aflyst i 2020 på 
grund af risikoen for Coronasmitte.     

Lida Wengel og hendes 
to kollegaer Thomas 

Behrmann og Pia 
Andersen er arrangører 

af krimimessen, 
som hun kalder for 

»sæsonarbejde«.
- Vi begynder 

planlægningen i 
efteråret, og op til 
messen arbejder vi 

mere eller mindre fuld 
tid på at få det hele til 

at falde i hak. Det er et 
kæmpe arbejde, så det 

var næsten ikke til at 
bære at måtte aflyse 

det hele, siger hun.    
 

4



April 2020 · Perspektiv · 5

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO HORSENS BIBLIOTEKERNE  OG WILLY WEGNER

Der blev helt stille på 
krimimessekontoret 

Hvornår gik det op for jer, at I måtte aflyse Krimimessen? 
- Da statsministeren holdt pressemøde fredag den 6. marts, 
hvor hun sagde, at det ikke var tilladt at samle mere end 1.000 
mennesker. Der blev helt tavst på krimimessekontoret. Det var 
rent fysisk som at få en mavepuster. Vi brugte hele weekenden 
på at overveje, om vi kunne gøre noget alternativt. Det kunne 
være at afholde krimimessen flere forskellige steder i byen, 
fastholde nogle få arrangementer eller kun lukke 1.000 men-
nesker ind ad gangen, men vi blev enige om, at det aldrig kunne 
blive den krimimesse og den fest, vi havde planlagt, og som 
alle gæster, forfattere, forlag og vi selv havde glædet os til. 
Så mandag morgen tog vi den endelige beslutning og aflyste. 
Beslutningen skulle op igennem hele ledelseslaget i kommunen 
til borgmesteren, men alle var enige om, at det var det eneste 
rigtige at gøre. Jeg måtte lige gå lidt rundt om mig selv, før jeg 
kunne trykke på aflysningsknappen og gøre det officielt med 
en pressemeddelelse.  

Hvad skete der i dagene efter aflysningen?
- Så snart det var officielt, at vi aflyste, gik jeg og de to kol-
leger, jeg arrangerer messen med, Thomas Behrmann og Pia 
Andersen, i gang med at skrive til alle vores kontakter, forlag 
og forfattere og beklage, at vi måtte aflyse. Jeg skrev, at det 
var med sorg i hjertet, for mange af dem har jo lagt et lige så 
stort arbejde i det som os. Rigtig mange forlag planlægger 

Da statsministeren den 6. marts forbød mere end 1.000
mennesker at samles, vidste programansvarlig for Krimi-
messen Horsens Lida Wengel, at det betød en aflysning.
Det blev en weekend med tunge overvejelser, før hun
mandag måtte trykke på aflysningsknappen.  

nye udgivelser af krimier, så de kommer op til krimimessen. De 
bliver præsenteret på messen med for eksempel forfatterin-
terviews. Alt andet lige vil det jo være andre udgivelser, der er 
aktuelle til næste år, så det er synd for forfatterne.      

Hvilket arbejde er forude?        
- Vi gennemgår hele programmet for messen, nogle af idéerne 
kan gentænkes og genbruges, så de rykker med til næste års 
program. Andre dele må vi starte forfra med.    

Får Horsens Bibliotekerne et stort økonomisk tab?        
- Det er ikke opgjort endnu, men krimimessen er bygget op 
sådan, at forlagene selv inviterer forfatterne, så dem betaler vi 
ikke, men det er klart, at fordi Horsens Bibliotekerne er arran-
gør, er der aftaler, vi har indgået, som vi ikke kan holde, hvilket 
kan give et økonomisk tab. For Horsens som by er det også et 
økonomisk tab. Det plejer ikke at være til at opdrive et hotel-
værelse i messeweekenden, og restauranterne er fyldte.   

Hvordan har reaktionerne været på aflysningen? 
- Der har været forståelse hele vejen rundt, selvom alle er kede 
af det. Folk har skrevet en masse søde kommentarer på Face-
book og på mail, om hvor meget krimimessen betyder for dem, 
som har rørt os dybt som arrangører.   
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        Mens vi venter 
på genåbningen
Hilsen fra 
formanden: 

Fra den ene dag til den anden skiftede mange af 
os arbejdspladsen ud med et hjemmekontor, og vi 
har siden fulgt nyheder om hjælpepakker, smit-
teomfanget og meget mere. Mandag den 6. april 
fremlagde statsminister Mette Frederiksen planen 
for delvis genåbning, og det betyder, at de mind-
ste kan komme i vuggestue og børnehave, og at 
skoleelever i 0.-5. klasse kan komme i skole fra den 
15. april. Vi skal indtil videre vente frem til 10. maj 
med at besøge frisører, restauranter, biografer og 
bibliotekerne, og til og med august er begivenheder 
med større forsamlinger aflyst. Som ventet skal 
de fysiske biblioteker altså fortsat være lukket. 
Brugerne har flyttet sig til de digitale platforme, 
hvilket kan ses på stigningen i de digitale udlån 
gennem de seneste uger, og formidlingen og vejled-
ningen ligeså. Det er bevist, at informationsspecia-
lister, bibliotekarer og kulturformidlere om nogen 
kan levere varen på distancen. 
   Det krævede lidt tilvænning fra brugerne, og 
billedet var lidt mudret af, at det fra starten blev 
kommunikeret ud fra statsministeren, at nu blev 
biblioteket lukket. Det er nemlig heldigvis ikke 
rigtigt – for selvom det fysiske bibliotek har været 
lukket, så har I været i fuld sving ude i bibliotekerne 
og på vores andre offentlige arbejdspladser. Og fra 
vores medlemmer i det private har vi også meldin-
ger om, at arbejdet er fortsat. Det har været vigtigt 
for mig, at historien om jeres arbejde hjemmefra er 
blevet fortalt på vores hjemmeside, sociale medier 
og gennem det politiske system i Akademikerne. 
For der er ikke nogen tvivl om, at arbejdet med kul-
tur og information har en essentiel funktion i disse 
tider. Definitionen ”samfundskritisk” har med rette 
været sat på vores sundhedssystem og beredskab, 
der er altafgørende for, at Danmark kommer trygt 
igennem denne krise. Men for den opgaveskrivende 
studerende eller elev er det kritisk at have adgang 
til kilder. For virksomhederne er compliance og 
systemhåndtering ikke sat ud af spil, og kulturen 
bærer mange igennem en tid i isolation. 
   Derfor er det også vigtigt, at der nu forhandles 
om hjælpepakker til kulturlivet. Vi må ikke glemme, 
at der i kulturlivet hentes kapital til vores liv og 

samfund – åndeligt såvel som økonomisk. Og vi går nu en 
sommer i møde uden festivaler, koncerter, byfester og alt 
det andet, som samler os og skaber økonomi for forenings-
livet. For de institutioner vores medlemmer arbejder på, 
kommer der sandsynligvis et økonomisk efterspil. Der er 
åbnet op for ekstra adgang til litteratur, film og databaser 
via bibliotekernes tjenester, og de bruges flittigt viser de 
nyeste tal. Hurra for det, men der er jo en regning, der skal 
betales, og er det ud af de eksisterende budgetter, eller 
tilføres der ekstra midler? 
   De seneste uger har vist, at vores danske model er stærk 
i krisetider. Der er lavet aftaler omkring vores dagpen-
gesystem, så ledige kan få ekstra sikkerhed. Og udover 
hjælpepakker er der på det offentlige område lavet fæl-
leserklæringer om, at medarbejdere kan overflyttes til 
funktioner i nødberedskabet, og i sidste uge kom der så en 
aftale omkring afvikling af 5 feriedage, for dem der ikke 
varetager en kritisk funktion eller kan arbejde hjemmefra.  
I skrivende stund har det ikke givet anledning til større 
sager i vores rådgivning, og mit indtryk er, at der er fundet 
lokale løsninger på de kommunale, regionale og statslige 
arbejdspladser. Det samme vil ske, når vi skal til at åbne op 
for funktioner igen, og her må et af de vigtigste budskaber 
være at have fokus på koordinering, sikkerhed, arbejdsmil-
jø og på at få alle med i de delvise rul, som vi må forvente 
kommer til at ske.
    Alt i alt har vi gennem de sidste uger bevist, at vi som 
samfund står stærkt i krisetider. Dette er ikke en situa-
tion, som nogen af os har ønsket at stå i, og for nogen er 
det deres livsværk, som står til at gå i opløsning. Det er et 
langt sejt træk, vi er i gang med, og det er vigtigt, at vi hol-
der fast i, at vi vil komme ud på den anden side. Forandre-
de som samfund og som individer, men sammen klarer vi 
den og vil finde fodfæste i en ny almindelig hverdag igen.

Tine Segel  /  ts@kulturoginformation.dk
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Generalforsamlingen i Nyt Dansk 
Litteraturselskab er flyttet til 

tirsdag den 16. juni 2020 kl.17
på Comwell Borupgaard, Snekkersten.

Kom og få et glas vin og lidt snacks  
og hjælp os med at lægge planer 
for vores fremtidige udgivelser!

MagnaPrintserien

De syv søstre

Bind 1 af 3

Lucinda Riley
MagnaPrintserien

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

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

Bind 1 af 3 

Lucinda
Riley

De syv
søstre

1

MagnaPrintserien

Falken
fra Sparta

Bind 1 af 2

Conn Iggulden
MagnaPrintserien

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

Bind 1 af 2

Conn
Iggulden

Falken
fra

Sparta

1

Deltagelsen er gratis for medlemmer.

Forbundet Kultur og Information samarbejder med Folkeuniversitetet i København 
om en række gå-hjem-møder til dig, som gerne vil vide mere.

Den professionelle samtales ABC 
For dig, der i dit arbejde har samtaler med medarbejdere, borgere, kunder eller kolleger, og som 
kender oplevelsen af at være i tvivl om, hvordan du griber samtalen bedst muligt an.  
Torsdag den 3. september 2020 kl. 18.15 - 20.00

Digitale arbejdsmarkeder – fra jobs til opgaver 
Digitaliseringen af arbejdet skubber til, hvordan arbejdsmarkederne i den vestlige verden grund-
læggende er skruet sammen i disse år. Vi bevæger os fra en jobøkonomi til en opgaveøkonomi. 
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 18.15 - 20.00

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. 
Torsdag den 3. december 2020 kl. 18.15 - 20.00

Tilmeld dig via kulturoginformation.dk/kalender

Arrangementerne finder sted i Læderstræde 34 i København.
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N y hedsover bl ik

01. april 

Digitale udlån presser materialekontoen

Da de fysiske biblioteker lukkede, klikkede mange danskere sig 
ind på de digitale tjenester. Men de digitale udlån kan koste på 
materialekontoen.

Det er en god nyhed, at bibliotekernes digitale tjenester som 
Filmstriben og eReolen har oplevet et øget udlån, mens mange 
danskeres liv har været begrænset til hjemmets fire vægge for at 
mindske spredningen af Coronavirus.
  Især på mandage har mange været inde og låne nye e-bøger, kon-
staterer Mikkel Christoffersen, chefkonsulent i Københavns Kom-
mune. Han har holdt godt øje med de nye brugstal og har samtidig 
haft travlt med at svare på spørgsmål i eReolens supportfunktion, 
fordi der i Coronatiden er kommet mange nye brugere. Han har også 
hjulpet mange lærere, der har haft ønsker til titler, de ville bruge i 
undervisningen.
  - Så jeg har været i kontakt med flere forlag for at høre, om de 
vil låse op for øget brug, og det vil de gerne, siger Mikkel Christof-
fersen.
  Men der er ikke aftalt nogle særlige rabatter fra forlagene i forbin-
delse med Corona, så den øgede brug koster på materialekontoen.
- Til gengæld er gennemsnitsprisen faldet i de seneste år. Og vi har 
forhandlet rabatter generelt for 2020, før Coronakrisen opstod, og 
den rabat vil naturligvis slå hårdt igennem, når forbruget eksplode-
rer.
  For tallene er skyhøje. Den 12. marts var det samlede udlån på 
eReolen på cirka 20.000. Fire dage efter – mandag den 16. marts – 
var det samlede udlån på cirka 32.000.
  - Det mønster, vi ser indtil videre i Coronaperioden, er, at udlånet 
stiger helt vildt på mandage for så at dykke, især i weekenderne. I 
København har vi hævet loftet fra tre til fem udlån, og vi oplever en 
fordobling i antallet af udlån i forhold til marts 2019, siger Mikkel 
Christoffersen.
  Bagsiden af medaljen er, at det øgede udlån er lig en merudgift for 
bibliotekerne.
  - Hvis man taler om konsekvenserne, så vil en hurtig fremskrivning 
af de tal betyde, at vi skal træffe voldsomme valg, og at materiale-
budgettet kan ramle. For vi har jo kun de samme penge til rådighed, 
siger Mikkel Christoffersen.

2. april

Sådan har Corona påvirket medlemmerne

Generelt er langt de fleste udfordringer i forbindelse med Corona løst 
lokalt, konstaterer Forbundet Kultur og Informations konsulenter, der 
følger udviklingen tæt.

I forbindelse med Corona har arbejdsmarkedets parter aftalt, at arbejds-
giverne kan sende medarbejdere på andre opgaver, hvis der opstår behov 
for det.
  Det har betydet, at man lokalt har lavet aftaler med rammer for eventu-
elle overflytninger, ligesom man i nogle kommuner har indsamlet oversig-

Ekstra bevilling i Nyborg
I Nyborg Kommune har man hævet udlånsloftet fra tre til seks enheder 
på eReolen, men det har ikke givet bekymringer i forhold til materiale-
kontoen for biblioteksleder Birgitte Haugbøl. Hun orienterede hurtigt 
forvaltningen om sine forventninger til øget udgifter på digitale udlån og 
fik en tillægsbevilling.
  - Det gik hurtigt. Jeg skrev til min chef om formiddagen klokken 10, og 
klokken 14 havde jeg fået bevilliget pengene fra kulturudvalget. Vi er en 
lille kommune, så vi har en tæt kontakt til politikerne, der er opdaterede 
på, hvad der foregår på biblioteket. Helt generelt har vi et stramt budget, 
men vi har også prioriteret at give alle skolebørnene eReolen Go, og det 
har skoleledere og lærere taget godt imod, siger hun.
  Også i Allerød Kommune er udlånsloftet hævet, og bibliotekschef An-
nette Godt kan konstatere, at månedens budget på Filmstriben allerede 
var brugt lørdag den 28. marts.
  - Så den øgede brug vil betyde noget, og vi må flytte ressourcer fra fy-
siske materialer til digitale materialer, for den samlede materialekonto er 
ikke blevet større, siger hun og peger på, at hun især vil finde midlerne ved 
at købe færre fysiske materialer inden for film og musik i første omgang.
  - Vi ved godt, at det kommer til at gøre ondt, men det må vi se på efter 
Corona. Lige nu er vores fokus at holde os i gang og fortælle, at vi er her, 
og at vi er glade for at se det store behov for biblioteker, siger hun.

Hvordan holder vi fast i nye brugere?
Mens man i kommunerne arbejder for at synliggøre bibliotekernes digitale 
tilbud, så tænker Mikkel Christoffersen også over, hvordan bibliotekerne 
fastholder de mange nye brugere, der er begyndt at låne på eReolen.
  - Hvordan holder vi på dem? Erfaringerne fra de kommercielle tjenester, 
for eksempel når de tilbydes som en del af et mobilabonnement, er, at når 
de først begynder at bruge tjenesten lidt, så bliver brugerne hængende, 
siger han. Han håber, at den effekt vil slå igennem på de godt 13.000 nye 
brugere, han har kunnet måle, der er kommet ind på eReolen i forrige uge.  
Annette Godt mener også, at bibliotekerne skal være klar til ændrede 
brugsmønstre:
  - Der er flere antropologer, der taler om, at Covid-19 vil ændre den måde, 
vi tænker samfund og agerer på. Det, tror jeg, gælder også biblioteksbru-
gen. Hvad betyder det, at langt flere er begyndt at bruge vores digitale 
tilbud, for eksempel, ligesom der helt sikkert vil være et kæmpe behov for 
at mødes og være sammen, når vi ikke længere skal »være sammen hver 
for sig«. Hvordan spiller bibliotekerne ind i det samfundsbehov?, siger hun.
   - På helt korte bane bliver vi også nødt til at forholde os til, at langt flere 
danskere vil holde deres ferier i Danmark. Skal vi tilpasse vores arrange-
menter den virkelighed?, siger Annette Godt. 

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

Børn ser teater ved Vangede 
Bibliotek. Foto: Mogens 
Ladegaard/Ritzau

26. marts 

Brug KI’ernes kompetencer rigtigt

KL og Forhandlingsfællesskabet har som følge 
af Coronavirus udarbejdet en fælleserklæring. 
Forbundet Kultur og Information har efterføl-
gende sendt et indspark til KL om medlemmer-
nes kompetencer.

Af fælleserklæringen fra den 20. marts fremgår 
det, at der er behov for fleksibilitet, når medar-
bejdernes opgaver ændres for at varetage kritiske 
funktioner i kommunerne.
I fælleserklæringen står der blandt andet: 
   ”De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning 
hertil, der skal varetages, er forskellige fra kom-
mune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal 
kunne fungere med meget kort varsel. Varetagelse 
af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter 
og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der 
indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/
TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt 
omfang tages med på råd i forbindelse med ændrin-
ger i arbejdsopgaven mv.” 
   Det understreges også i erklæringen, at dette 
"sker med afsæt i eksisterende overenskomster og 
aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes 
sikkerhed og sundhed.” 
   Formand for Forbundet Kultur og Information 
Tine Segel bakker op om den fleksible tilgang, 
men understreger samtidig, at det er vigtigt, at 
der indgås lokale aftaler med respekt for de lokale 
forhold.
   - Desuden skal vores medlemmer naturligvis kun 
løse de opgaver, der giver mening med netop deres 
kompetencer. Både for at udnytte ressourcerne 
bedst muligt, og for at sikre den klogeste opgave-
varetagelse med færrest mulige fejl, siger hun. 

Indspark til KL om medlemmernes kompetencer
Som en opfølgning på fælleserklæringen har 
Forbundet Kultur og Information den 26. marts 
sendt et indspark til KL, hvor forbundet beskriver 
medlemmernes kompetencer, og hvordan de kan 
bidrage til den fleksible opgaveløsning i kom-
munerne. Eksempelvis peger forbundet på, at 
medlemmerne kan understøtte myndighedernes 
kommunikation til borgere, hvor der blandt andet 
er et stort behov for at dæmme op for misinfor-
mation. Desuden peger forbundet på, at der er 
et særligt behov for at sikre kommunikation til 
ældre på plejehjem og plejecentre eller syge, der er 
isolerede på hospitalerne. I indsparket fremhæves 
også, at der er behov for at sikre digitale kultur-
tilbud og hjælpe med informationssøgning og 
eksamensopgaver under krisen. Læs hele brevet 
til KL på kulturoginformation.dk/corona.

Forbundet

3. april

Fra udviklingspulje til lokal kulturstøtte 

Årets udviklingspulje på 13 millioner kroner bør bruges til at få gang i kulturelle aktiviteter 
på bibliotekerne efter krisen og dermed understøtte trængte kunstnere og forfattere. Så-
dan lyder opfordringen fra Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg i til kulturmi-
nisteren. 

- Vi mener, at ministeren bør ændre kriterierne for udviklingspuljen for folkebiblioteker og pæ-
dagogiske læringscentre for 2020, så den i stedet kan søges til gængse kulturelle aktiviteter 
på bibliotekerne og i læringscentrene, siger politisk næstformand i Danmarks Biblioteksfor-
enings forretningsudvalg, Jane Jegind (V). 
  Begrundelsen er blandt andet, at bibliotekerne pt bruger rigtig mange penge på digitale 
tjenester, fordi mange kommuner har valgt at sætte udlånsloftet op. 
  - Så mange biblioteker vil kunne bruge en saltvandsindsprøjtning efter krisen, og samtidig 
har bibliotekerne et ansvar for deres samarbejdspartnere som kunsterne og forfattere, der 
ikke nødvendigvis falder under diverse hjælpepakker, men er dem, der er med til at skabe 
kulturelle aktiviteter på vores biblioteker, siger hun og tilføjer, at det nok heller ikke er nye 
udviklingsprojekter, der ligger først for, når bibliotekerne åbner igen.
  Idéen er sendt til kulturminister Joy Mogensen, da det er hende, der kan ændre kriterierne 
for puljen på de 13 millioner kroner. Derudover har der været planer om yderligere midler til 
digitale projekter i bibliotekerne i 2020, som Jane Jegind også håber, kan komme i spil. 

Mønsted

ter over medarbejdernes kompetencer til brug i en eventuel overflytning. Men indtil videre har 
vi ikke hørt, at disse tiltag har ført til konkrete overflytninger for medlemmer af Forbundet 
Kultur og Information. 
  Når det gælder aftalen omkring afvikling af op til fem fridage, ferie og afspadsering/fleks, 
har mange kommuner allerede bedt medarbejderne om at afvikle dette i perioden. De over-
ordnede regler har dog skabt større klarhed på de enkelte områder, selvom tillidsrepræsen-
tanter og medlemmer fortsat ringer ind om fortolkningsspørgsmål.
 
Arbejdsmiljø og genåbning
Desværre har mange danskere mistet deres arbejde på grund af Coronakrisen, særligt visse 
brancher er hårdt ramt, men billedet for Forbundet Kultur og Informations medlemmer er, at 
der ikke er sket en generel stigning – men at enkelte medlemmer dog er berørt. 
  Blandt de spørgsmål, forbundets konsulenter nu begynder at få, omhandler arbejdsmiljø-
spørgsmål – blandt andet i forbindelse med planerne for en eventuel gradvis genåbning af 
Danmark efter påske.
  Specialkonsulent Lone Rosendal kan godt forstå, at medarbejdere allerede nu begynder at 
tænke på, hvordan en eventuel hel eller delvis genåbning kan gribes an.
  - Eksempelvis har en arbejdsmiljørepræsentant netop spurgt til, hvordan man mon håndte-
rer, at virus afsat på en flade kan udgøre en smitterisiko i flere dage, hvad med afstand, antal 
personer, med videre. Det giver en masse praktiske udfordringer, og jeg er glad for, at man 
allerede nu begynder at tænke over, hvordan man kan gribe en gradvis åbning an, så man gør 
det sikkert for både brugere og personale. I Forbundet kan vi dog ikke rådgive konkret om, 
hvilke retningslinjer man skal følge lige nu, men må henholde os til, hvad der centralt meldes 
ud fra politikerne, arbejdstilsynet og sundhedsmyndighederne, når Danmark åbner op igen. 
I første omgang skal opfordringen være, at eventuelle bekymringer, idéer og tanker drøftes 
med egen ledelse, siger Lone Rosendal.

Forbundet
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16. marts

Ny uddannelse skal bygge bro mellem data og brugere

Ny rapport belyser behovet for at uddanne Data Stewards
– specialister – der kan validere, organisere og strukturere data,
så det bliver en værdifuld ressource for firmaer. 

Data Forum (Danish National Forum for Research Data Management) 
udgav i starten af året en rapport, som belyser behovet for en kandidatud-
dannelse, der kvalificerer kandidater til såkaldte Data Stewards. Målet med 
uddannelsen er at sikre, at organisationer og firmaer har dataspecialister, 
der kan bygge bro mellem organisationers data og de medarbejdere eller 
kunder, som vil gøre brug af den værdifulde ressource, data kan være, når 
den valideres, organiseres og struktureres. 
   Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel påpeger, at 
rapporten understøtter det, vi længe har vidst; nemlig at behovet for spe-
cialister, der kan bygge bro mellem data og brugere, er stigende.
   - Rapporten viser samtidig, at mange af de kompetencer, som vores 
medlemmer har, bør komme endnu mere i spil ude på såvel det offentlige, 
som det private arbejdsmarked. Jeg håber, at uddannelsen bliver en realitet 
for at sikre, at virksomheder har adgang til de rette kompetencer indenfor 
dette felt, og der er desuden et potentiale i at tænke i efter- og videreud-
dannelse for vores medlemmer.                                        
                                               

Forbundet

25. marts 

Vis, at bibliotekarerne stadig er her - digitalt 

Gør jer ekstra synlige. Der er brug for jer! Sådan lyder opfordringen fra 
formand Tine Segel til medlemmerne under Coronakrisen. Samtidig 
opfordrer Tine Segel elever og studerende til at bruge deres biblioteker 
flittigt - digitalt.

Coronakrisen er en svær udfordring for gymnasieelever, der arbejder på 
deres store opgaver, studerende, der er midt i eksamensopgaver, og fol-

keskolelever, der skal klare skoledagen hjemmefra uden den sædvanlige 
tætte kontakt til lærerne, konstaterer formand for Forbundet Kultur og 
Information Tine Segel. De er vant til at have adgang til det fysiske biblio-
tek og kender ikke nødvendigvis til de mange digitale tilbud, der fortsat er 
tilgængelige.
   - Opfordringen fra Forbundet Kultur og Information er derfor, at man 
som elev på eksempelvis en ungdomsuddannelse kontakter og bruger sin 
bibliotekar på uddannelsen, og hvis man ikke har en bibliotekar på sin ung-
domsuddannelse, må man bruge sit lokale folkebibliotek. Også hvis man 
er studerende på en videregående uddannelse, skal man huske at bruge 
sit bibliotek og bibliotekaren. De er fortsat på arbejde og har travlt med at 
hjælpe – og har en masse kurser liggende online og/eller adgang til digi-
tale ressourcer. For der er ikke nogen tvivl om, at mange unge opdager, at 
deres informationssøgning hurtigt kommer til kort, hvis de må nøjes med 
Google, siger Tine Segel.
   Derfor lyder der også en klar opfordring fra formanden til medlemmerne. 
   - Gør jer ekstra synlige. Mange er allerede godt i gang med at formidle 
via sociale medier, men man bør overveje, om man kan ramme endnu 
bredere ved at tage nye kanaler i brug og sikre, at også de elever og 
studerende der ikke ved første indskydelse bruger biblioteket, får jer ind 
på lystavlen. Og gentag budskabet, for mange er det en barriere at sende 
den direkte mail eller ringe, så hjælp dem til at tage kontakten direkte.

Forbundet

25. marts 

Struer Bibliotek pakker bogposer til borgerne

Bibliotekerne lukkede fra den ene dag til den anden, nu har Struer 
Bibliotek fundet på en nødløsning med bogposer. Perspektiv har spurgt 
biblioteksleder Rasmus Thøgersen om hans overvejelser.

- Vi har hele tiden været to personer, der møder ind på biblioteket et par 
timer dagligt for blandt andet at tjekke post. Det er typisk mig og en 
medarbejder, og så opstod idéen, at vi lige så godt kunne pakke nogle 
nødposer med bøger, når vi alligevel var på biblioteket. 
   Bibliotekslederen var i kontakt med Sundhedsstyrelsen, før de gik i gang 
med tiltaget for at høre, om det kunne forsvares i forhold til smittefare. 
Det kunne det, hvis medarbejderne tog deres forholdsregler, lød svaret fra 
styrelsen.
   - Vi spritter rigtig meget af undervejs og imellem hver bogpose. Hver 
dag spritter vi computere og borde af, og vi er som sagt kun to i hele 
biblioteket, så vi kan holde afstand, og kun én af os samler bøger ind ad 
gangen.
   Sundhedsstyrelsen bad os om at printe en pamflet med gode råd mod 
smitte, som vi også lægger i poserne, og de bad os om ikke at bruge stof-, 
men plastikposer.
   - Vi har kun fået positive tilbagemeldinger på Facebook og på mail fra 
borgere og lokalpolitikere. Nu hvor folk skal undvære deres bibliotek, kan 
man mærke, hvor meget de værdsætter det. Det er kun fra andre biblio-
teksfolk, at vi har fået en løftet pegefinger. Men jeg synes, det her tiltag 
viser, at vi virkelig gerne vil hjælpe borgerne, så godt vi nu kan.  
   - Desuden ligger den butik, vi har valgt, lige overfor biblioteket, hvor vi 
meget nemt kan sætte poserne i baglokalet uden at komme ind i butik-
ken. Igen tager vi i denne tid beslutninger ud fra helt lavpraktiske hensyn 
til, hvad der kan lade sig gøre forsvarligt. En blomsterbutik i den anden 
ende af byen spurgte for eksempel, om vi kunne gøre noget lignende, men 
det kan jeg ikke forsvare sikkerhedsmæssigt for mit personale, så det 
sagde jeg nej til.   

Mønsted



Har du holdninger til dit fag og den værdi, 
du og dine kolleger bidrager med på arbejds-
pladserne og i samfundet? Har du lyst til at 
fortælle om muligheder og udfordringer på dit 
fags vegne i den offentlige debat og på din 
arbejdsplads? Så er det dig, vi leder efter!
 
Uddannelsen finder sted fredag den 4. sep-
tember til søndag den 6. september 2020 i 
Middelfart samt en opsamlingsdag søndag 
den 15. november 2020 på Frederiksberg.
 
Forbundet Kultur og Information søger 10 
dedikerede medlemmer til en spændende 
miniuddannelse i meningsdannelse - en ud-
dannelse i at gøre sin faglige stemme hørt. 
Hvorfor? Fordi der er brug for flere KI’ere, der 
tør og vil blande sig i den offentlige debat 
med perspektiver, erfaringer og indsigt fra 
hverdagen på arbejdspladserne. 
På meningsdanneruddannelsen vil du:

•  Lære at skrive debatindlæg med klare og 
fængende budskaber

•  Få redskaber til at kommunikere med ud-
gangspunkt i din egen faglighed 

•  Lære at fortælle om dine erfaringer fra 
arbejdslivet, så andre lytter med

•  Få et netværk af engagerede kolleger fra 
hele landet, som du kan bruge resten af livet

Hvad er en meningsdanner?
En meningsdanner er en person, der træder frem for en sag, for andre og for et fællesskab. En menings-
danner er bevidst om det og dem, der trædes frem for. Vi skelner en meningsdanner fra en debattør, der 
har selve debatten og/eller sin egen karriere som det primære fokus. Eksamen på en meningsdannerud-
dannelse er derfor virkeligheden og det spørgsmål, vi stiller deltagerne efter sidste undervisningsdag  - 
og i tiden derefter: Formåede vi at gøre en forskel?

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

BLIV
FAGLIG
MENINGSDANNER 

Skriv en motiveret ansøgning

For at komme i betragtning til uddannelsen skal du 
skrive en motiveret ansøgning senest  mandag den 8. 
juni 2020 klokken 10.00 til kommunikationschef Anette 
Lerche på mail al@kulturoginformation.dk. Du er også 
velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål i forbin-
delse med uddannelsen.
  I ansøgningen kan du eksempelvis svare på et eller 
flere af følgende spørgsmål:

•  Hvorfor søger du kurset; er der konkrete begivenhe-
der, der får dig til at søge?

•  Hvilke udfordringer og muligheder ser du for dit fag i 
dag og fremover?

•  På hvilken måde vil du gerne bidrage til udviklingen 
af din arbejdsplads og dit fag?

•  Har du tidligere prøvet kræfter med at skrive blog- 
og debatindlæg eller på anden vis deltaget i den 
offentlige debat?

•  Hvilke fagpolitiske emner optager dig?

Vi ønsker at sammensætte et hold af meningsdannere, 
som repræsenterer forskellige fagområder og forskel-
lige landsdele, så vi opfordrer medlemmer uanset 
baggrund, alder og sektor til at søge om en plads.
Du får besked om, hvorvidt du er optaget på holdet 
senest den 12. juni.

Læs mere på kulturoginformation.dk/meningsdanner

Forbundet Kultur og Information 
samarbejder med Tænketanken 
Cevea, som faciliterer selve
uddannelsen. 
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Arbejdsklimaet på Kolding Bibliotek var i 2017 nået 
dertil, at ikke kun ledelse og medarbejdere var i åben-
lys konflikt. Blandt medarbejderne var man også enten 
ven eller fjende. To år efter er trivselsmålingen den 
bedste i mange år. Læs her det åbenhjertige interview 
med bibliotekets ledelse, tillidsrepræsentant og 
arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan tingene vendte.

  HAR LYST   TIL AT 
VRIDE HAL   SEN OM PÅ

 DIG”
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»Diagnosen« blev stillet i 2017. En trivselsmåling viste, at det psykiske arbejds-
miljø ikke kunne blive værre på Kolding bibliotek. De røde tal var kulminationen 
på to års konflikter og viste en fastlåst situation, hvor fjendebilleder, skyllerums-
snak og grupperinger var blevet hverdag. 
   Målingen blev også vendepunktet, men det venter vi med. For hvordan føles en 
arbejdsplads med »skyttegravskrig« og »fjendebilleder«, som tillidsrepræsentant 
Jesper Tobias Albrechtsen kalder det. Ikke kun mellem ledelse og medarbejdere, 
men også medarbejdere imellem.
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- Det var for eksempel ikke legalt at være nysgerrig på det, ledel-
sen kom med, og sige højt, at »man så gode takter i det. Lad os 
prøve det«. Selvom jeg ikke var enig med ledelsen, kunne jeg heller 
ikke forstå den voldsomme modstand fra mine kolleger, men 
nuancer var ikke tilladt i den periode. Enten var du med i kampen 
mod ledelsen, eller også var du ikke en del af gruppen, så flere 
måtte dukke sig i den periode, siger Jesper Tobias Albrechtsen, der 
selv endte med at trække sig som tillidsrepræsentant for de cirka 
25 formidlere på biblioteket. 
   - Jeg kunne mærke, at jeg ikke var en del af løsningen. Ingen 
lyttede, når jeg prøvede at fortælle, hvordan virkeligheden så ud 
for den anden side. Jeg stod midt i konflikterne, og jeg fortalte 

begge parter, hvad jeg oplevede – at det var 
blevet en skyttegravskrig med fjendebilleder, 
hvor alt, hvad der kom fra den anden side, blev 
tolket i et negativt lys. Kritik og bekymring 
fra medarbejderne blev af ledelsen tolket som 
ukonstruktivt, og alt, hvad der kom fra ledel-
sen side, var i udgangspunktet halsløs ledelse 
– og så trak jeg stikket. 

RØDVINSKLUBBEN 

Bente Bruun blev arbejdsmiljørepræsentant 
på omtrent samme tid, som Jesper Tobias 
Albrechtsen gik af som tillidsrepræsentant, og 
hun er enig i hans beskrivelse. 
   - For at sige det rent ud, så faldt vi over 
Jesper eller andre, hvis de sagde noget positivt 
om ledelsens idéer på det tidspunkt, siger 
hun. Stemningen var så betændt, at mange 
fravalgte at spise frokost i kantinen, og der 
opstod mindre grupperinger med dem, man 
var enig med, for eksempel i form af en rød-
vinsklub, som Bente Bruun var medlem af, og 
som mødtes uden for arbejdstid for at få luft 
for frustrationerne. 

"

”Vi forstod simpelthen 
ikke beslutningerne og 
baggrunden for dem.”

Bibliotekar Bente Bruun

- Jeg blev arbejdsmiljørepræsentant med fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø, da konflikten var på sit højeste. Jeg blev tvunget til 
at gå fra »sur gamling« til konstruktiv, siger Bente Bruun.
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”Enten var du 
med i kampen 
mod ledelsen, 
eller også var 
du ikke en del 
af gruppen.”

Tillidsrepræsentant 
Jesper Tobias 
Albrechtsen  

Jesper Tobias 
Albrechtsen 
har gjort det 
til sit fokus 
som tillids-
repræsen-
tant at 
stoppe 
negative 
historier.

   - Vi følte ikke, at vi kunne komme af med kritik andre steder, 
for vi talte ikke længere samme sprog. Ledelsen var usikker på 
os og vores loyalitet, og vi havde ingen tillid til den. Det hed sig 
for eksempel, at ledelsens dør altid stod åben, men ingen turde 
jo gå derind, siger Bente Bruun. 
   Hun var til gengæld én af dem, der i stedet blev kaldt derind 
– til såkaldte sparringssamtaler – som hun dog oplevede som 
»kammeratlige samtaler«, der skulle lukke for kritikken.  
   - Der var ikke højt nok til loftet til, at vi lyttede til hinanden. 
Det var aldrig sket i dag, men på det tidspunkt var begge sider 
på vagt hele tiden, siger Bente Bruun. 
   I bagklogskabens lys kan medarbejderne let sætte ord på, 
hvad der startede mistilliden, og hvordan det kom så vidt: 
Manglende inddragelse og for lidt kommunikation under to 
store forandringer i biblioteket; organisationsændringer og 
bemanding. Sådan.  
   Den første store forandring var en organisationsændring 
i 2015, hvor fire teams blev til to; Team Oplevelse og Team 
Læring. 
   Den anden kom i 2016 og handlede om bemanding og 
værtskab. En bevægelse fra specialister til generalister, hvor 
betjeningen ikke længere skulle være opdelt i Musik, Børn og 
Voksne, men hvor alle medarbejdere i princippet skulle betjene 
alle brugere.   
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- En konflikt handler 
ofte om noget andet end 
den konkrete situation. 
Hvis man spørger 
ind til kritikken eller 
bekymringen, så kommer 
de underliggende ting 
frem, siger Bethine 
Gregersen. 

TRIO- samarbejde     
Hvordan etablerer man et TRIO samarbejde eller kommer 
videre, hvis man er gået i stå? Branchefælleskabet for 
arbejdsmiljø, velfærd og offentlig administration har en række 
værktøjer. Find dem på www.arbejdsmiljoweb.dk/trio
I SPARK, et kommunalt initiativ fra OK15, er der også hjælp 
at hente. MED-udvalget kan søge om konsulentbistand 
til konkrete problematikker om eksempelvis trivsel, 
omorganisering, mobning, og så videre.
Læs mere på www.vpt.dk/spark

DYBT PERSONLIGT 

Ifølge Jesper Tobias Albrechtsen var det en fodfejl fra ledelsens 
side under organisationsændringerne at fratage fire fagkoor-
dinatorer ansvaret med, hvad der for dem og kollegerne føltes 
som et slag. 
   - Jeg kunne godt se det positive i, at vi kom til at arbejde 
mere på tværs i to teams i stedet for fire siloer, hvor vi hidtil 
havde sprøjtet arrangementer ud uden den store koordinering, 
men jeg kunne samtidig observere, at mine kolleger ikke kunne 
se en mening med ændringerne, og derfor ikke tog det seriøst. 
Det betød, at respekten for ledelsen røg. Derfra var det en 
nedadgående spiral, som borede sig dybere ned, da den næste 
store forandring med en ny bemandingsplan kom året efter.
   - Vi forstod simpelthen ikke beslutningerne og baggrunden 
for dem, siger Bente Bruun. 
   - Vi kunne ikke se, at det skulle være den bedste måde at 
betjene borgerne på, og følte manglende respekt for vo-
res faglighed. Som børnebibliotekar kunne jeg ikke se, hvor 
betjeningen af børnene var prioriteret. Ledelsen talte om en 
brændende platform som begrundelse, men den havde de ikke 
fået os med på.
   Ifølge Jesper Tobias Albrechtsen og Bente Bruun kulminerede 
spændingerne på en workshop om de nye arbejdsformer, hvor 
en kollega i dyb frustration får sagt til Jesper: »Jeg har lyst til 
at vride halsen om på dig«.
   - Jeg var så chokeret og frustreret over, at vi var nået dertil, 
at det ikke længere var fagligt, men personligt. Vedkommende 

"
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”Som ledelse har vi fået 
en mere undersøgende 

og nysgerrig tilgang, hvor 
vi ikke er bange for at 
spørge: hvad synes I?”

Souschef Bethine Gregersen  

Trivselsundersøgelse 
fra 2017 til 2019:  

Har du indflydelse på forandringer på 
din arbejdsplads?
2017 score 47    2019 score 71

Oplever du, at ledelsen stoler på, at 
medarbejderne gør et godt stykke 
arbejde?
2017 score 61    2019 score 84

Oplever du, at forslag fra de ansatte 
bliver behandlet respektfuldt af 
ledelsen?
2017 score 48   2019 score 79

Har du tillid til de udmeldinger, som 
kommer fra ledelsen? 
2017 score 58   2019 score 79

Kilde: Kolding Bibliotekerne 

Ordbog   

TRIO: frivilligt samarbejde mellem 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentant 
og ledelse. 

SU: lovpligt samarbejdsudvalg 
mellem medarbejderrepræsentant, 
ledelse og tillidsrepræsentanter, i 
staten hedder det SU, i kommuner og 
regioner kaldes det MED-udvalg.

MED-udvalg: se SU. 

var selvfølgelig ked af det efterfølgende, men det viser, hvor 
galt det stod til, siger Jesper Tobias Albrechtsen, der husker fø-
lelsen i kroppen af at få overtrådt en grænse, mens han »bare« 
passede sit arbejde. 

KUN ET MENNESKE 

For ledelsen, der består af bibliotekschef Pia Henriette Friis 
og souschef Bethine Gregersen, var det også en voldsom hård 
periode. 
   - Jeg overvejede undervejs, om det var det her, jeg skulle 
bruge mine kræfter på, siger Bethine Gregersen, der har været 
arbejdsmiljøleder på Kolding Bibliotekerne siden 2003. 
   - Som leder er du bevidst om, at du skal kunne tåle lidt mere, 
men det var hårdt at gå på arbejde og gøre det, som vi mente 
var det rigtige for biblioteket, og blive mødt af medarbejdere, 
der opfattede det som dårligt for både dem og biblioteket, 
siger Bethine Gregersen, der også ser de to forandringer og 
håndteringen af dem som årsagen til, at det gik så galt for 
arbejdsmiljøet. 
   - Der kom aldrig rigtig ro på efter de første organisationsæn-
dringer, og den næste forandring med bemanding fik kun ilden 
til at blusse op. I den periode blev det ligesom legalt at skyde 
på ledelsen uden konsekvenser, så tonen var meget rå. Jeg 
husker, at jeg efter et møde sagde: »I skal huske, at jeg også 
kun er et menneske«. 

VENNEPUNKTET 

Trivselsmålingen blev som sagt et vendepunkt, fordi den satte 
tal og ord på en fastlåst situation og fik biblioteket til at bede 
kommunens HR-konsulent om hjælp. Det resulterede i et MED-
møde med ledelse, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræ-
sentant, MED-repræsentanter og suppleanter. 12 personer i alt.
   - Han formåede som udenforstående at finde ud af, hvad der 
var op og ned. At nogle konflikter stammede fra flere år tilbage 
og handlede om noget helt andet end det umiddelbare. Og vig-
tigst, så holdt han et spejl op for både ledelse og medarbejdere, 
siger Bente Bruun.
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•  Klar kommunikation er alfa omega

•  Sig tingene højt på rette sted 

•  Skyllerumssnak er OK, men kun 
som afsæt for at sige det på det 
rette sted, så det ikke bliver sladder 
og brok, men en reel kritik og 
bekymring, der tages alvorligt. 

•  Hold et spejl op foran hinanden, 
»sådan virker det på mig, når du gør 
eller siger sådan«

•  Tag ansvar for historier, der kører 
rundt, og få dem stoppet

•  Søg hjælp udefra, hvis I er fastlåst

•  Arbejd med prototyper, hvor I 
hurtig kan afprøve ting og lave 
det om, hvis det ikke virker. 
Det gør forandringer lettere, og 
medarbejderne inddrages.

•  Skab et uformelt rum, for eksempel 
TRIO-samarbejdet, hvor man kan 
være ærlig og undersøgende, men 
ikke hænger hinanden op det, der 
bliver talt om

•  Udluftningsmøder – hvor ledelsen 
giver plads i arbejdstiden til, at 
medarbejderne kan mødes uden 
ledelsen og snakke om det, der 
klemmer 

•  Klar strategi – så alle er klar på 
formål og retning, tal om den 
jævnligt på personalemøder, hvor 
langt er vi, hvem gør hvad.

   »I er godt klar over, at I går på arbejde, 
ikke?«. »At I sådan set får løn for at være her. 
Det er ikke kun for, at I skal synes, at det er 
sjovt«, sagde han for eksempel direkte til 
medarbejderne.
   Omvendt fik han ledelsen til at lytte. 
   - Og de to tillidsrepræsentanter på det 
tidspunkt, Marianne Majgaard Jensen, der 
havde taget over efter Jesper, og Peter Bech 
for HK’erne, var rigtig gode til at italesætte 
de svære ting og få os andre til også at åbne 
op. Vi fortalte, hvordan vi som medarbejdere 
havde oplevet at blive kaldt ind til samtaler 
med chefen, at vi ikke turde sige vores faglige 
frustrationer højt, at vi oplevede forskelsbe-
handling, og så videre, siger Bente Bruun.
   Begge sider fik luft, og der blev skabt en 
forståelse. 
   - Han skilte skidt fra kanel. »Er du imod 
ledelsens beslutning, fordi du ikke forstår den, 
eller fordi du er uenig?«. Det er to forskellige 
ting, som skal håndteres forskelligt, var et 
af hans budskaber. Vi kom ind til roden af, 
hvad der var gået skævt, og medarbejder-
nes følelser af manglende retfærdighed og 
ligeværdighed kom frem i lyset sammen med 
en generel mangel på tillid og kommunikation i 
organisationen. 

RESPEKT FOR FORSKELLIGHED

Alt sammen store udfordringer, som man 
selvfølgelig ikke bare fikser, men arbejdsmil-
jøudvalget valgte en række indsatsområder, 
hvor der blev lavet handleplaner, som MED-
udvalget fortsat følger op på. 
   I forhold til kommunikation er der for eksem-
pel på alle møder indført et fast punkt: »Hvad 
skal kommunikeres til resten af huset? Hvor-
dan og hvornår?«. En anden del af kommuni-
kationsstrategien er fælles morgenbriefing, 
og i løbet af dagen gives viden fra et vagthold 
videre til det næste. 
   Retfærdighed, ligeværdighed og tillid kan 
ikke sættes på formel, men er blevet begreber, 
man taler om i forhold til arbejdspladsen.
   - Er retfærdighed for eksempel, at alle har 
lige mange vagter? Ikke nødvendigvis, for vi 
har forskellige roller og opgaver, så vi har i 
stedet italesat vores forskelligartede opgaver 
og faglighed og talt om respekten for forskel-
ligheden. Det samme med ligeværdighed. 
Følelsen har tidligere været, at nogle opgaver 
blev anset som mere værdige af ledelsen end 
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andre opgaver, men en vagt i biblioteksrummet er absolut lige 
så værdifuld som at deltage i et projekt og omvendt. Hvis der 
er opgaver, der ikke er ligeværdige, så er det, fordi vi ikke skal 
udføre dem, siger Bethine Gregersen, der erkender, at der er 
mange ting, hun ville havde gjort anderledes med den viden, 
hun i dag har om forandringsprocesser. 
   - Grundlæggende har vi fået en ny måde at føre forandringer 
igennem på med mere inddragelse og forventningsafstemning 
undervejs. Som ledelse har vi fået en mere undersøgende og 
nysgerrig tilgang, hvor vi ikke er bange for at spørge: hvad 
synes I? Og vi er åbne omkring, at vi ikke altid har svar på alt. Vi 
er også begyndt at underbygge argumentationer og beslutnin-
ger med undersøgelser, så vi ikke får en debat ud fra følelser, 
men ud fra fakta. 
   Et eksempel på medbestemmelse og inddragelse er en ny 
weekendbemanding. Ledelsen fremlagde fem modeller. To var 
røde, dem havde de dømt ude, en var gul, en var lysegrøn og en 
grøn, og de tre kunne medarbejderne debattere og vælge imel-
lem, så de sammen kunne afprøve det.
   Bente Bruun siger det sådan: I dag udvikler vi sammen. 
   - Eksempelvis har vi en tværgående arbejdsgruppe, der har 
lavet en plan for, hvordan vi er værter i biblioteksrummet; hvert 
syvende minut går vi en runde og så videre, men helt afgørende 
er det, at det er en prototype. Det betyder, at vi laver det om, 
hvis det ikke duer, og alle skriver på en fælles tavle, hvad der er 
godt og skidt, og så evaluerer vi sammen. 

- Hele mindsettet er ændret – både hos ledelse og medarbej-
dere, siger Jesper Tobias Albrechtsen, der igen er tillidsrepræ-
sentant. 
   Og det kan ses sort på hvidt. I den trivselsmåling, der blevet 
lavet i 2019. På spørgsmålet: Har du indflydelse på forandringer 
på din arbejdsplads? svarer 71 procent »ja« mod 47 procent i 
2017. Og tilliden til ledelsen er tilsvarende gået fra 58 procent 
til 79 procent. 
   For første gang i bibliotekets historie er der også kampvalg 
om arbejdsmiljørepræsentantposten, når Bente Bruun i maj 
2020 går på pension. 
   - Det er bedre end en fortjenstmedalje, at mine kolleger i dag 
ser det som et arbejde, der nytter, og har lyst til at samarbejde 
med ledelsen for et godt arbejdsmiljø.      

”Jeg husker, at jeg efter 
et møde sagde: »I skal 
huske, at jeg også kun 

er et menneske”
Souschef Bethine Gregersen  



20 · Perspektiv · April 2020

IN
T

E
R

V
IE

W

Vi skal turde tale 
om det svære  
Lone Rosendal, specialkonsulent i Forbundet Kultur og 
Information, har i mange år arbejdet med arbejdsmiljø. 
Hun kalder det modigt, lærerigt og vigtigt, at medarbej-
dere og ledelse i Kolding Bibliotekerne åbent fortæller 
om det, de har været igennem. 

- Det er så vigtigt, at vi tør tale om udfordringerne. Mange andre 
er helt sikkert i samme situation i et eller andet omfang, og vi kan 
lære af hinandens erfaringer. I Kolding bad de om hjælp udefra, 
samtidig med at de så indad og i fællesskab var klar til at gøre tin-
gene anderledes, siger Lone Rosendal, der fremhæver det frivillige 
TRIO-samarbejd, hvor arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsen-
tant og ledelse mødes. 
   - Det var en vigtig del af løsningen i Kolding og er noget, der 
generelt kan forebygge mistrivsel, siger hun. 
   TRIO-samarbejdets værdi ligger i, at det er et uformelt sup-
plement til de traditionelle samarbejdsudvalg som MED og SU og 
arbejdsmiljøorganisationen på arbejdspladsen - alt det, man er 
forpligtet til ifølge arbejdsmiljøloven. Derfor oplever Lone Rosen-
dal også stigende interesse for og brug af TRIO-samarbejdet på de 
lokale arbejdspladser. 
   - Det er et meget agilt samarbejde i hverdagen, hvor man hurtigt 
kan mødes og fortroligt drøfte, hvad der rører sig, og tage proble-
merne i opløbet, hvor man i MED og SU måske kun mødes fire til 
seks gange årligt i en mere formel form. 
   Souschef på Kolding Bibliotekerne Bethine Gregersen er enig.
   - Det er vigtigt med et uformelt rum, hvor vi ikke holder hinanden 
op på alt det, der bliver sagt, men frit kan vende ting og trykprøve 
nye idéer, siger hun.   
   Ifølge arbejdsmiljørepræsentant Bente Bruun oplever medarbej-
dere også, at de har et sted, hvor de netop løbende kan komme af 
med bekymringer om dagligdagsting. 

   - Det kan de sige enten til Jesper som tillids-
repræsentant eller til mig som arbejdsmiljøre-
præsentant. Vi snakker så sammen og afvejer, 
hvad skal vi gå videre med i TRIO eller MED, og 
hvad det er bedre at tage med sin nærmeste 
leder. Vi kan hurtigt guide tingene de rigtige 
steder hen, så de ikke vokser, siger hun.

TRIVSEL ER FÆLLES ANSVAR   

Når der er bøvl med trivslen på en arbejds-
plads, er det organisatoriske niveau helt 
afgørende, mener Lone Rosendahl.
   - Det nytter for eksempel ikke udelukkende 
at fokusere på individniveau. Den såkaldte 
IGLO-model beskriver det meget fint – der skal 
både arbejdes med Individ, Gruppe, Ledelse og 
hele Organisationen, når der er udfordringer på 
en arbejdsplads. Ofte er det også i strukturer 
og kommandoveje og under forandringer i en 
organisation, at der opstår mistrivsel, siger 
Lone Rosendahl, der kalder det socialt organi-
satoriske arbejdsmiljø.
   Og så tilføjer hun, at selvom arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanten har hver deres define-
rede roller, så er trivslen en fælles opgave for 
alle.
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KI’s Arbejdsmiljø 
netværk    

Forbundet Kultur og Information 
har etableret et netværk for 
arbejdsmiljørepræsentanter i 
Øst- og Vestdanmark. Formålet 
er videndeling, hvor man giver 
hinanden inspiration og kan være 
sparringspartnere til konkrete 
udfordringer. Alle medlemmer, der 
er AMR, er velkomne, og datoerne 
for de halvårlige møder kommer i 
oversigten over Forbundet Kultur 
og Informations arrangementer på 
hjemmesiden kulturoginformation.
dk. Næste møde er i august 
2020. Spørgsmål kan rettes til 
specialkonsulent Lone Rosendal.

Kilde: Specialkonsulent Lone Rosendahl 

- Det er vigtigt, at det arbejde og de 
samtaler, der sker både i TRIO, MED 
og SU, også kommer ud til kollegerne, 
så de ikke opfatter det som en lukket 
klub, siger specialkonsulent i KI Lone 
Rosendahl, der i mange år har arbejdet 
med arbejdsmiljø. 
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”En rigtig person    i en digital verden” 
Bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere 
var i starten af marts samlet i København til Forbundet 
Kultur og Informations konference Digital humanist. For 
dem er der brug for i en teknologisk verden. 

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN  

Digital fornuft var overskriften på oplægget fra Katrine Emme Thielke, der 
har 15 års erfaring med at arbejde med digitale løsninger for tech-virksom-
heder i rådgivningsbureauet Advice. I dag er hun selvstædig rådgiver og 
underviser på Københavns Universitet. 
   - Digital fornuft er, når vi ikke automatisk besvarer problemer med en 
digital løsning. Og når vi ikke taler om, hvad man »kan« med teknologien, 
men hvad vi »skal« med det, sagde Katrine Emme Thielke, der mener, at vi 
som samfund stadig har en teknologibegejstring, hvor det digitale for ofte 
bliver den hellige gral, og hvor man ikke stiller spørgsmålstegn ved, om en 
digital løsning er det rigtige. 
   - Jeg har selv været med til at lave masser af unødvendige, dyre digitale 
løsninger i god tro gennem mine 15 år i branchen. Det er derfor, jeg i dag er 
blevet det, jeg kalder »digital fornuftig«, sagde Katrine Emme Thielke, der 
også ser sig selv som digital humanist.   
   - Når jeg er sammen med humanister, er jeg nørden, der kan forklare it-
teknologierne, og sammen med it-folk er jeg den bløde, procesorienterede 
humanist – voila! – en digital humanist. 

Digita l  fornuft 
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”En rigtig person    i en digital verden” 
Mangler regler og normer 
- Vi er nødt til at være kritiske og konstruktive på samme tid i forhold til det digitale, sagde Camilla Mehl-
sen, lektor på Center for Boblestudier på Københavns Universitet, i en samtale med journalist og teknologi-
ekspert Nikolaj Sonne.  
   - Vi mangler for eksempel stadig fælles normer og regler i den digitale verden, og det udfordrer vores 
demokratier, sagde hun. 
Et eksempel er deep fake-videoer, der er manipuleret ved eksempelvis, at et ansigt sættes på en andens 
krop. Tidligere var det svært at manipulere videoer på nettet. I dag er det noget, alle kan gøre ret overbe-
visende, og desuden nemt sprede videoerne med store konsekvenser. Politikeren Nancy Pelosi fik eksem-
pelvis manipuleret en video på Facebook, hvor lyden var sat en anelse ned i tempo, så hun lød snøvlende og 
halvfuld. Den slags fremmer ikke en politisk karriere.
   Facebook har meldt ud, at de vil fjerne deep fake-videoer, når de bliver opmærksomme på dem, men det 
sociale medie vil ikke fjerne videoer, der blot er »lidt« manipuleret, som den i stil med Nancy Pelosis. 
   - På den måde rammesætter de sociale platforme både vores relationer og demokratiet, siger Camilla 
Mehlsen, der kalder sig selv for kritisk teknologioptimist. Hun ser mange gevinster ved det digitale, men 
mener samtidig, at vi skal være bevidste om algoritmer, forretningsmodeller, manipulation, og så videre, 
hvilket kan være svært at forlange af almindelige borgere. Digitale humanister kan derfor være dem, der 
kan hjælpe andre til en forståelse af, hvordan den digitale verden fungerer, mener hun. I maj udkommer 
hendes bog Homo Futura, der beskriver syv kompetencer, hun mener, er afgørende i en digital tid, men som 
er under hårdt pres; for eksempel vores koncentration, kritiske tænkning og kreativitet.  
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Louise Skovgaard Johansen, 
vikar som forskningsbibliotekar på Dansk 
Institut for Internationale Studier (DIIS)   

Hvad er en digital humanist?  
- En person, der ved noget om både den 
digitale og teknologiske udvikling og om 
menneskers behov og kan koble de to ting.    
  
Ser du dig selv som digital humanist?  
- Ja, som informationsspecialist og bibliote-
kar er jeg netop god til at bygge bro imellem 
teknologier og brugere. Det er noget af det, 
der ligger i mit arbejde. 

Hvad er dine opgaver for eksempel?   
- Jeg laver blandt andet forskningsregi-
strering, hvor jeg skal kende systemerne 
så godt, at jeg kan lære forskerne at bruge 
dem og få dem til at se dem som mere end 
bare kontrol og ekstraarbejde. Det er uni-
verselt som bibliotekar. Jeg har også været 
på et børnebibliotek, og her skal du have 
viden om de digitale værktøjer, børn og 
unge bruger, og både kunne formidle dem 
og formidle gennem dem.   

Martin Læssøe Lind,
Bibliotekar på Frederikssund Bibliotek  

Hvad er en digital humanist for dig?  
- En rigtig person i en digital verden. Én, der 
kan guide dig gennem labyrinter. For mit 
vedkommende er det at vejlede og guide 
studerende til bøger og kilder på byens 
gymnasiale og videregående uddannelser 
– grundlæggende informationssøgning 
og kildekritik. Jeg sætter en stor ære i for 
eksempel at få dem til at bruge andet end 
Google.           
  
Ser du dig selv som digital humanist?   
- Jeg tænkte over det her til morgen på vej 
til konferencen, og ja, det gør jeg. Jeg spe-
kulerer meget over, hvad fremtiden bringer 
som folkebibliotekar, og jeg kan godt være 
i tvivl, om jeg kan gå på pension fra et 
job som bibliotekar, men jeg er helt sikker 
på, at jeg kan gå på pension som digital 
humanist. Hvis bibliotekarrollen overlever i 
det lange løb, er det, fordi vi er rigtige men-
nesker i et digitalt samfund, hvor mange 
mennesker, ikke kun ældre, har brug for 
hjælp til at navigere.   
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Rigeligt med bøger
Forbundet i Weekendavisen: 

Positivt, at Weekendavisen har haft fokus på bibliotekerne, 
men ærgerligt, at misforståelser og myter fylder i spalterne, 

skriver formand for Forbundet Kultur og Information Tine 
Segel i et debatindlæg i Weekendavisen den 6. marts.

F
steder er billedet helt anderledes. Udfordringen for lokalbefolk-
ningen kan eksempelvis være, at betjeningen eller bogbussen 
spares væk.
   Der er stadig litteratur på bibliotekerne, og den prioriteres 
højt. Det er rigtigt, at det samlede fysiske udlån på bibliote-
kerne er faldet over de seneste år, og at stigningen i det digitale 
udlån ikke er fulgt med i samme grad.
   Men påstanden om, at der ikke er bøger på bibliotekerne læn-
gere, er langtfra sandheden. Faktisk melder flere biblioteker om 
et stigende udlån. Effekten kommer, fordi bibliotekerne fornyr 
sig, arbejder med læselyst og afprøver nye formidlingsgreb 
eksempelvis ved at skabe bedre plads til formidlingen af bogfor-
sider. Det betyder, at man fjerner nogle af reolerne i biblioteks-
rummet (men jo langtfra dem alle) og vender bogforsider ud 
mod brugerne, fordi ikke alle bliver inspireret af en lang række 
af bogrygge, som var standarden på »de gode gammeldags 
biblioteker«. Det tiltag sker, fordi bibliotekerne bruger data og 
observationer om lokalområdets forskellige behov til at udvikle 
biblioteket.
   Bibliotekerne skal skabe kulturel aktivitet og oplyse. Derfor er 
det helt i orden, at man kan gå på biblioteket og afprøve ny tek-
nologi i et Makerspace, at man kan gå på biblioteket og møde 
frivillige, der reparerer gammel elektronik, og at man som barn 
kan gå til Coding Pirates, der lærer børn at programmere. Det 
er også dannelse og kulturel aktivitet, og det skaber desuden 
fællesskaber på tværs af alder og social status. Du kan også 
møde bibliotekarer i byrummet eller i samarbejder med skole og 
daginstitutioner, hvor de lærer elever om kildekritik eller skaber 
læselyst.
   Naturligvis skal vi bibliotekarer stå på mål for vores tiltag og 
forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Det er heldigvis ikke svært, 
og jeg er som formand utrolig stolt over, at bibliotekarer – med 
færre ressourcer og færre kolleger år for år – stadig formår at 
gøre en forskel for de mange mennesker, der kommer på biblio-
tekerne.

orleden flød mit Facebook-feed over med kommen-
tarer som: »Godt at Weekendavisen har hele tre ind-
læg og artikler om biblioteker. Men hvorfor gentage 
de sædvanlige gamle sange om, at det er hjemløse, 
studerende og indvandrerdrenge, som bruger bib-

liotekerne som værested, at det er ikke muligt at finde ro på 
biblioteket, og at der ikke er nogen bøger tilbage.«
   Kommentarerne kom fra bibliotekarer, der ærgrer sig over, at 
visse misforståelser ofte går igen, når bibliotekerne debatte-
res. De misforståelser vil jeg som formand for bibliotekarerne 
gerne udfordre for:
    Bibliotekerne skal udvikle sig og følge med tiden. De men-
nesker, der insisterer på, at biblioteket skal være som i de gode 
gamle dage (altså hyggelige mørke huler med tætpakkede 
bogreoler), vil jeg gerne minde om, at intet står stille. Og hvor 
langt skal vi egentlig tilbage for at ramme de gode gamle 
dage? Biblioteker var før oplysningstiden i deres udgangspunkt 
slet ikke folkelige. Det var elitens og for de få, og mon ikke 
der er blevet løftet et øjenbryn eller to, da almuen fik tørret 
jord og skidt af hænderne og kastede sig over bøgerne. Men i 
dag er det jo indiskutabelt et fremskridt, og den lige adgang 
til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, som er biblio-
tekernes formål ifølge den danske bibliotekslov, er noget, vi 
danskere er stolte af og værner om, for det er forudsætningen 
for den demokratiske deltagelse, der er så afgørende for vores 
samfund.
   Folkebibliotekerne er ikke ens og bruges ikke ens. Så hold op 
med at antage, at den enkeltes subjektive oplevelse af biblio-
teket matcher de 37,6 millioner andre besøgende, der kommer 
på biblioteket hvert år. Den danske bibliotekslov er en ramme-
lov, der giver plads til, at det enkelte folkebibliotek i vores 98 
kommuner tilpasser sig lokale økonomiske, sociale og geogra-
fiske fordele. I Weekendavisen beskrives i artiklen »Ikke efter 
bogen«, hvordan hjemløse skaber utryghed på Nørrebro. Det 
er ét billede af nutidens folkebiblioteks udfordringer. Andre 
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Bibliotekarer 
uden Grænser
Lad os skabe et forum for bibliotekarer uden grænser, 
der bruger deres faglighed til at gøre en positiv forskel 
i enten Danmark eller udlandet. Sådan lyder idéen fra 
Forbundet Kultur og Informations Seniorgruppe.

H
kan godt lide at præsentere god litteratur 
for kunderne. Der skal være noget for alle, 
både de bøger, som der tales om for tiden, og 
klassikerne. Jeg har sat bøgerne i system på 
samme måde som på biblioteket og laver også 
udstillinger. Det kan ses på salgstallene, siger 
hun.
   - Vi har en del ældre kunder, der klager over 
de små bogstaver i bøgerne, så henviser jeg 
dem til bibliotekernes bøger med stor skrift. 
Det er dejligt at møde en masse mennesker, 
der, lige som jeg, kan lide at læse. Jeg synes, 
det er sjovt og givende at være frivillig, og 
håber, at det lykkes at få Bibliotekarer uden 
Grænser etableret, siger Helle Arendrup Mor-
tensen.

elle Arendrup Mortensen er formand for seniorgrup-
pen i Forbundet Kultur og Information med omkring 
530 medlemmer. I efteråret fik bestyrelsen en hen-
vendelse fra et par kolleger, der havde været med til at 
etablere et bibliotek i Ghana. Henvendelsen satte gang i 

en debat om at oprette gruppen Bibliotekarer uden Grænser.
   - Mange begynder at arbejde frivilligt, når de stopper på arbejds-
markedet, men vi vil gerne brede idéen ud til alle medlemmer af 
forbundet. Bibliotekarer uden Grænser kan også rumme erhvervs-
aktive, som har tid og lyst til at lave lidt frivilligt arbejde ved siden 
af jobbet eller i en ferie. Vi har for eksempel lige fået en henvendel-
se fra SOS Gambia, som spørger, om vi kan formidle kontakt til en 
bibliotekar, som kan hjælpe med at etablere et bibliotek for elever 
på en teknisk skole, fortæller Helle Arendrup Mortensen.
   - Det er vores tanke at skabe interesse for at oprette en ny 
faggruppe med titlen Bibliotekarer uden Grænser, hvor man kan 
inspirere hinanden til at lave frivilligt arbejde i ind- og udland. Vi vil 
gerne have skabt et forum for udveksling af erfaringer og for for-
midling af arbejdsmuligheder. Seniorgruppen ser sig selv som kata-
lysator i starten, men vi vil gerne have flere med, også studerende, 
som kan have glæde af mulighederne, siger hun.
Helle Arendrup Mortensen håber på opbakning til oprettelsen af 
faggruppen Bibliotekarer uden Grænser, både fra medlemmerne og 
forbundet. Selv er hun frivillig i en genbrugsbutik i Søborg:
   - Jeg gik på efterløn i 2014, og efter et fjumreår kastede jeg mig 
ud i frivilligt arbejde, smiler hun.
   Helle Arendrup Mortensen har én ugentlig vagt i butikken, men 
kommer der flere gange hver uge for at holde styr på de mange 
bøger. 
   - Vi får så mange bøger doneret, at jeg faktisk godt kunne bruge 
en kollega til at hjælpe med at sortere og formidle bøgerne. Jeg 
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Helle Arendrup Mortensen, formand for 
Seniorgruppen arbejder også som frivillig.
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Adgang til viden
kan sikre demokrati

B
ritta Bitsch og Jim Højberg er børnebibliotekarer og 
har de seneste fem år brugt masser af tid og penge 
på at hjælpe med at etablere et bibliotek i en landsby 
i Ghana i Vestafrika. 
  - For mig handler det om, at biblioteker i deres 

grundsubstans giver alle lige adgang til viden, og dermed er de 
med til at sikre demokratiet, siger Britta Bitsch.
  I Ghana er arbejdsløsheden høj, især blandt unge mænd. Der er 
også korruption og udbredt fattigdom.
   - Jeg læste om den her lille gruppe lokale frivillige, som 
ønskede hjælp til at etablere et bibliotek i landsbyen Dalun. De 
ville have noget at læse i, så de kunne få sig en uddannelse og 
deltage i de demokratiske processer, fortæller Britta Bitsch.

  - Det var vigtigt for os, at lokale stod bag 
projektet, supplerer Britta Bitschs mand, Jim 
Højberg. 
  - Vi har set flere kuldsejlede projekter i den 
tredje verden, som var styret af folk udefra 
uden lokal opbakning.

THORKILD HANSENS SLAVETRILOGI

ER PÅ BIBLIOTEKET

Ægteparret rejste flere gange til Ghana for at 
tale med både de lokale i Dalun og myndighe-
derne i den nærmeste storby. Overalt var stor 
støtte til tankerne om et bibliotek i landsbyen. 
Høvdingen skænkede et stykke land til projek-
tet, og det nærmeste hovedbibliotek lovede at 
hjælpe med uddannelse af personalet.
  Hjemme i Danmark søgte parret støtte fra 
blandt andet Rotary og Jelling Musikfestival, 
og i sommeren 2019 blev biblioteket indviet.
  - Til indvielsen kom en bogbus fra det nær-
meste hovedbibliotek med 200 bøger, fortæl-
ler Britta Bitsch.
  Biblioteket består af en børneafdeling med 
plads til op til 60 siddende børn og en afdeling 
for unge og voksne med omkring 20 siddeplad-
ser. På reolerne er cirka 600 bøger. De fleste er 
på engelsk, som er fællessproget i Ghana. 
  - Alt inventar og alle bøger er købt lokalt, 
understreger Jim Højberg. På hylderne er bø-
ger, som interesserer de lokale. De handler for 
eksempel om løver og elefanter og Champions 
League, som alle drenge i Ghana følger med i.
  Bøgerne er både skrevet af lokale forfattere 
og udlændinge, blandt andet står Thorkild 
Hansens trilogi om slavehandlen fra Vestafrika 
til De Vestindiske Øer på hylderne. 

Oprettelsen af et bibliotek i 
landsbyen Dalun i Ghana skete 
efter ønske fra lokale frivillige. 

"
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Links om seniorgruppen:
https://kulturoginformation.dk/kalender-og-
netvaerk/faggrupper/seniorgruppen
Gruppen arrangerer kulturelle arrangementer 
og ture til eksempelvis nye biblioteker i ind- og 
udland. Facebookgruppe: BFs Seniorgruppe

Vil du være med?
Hvis du er interesseret i at være med, eller hvis du 
bare vil høre nærmere, kan du skrive en mail til se-
niorgruppens formand Helle Mortensen: helleamor-
tensen@gmail.com. Hun arbejder på at arrangere 
et opstartsmøde – eventuelt med henblik på at 
stifte en ny faggruppe Bibliotekarer uden Grænser.

HVORDAN BLADRER MAN I EN BOG?

Det danske par var med til indvielsen, og den 
første tid efter åbningen arbejdede de også 
frivilligt på biblioteket.
  - Mange i Ghana er ikke vant til bøger som os, 
både børn og voksne har for eksempel svært 
ved at bladre i en bog uden at ødelægge den. 
Og når de er færdige med at læse i den, krøller 
de bogen sammen til et rør og stikker den i 
lommen, fordi de ikke har en taske, fortæller 
Britta Bitsch.
  Problemet gav Jim Højberg idéen til at produ-
cere en billedbog i samarbejde med lokale børn 
om, hvordan man behandler bøger godt. 
  - Vi lavede for eksempel en billedserie, hvor 
en dreng tog en bog med fra biblioteket og 
hen på fodboldbanen. Dér glemte han alt om 
bogen, og så var den selvfølgelig væk, da 
han kom tilbage for at lede efter den. Bogen 
demonstrerede, hvordan man skal passe på 
bøgerne. Det var en stor succes og rigtig god 
reklame for biblioteket, fortæller han.
  Udfordringen med at passe på bøgerne 
betyder dog, at der endnu ikke er åbnet for 
udlån. Brugerne læser i bøgerne, mens de er på 
biblioteket, og tager dem ikke med hjem.
   - Vi har desuden fået indført en regel om, 
at man vasker hænder, inden man går ind og 
sætter sig med en bog. I starten blev bøgerne 
fyldt med fingeraftryk fra beskidte fingre, 
siger Britta Bitsch.

DALUN FREMFOR MALLORCA

Bibliotekets bestyrelse består blandt andre af 
en imam, en skoleleder og en mor, der er anal-
fabet. Bestyrelsen afspejler herved brugerne, 
fortæller Britta Bitsch:
  - Nogle kan dårligt læse, andre overrasker ved 

at have læst en hel masse. For eksempel købte vi bogen Al-
kymisten af Paulo Coelho til biblioteket, og så kom der en ung 
mand hen til os og fortalte, at han havde læst alt af Coelho.
  Biblioteket i Dalun er så stor en succes, at det har fået 
100.000 kroner i støtte af CISU (Civilsamfund i Udvikling – 
tidligere Projektrådgivningen), som forvalter en lille del af den 
danske udviklingsbistand. De 100.000 kroner skal det kom-
mende år bruges til blandt andet kompetenceudvikling af med-
arbejderne på biblioteket. En del af pengene skal også styrke 
samarbejdet med skoler i området og et forsøg på at danne 
læseklubber for børn. 
  - For mig giver projektet en ny identitet, efter jeg stoppede 
med at arbejde sidste forår, siger Jim Højberg.
  - Ja, jeg vil hellere tage til Dalun end Mallorca, siger Britta 
Bitsch. 
  - Jeg blev bibliotekar, fordi bøgerne på det lokale bibliotek i 
min barndom gjorde mig klogere på verden. Hvis mennesker 
skal have en chance for at ændre og forbedre deres livsvilkår, 
skal de have viden. Så det her projekt giver så meget mening 
for mig.

Britta Bitsch og Jim Højberg deltog også i indvielsen af 
biblioteket og var frivillige på biblioteket efter åbningen af det.

"
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Højskolens 
lille bibliotek 
giver elever 
store læse-
oplevelser

D

- Vi har en ambition om at skabe et bibliotek med verdens 1000 
bedste bøger, men det er selvfølgelig lidt forskelligt, hvad man 
synes om. Jeg spørger meget de unge, hvad de gerne vil læse. 
Det er sjovt at følge med i, hvad der rører sig hos dem.
Borups Højskole har en forfatterlinje, så nogle af eleverne 
er meget læsende og udgiver sågar egne bøger. Andre læser 
sjældent eller slet ikke, viser en håndsoprækning ved morgen-
samlingen. 
  - Min opgave er at samle og præsentere god litteratur, så 
eleverne kan få gode læseoplevelser. Det tvinger mig også til at 
følge med i nye udgivelser, og hvad der i øvrigt sker. Det er beri-
gende for mig, siger Aase Andreasen om sit job som frivillig. 
   - Skolen har ikke råd til at lønne en bibliotekar, så jeg tager 
ikke brødet ud af munden på en ledig bibliotekar – det er også 
vigtigt for mig, understreger hun.

et er mandag morgen, og eleverne på Borups Høj-
skole i hjertet af København har meget at tale om. 
Fra hjørnet af den højloftede fællessal flyder blid 
flygelmusik, indtil klokken slår ni, og forstanderen 
beder alle rejse sig og synge »I østen stiger solen op«

Aase Andreasen er med på forreste række. Hun og forstande-
ren, Bjørn Bredal, var kolleger på Politiken, hun som bibliotekar 
og Bjørn Bredal som journalist, indtil Aase Andreasen gik på 
pension i 2015. Denne morgen introducerer de sammen biblio-
teket for forårets elevhold.
   - I 2017 bad Bjørn mig om at hjælpe med at etablere et biblio-
tek på skolen. Jeg tøvede lidt, for jeg har ikke arbejdet så meget 
med skønlitteratur. Jeg var referencebibliotekar blandt andet på 
Politikens Oplysning, der var en gratis telefonservice, som eksi-
sterede i næsten 100 år, hvor enhver kunne ringe ind og få svar 
på alverdens spørgsmål. Jeg sad så i den anden ende af røret og 
slog op i alverdens opslagsbøger og lovsamlinger. Du kan kalde 
os datidens Google, siger Aase Andreasen.

VI SKAL HAVE VERDENS 1000 BEDSTE BØGER

Aase Andreasen tog alligevel imod forstanderens udfordring, 
og i dag er hun på højskolens lille bibliotek hver onsdag efter-
middag, eller når det som denne dag passer med den aktive 
pensionists kalender. 

Bibliotekarer er også frivillige her:
Ældre Sagens it-klub
Bibliotek ved landsbyskole Nepal 
www.kantipur.dk
Skolebibliotek i slummen i Kenya
Fotobibliotek hos SOS Børnebyerne

Aase Andreasen finder sit frivillige 
arbejde beringende.
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Er biblioteket for alle?  
Gentofte Centralbibliotek har taget et nyt format i
brug; en debatsalon, hvor medarbejdere fra regionens 
biblioteker inviteres til at debattere. I marts var emnet: 
Er bibliotekerne så inkluderende, som vi tror? 

C
social udsatte. For hvor langt skal biblioteket gå i sine hensyn? 
   - Man skal have et ærinde på biblioteket efter min mening.   
Ellers må vi sige: »Vi kan ikke løse det behov, I har«. Ellers er 
vi selv med til at skubbe grænserne for, hvad vores opgaver 
er, til områder, vi ikke er klædt på til at håndtere. Som bruger 
skal man heller ikke »flytte ind« på biblioteket og okkupere en 
computer en hel dag. Så vi skal hellere henvise folk til de rette 
steder for hjælp, sagde en bibliotekar fra et mindre bibliotek i 
København, hvor de udover hjemløse oplever unge, der ryger 
hash på biblioteket.
   På et forstadsbibliotek til København oplever man, at en 
gruppe skoleelever kommer hver dag i spisefrikvarteret og koger 
vand til nudler og hænger ud, hvilke nogle medarbejdere og bru-
gere mener er problematisk i forhold til lugtgener og larm. 
- Men det er en balancegang, for det giver også en mulighed for 
at skabe en relation til de unge, sagde den kulturfaglig leder fra 
biblioteket. 
    - Jeg har spurgt, om der er noget, de gerne vil lave på bib-
lioteket, og de har valgt en spilleaften med FIFA. Det har jeg 
sagt ja til, fordi min tanke er, at de derved kan få en relation og 
kendskab til huset, som de »kommer i tanke om«, når de så får 
brug for mere biblioteksrelaterede ting. 
   Amalie Ørum Hansen mener, biblioteket har en rolle i at finde 
løsninger til lokale udfordringer. Hun nævner et bibliotek, der har 
fået etableret et bad, fordi de havde en hjemløs, der tog bad i 
håndvasken.
   - Der er noget befriende i, at biblioteket ikke bare skubber 
opgaven videre, sagde hun.     
   Özlem Cekic mener også, bibliotekerne skal strække sig meget 
langt for at rumme alle, fordi de er et af de eneste steder for 
alle, og fordi de har en brobyggerfunktion. 
   - Nej, I skal ikke være jurister eller socialrådgivere, men un-
dervurder aldrig jeres indsats. Jeg tilhørte socialklasse fem som 
barn med forældre på kontanthjælp på Vesterbro. Og det var 

irka 30 biblioteksmedarbejdere var 
10. marts samlet på Gentofte Ho-
vedbibliotek til en debat, der stillede 
flere spørgsmål, end den besvarede, 
hvilket viser, at der ikke er facit på, 

hvordan bibliotekerne bedst muligt løfter sine 
opgaver lokalt. 
Spørgsmålene lød blandt andet:
Skal vi være for de få eller de mange? Og når vi 
ser et problem, skal vi så sende det et andet sted 
hen, eller skal vi forsøge at løse det selv?
   Debatpanelet bestod af Özlem Cekic, tidligere 
folketingspolitikere og debattør, Amalie Ørum 
Hansen, mellemleder på Gentofte Bibliotekerne 
og stifter af et nordisk normkritisk netværk for 
ledere, og May-Britt Diechmann, biblioteksle-
der på Stevns Bibliotekerne. De havde hver især 
forberedt spørgsmål, der dannede grundlag for 
debat ved bordene.  
   Er vi gode nok til at møde de unge?, spurgte 
May-Britt Diechmann for eksempel.
- I Stevns Bibliotekerne oplever vi, at unge bru-
ger os som varmestuer. Medarbejdere oplever 
konflikter med grupper af unge eller møder 
ind til rum med dåser og aviser overalt. Ofte 
er det en lille gruppe, der ødelægger det for de 
mange, hvilket er en tendens landet over. Jeg 
blev så træt af de unge for et stykke tid siden, 
at jeg fik lyst til at smide dem alle sammen ud, 
men det fik mig i stedet til at overveje, om vi er 
gode nok til at møde de unge? 
   Det spørgsmål fik også drejet debatten hen 
på andre grupper, som kan være svære at 
håndtere, for eksempel hjemløse eller andre 
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Debatsalon
Gentofte Centralbibliotek 
planlægger at invitere til 
1-2 debatsaloner i efter-
året. De vil blive annonce-
ret på centralbibliotek.dk 
samt i magasinet Bibforum 
senere på foråret. Kontakt 
Gentofte Centralbibliotek 
for yderligere oplysninger: 
bsc@gentofte.dk 

min bibliotekars fortjeneste, at jeg gennemførte 9. klasse, fordi 
hun var der og hjalp mig med at finde bøger, lave lektier og tage 
en snak med mig.    

BIBLIOTEKSRUMMET KAN EKSKLUDERE 

- Det er den vildeste myte, at biblioteket er for alle, selv om de 
fleste synes, at det skal være det, og mange også har en selv-
forståelse af, at det er det, sagde Amalie Ørum Hansen.    Hun 
mener, at mange biblioteker, uden at vide og ville det, er eksklu-
derende. 
   - Det kan være deres arrangementsprogram, der ikke er så 
mangfoldigt, som de tror. Eller kønsstereotyper, der går igen, for 
eksempel med drenge- og pigehylder. Vi skal være bedre til at få 
andre end majoriteten til at føle sig velkommen i rummet, siger 
hun.  
   Derfor var hendes spørgsmål til debatten: Hvilke metoder har vi 
til at gøre biblioteket til et inkluderende sted? 
Hendes egne bud var at sikre større mangfoldighed i materiale-
indkøbet og sikre, at udstillinger viser bredden, så for eksempel 
alle familieformer og køn er repræsenteret. Bibliotekerne bør 
også gå foran og skubbe til grænserne, mener hun. Et eksempel 
er Hvidovre Bibliotekerne, hvor drags læser højt i børnebiblio-
teker, selvom biblioteket også får kritik for det tiltag på sociale 
medier. 
    I skal ikke være bange for kritik af de valg, I tager, sagde Özlem 
Cekic.
   - Hvis folk ikke har en holdning til det, I gør, er det ligegyldigt. 
Jeg arbejder med dialogkaffe, som handler om, at jeg mødes med 
folk, som sender mig hademails, med det udgangspunkt, at jeg 
tror, vi har mere, der binder os sammen end skiller os ad. Vi skal 
turde tale om de svære emner og være bedre til at tolerere uenig-
heder. Tv-stationen BBC arbejder med begrebet »uenige sam-
men«. Og som biblioteker kan I skabe et trygt rum, hvor uenighed 
kan mødes til konstruktiv og kritisk samtale, sagde hun. 
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Undskyld, er der en 
bibliotekar til stede?
Den digitale udvikling har gjort selvbetjeningsløs-
ninger og nye formidlingsformer mulige. Nogle bib-
lioteker satser derfor på at gøre borgerne selvhjulpne 
og formidle til de mange, andre prioriterer fortsat den 
fysiske betjening af den enkelte borger højest. 
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sig af bibliotekets digitale tilbud og at indrette biblioteket, så 
det er let at klare sig selv og blive inspireret til at låne, forklarer 
Sanne Caft, der er vicechef for Københavns Biblioteker. Stra-
tegien er lagt af to grunde. Der kommer flere københavnere, 
samtidig med at bibliotekerne i København skal spare. Desuden 
har man en ambition om at være mere opsøgende, både i og 
uden for biblioteket, og det har krævet, at man bruger ressour-
cerne anderledes, ifølge Sanne Caft.
   - Vi vil frigøre ressourcer til arbejdet med børn og børns 
læsning med læsekampagner og opsøgende indsats på skoler 
i forhold til læselyst og digital formidling, der skaber læsere 
blandt både børn og voksne, for potentielt at kunne nå alle 
københavnere, siger hun. 
   For hende er det en falliterklæring, hvis biblioteket ikke 
gennem sin indretning og skiltning overflødiggør mange af 
borgernes spørgsmål om alt fra, hvor krimierne står, til vejen til 
toilettet.
   Der er dog fortsat bemanding i en del af åbningstiden, under-
streger Sanne Caft, men den er især rettet mod borgere, der 
reelt ikke selv kan løse deres behov. 
   - Når en ansat er i biblioteksrummet, hjælper vedkommende 
selvfølgelig alle borgere videre. Udgangspunktet er, at man skal 
vise dem videre til samlingen, selvbetjening, vores målrettede 
betjeningstilbud eller vores biblioteksfaglige kontaktcen-
ter, så de opdager, hvordan de kan bruge vores hjemmeside, 

ndskyld, er der en bibliotekar til 
stede?
Hvis man går på biblioteket i Kø-
benhavns Kommune, er der risiko 
for, at man ikke får svar på det 

spørgsmål.
   På Hovedbiblioteket i Krystalgade er 44 
procent af åbningstiden bemandet. Bor man i 
det nordvestlige København og skal på biblio-
teket Rentemestervej, kan man i 33 procent 
af åbningstiden møde bibliotekspersonale, og 
Bibliotekshuset på Amager har betjent åb-
ningstid i 25 procent af åbningstiden. Resten 
af tiden er bibliotekerne uden personale, og 
borgerne kan maile eller ringe til Biblioteket 
Online, der har betjening 62 timer om ugen.
Men hvilken værdi skaber det, at borgerne 
kan møde en bibliotekar i biblioteksrummet?   
Perspektiv har talt med fire biblioteksledere 
om, hvordan de prioriterer medarbejdernes 
ressourcer. 

MERE OPSØGENDE

I København er der et fokus på at gøre det 
intuitivt nemt for voksne brugere at benytte 

U
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nyhedsbreve med videre for at få svar 
på deres spørgsmål. Vores fokus er 
medbetjening, der har til formål at gøre 
borgerne selvhjulpne. Desuden målret-
ter vi vores indsats, så den matcher 
særlige behov. Eksempelvis opretter vi 
særlig betjening til gymnasieelever, når 
der er større skriftlige opgaver, så der er 
et tidsrum, hvor de kan få den særlige 
hjælp, de har brug for, samtidig med at vi 
også opgraderer det digitale tilbud til den 
gruppe, forklarer Sanne Caft.

BETJENING ER OGSÅ EN UDSTILLING

I København skifter bemandingen altså 
fra den klassiske betjening til en tilgang, 
hvor forskellige kanaler tilsammen dan-
ner en pallet af betjening, medbetjening, 
digital betjening og målrettet betjening 
til prioriterede målgrupper, hvor kontakt-
centret sikrer en mulighed for at få svar 
på generelle biblioteksspørgsmål i en 
væsentligt længere åbningstid, end man 
ville kunne tilbyde, hvis samme service 
skulle bredes på hovedstadens tyve 
biblioteker. 
   I København ser man bogudstillinger og 
digital formidling som betjening - for en 
udstilling kan ifølge Sanne Caft lige såvel 
være svaret på spørgsmål som »kan du 
anbefale en god bog?«, som en fore-
spørgsel ved den klassiske skranke. 
   - Mange borgere bruger biblioteket 
uden at være i kontakt med en medarbej-
der. Derfor er vores målrettede indsats 
med bogudstillinger en lige så vigtig 
faktor for læsning som mødet med en 
medarbejder. Her »møder« medarbejde-
ren bare borgeren gennem udstillingen, 
siger hun. 

DR. JEKYLL OG MR. HYDE

Andre kommuner har bemanding i en 
større del af åbningstiden. I Aarhus Kom-
mune har hovedbiblioteket Dokk1 perso-
nale til stede i 71 procent af åbningstiden. 
I Odense Kommune har hovedbiblioteket 
Borgernes Hus bemanding i 69 procent af 

"
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”Vores fokus er medbetjening, 
der har til formål at gøre
borgerne selvhjulpne.”

Sanne Caft
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åbningstiden, i Gentofte er der personale til stede 
i 93 procent af åbningstiden, og i Holstebro er der 
bemanding i 89 procent af åbningstiden. Den høje 
bemandingsprocent afspejler bibliotekets vision 
om at være borgernes levende bibliotek, fortæller 
biblioteks- og fritidschef i Holstebro Henrik Schou 
Zacho.
   - Visionen om et levende bibliotek harmonerede 
ikke med et »dødt bibliotek« uden bemanding 
efter klokken 18, hvor borgerne var overladt til sig 
selv. Det gav næsten en Dr. Jekyll og Mr. Hyde-
oplevelse af biblioteket, og den kontrast havde vi 
svært ved at leve med, siger Henrik Schou Zacho. 
   Derfor har Holstebro Bibliotek bemanding alle 
hverdage mellem klokken 10 og 22, og det har 
krævet prioritering.
   - Vi nedprioriterer interne møder, og medarbej-
derne må gerne tage arbejde med på en aften-
vagt, hvor der jo nogle aftener kan være meget 
stille. Men vi oplever, at borgerne er meget til-
fredse med, at der er personale på vagt. De synes, 
det er trygt at komme om aftenen, og de lever 
fint med, at vi ikke kan levere den samme service 
hver eneste aften, og at det er medarbejderne på 
vagt, der bestemmer, om der skal være musik i 
udlånet, frisklavet kaffe til borgerne eller tændte 
stearinlys, siger Henrik Schou Zacho.  
   For at sikre, at biblioteket matcher lokalsam-
fundets behov, analyserer Henrik Schou Zacho 
besøgstallene, og når gymnasieeleverne har 
større opgaver, sættes bemandingen op, mens 
bemandingen sættes ned, hvis der foregår noget 
særligt et andet sted i byen. 
   Rent politisk er der en stor opbakning til tanken 
om det levende bibliotek, og byens borgmester 
trækker ofte biblioteket frem i kulturdebatter. 
   - Han han kan se, at det er en værdi for byen, 
at biblioteket er et sted, hvor der er lys og liv om 
aftenen, så vi ikke er en død provinsby, når butik-
kerne i gågaden lukker, siger Henrik Schou Zacho.

TAKEAWAY ELLER RESTAURANT?

I Gentofte Kommune er biblioteket bemandet i 
93 procent af åbningstiden, ifølge Perspektivs 

beregninger. Det er et bevidst valg, forklarer leder af Kultur og 
Bibliotek i Gentofte Thomas Angermann.
   - Ud over at betjening er lig god service og et nærværende 
bibliotekstilbud for borgerne, er betjeningen også nøglen til 
udvikling. I det daglige møde med borgerne udvikler vi vores 
praksis og biblioteket. Betjeningen giver en helt anden fornem-
melse for borgerne, og hvad der sker lokalt, og den fornem-
melse kan vi så supplere med data, statistik og den viden, vi 
har generelt om udviklingen i samfundet, siger han. 
   Bibliotekerne i Gentofte har blandt andet over 200 frivillige, 
der løser opgaver af forskellig karakter, hvilket giver mulighed 
for biblioteket i at tænke aktivitet bredere og mere sammen-
hængende med lokale borgere. Det store frivillige engagement 
styrkes og udvikles også via kontakten mellem personale og 
brugere i bibliotekets åbningstid.
   Men der er også ubetjent åbningstid på bibliotekerne. Tho-
mas Angermann sammenligner de to tilbud med forskellen på 
en take away og en restaurantoplevelse. 
   - Take away passer perfekt til visse behov, men man får ikke 
relationen eller den faglige kvalitet, som en restaurantople-
velse er. Restaurantbesøg skaber minder, og det er ofte en 
oplevelse, man kan anbefale til andre. De to ting kan noget 
forskelligt, og det skal vi være opmærksomme på, siger han. 
   Thomas Angermann kalder det en klar serviceforringelse, 
hvis han var tvunget til at skære i den bemandede åbningstid, 
for borgerne sætter stor pris på, at bibliotekets personale er 
tilgængeligt.
   - Men vi er også en kommune, hvor der er tradition for at 
prioritere kulturtilbuddet, så borgerne forventer, at vi er her, 
siger han.

FÅ PENGE – MEN STADIG BEMANDING

Danmarks tredje største by – Odense – har ikke samme traditi-
on som Gentofte Kommune for at prioritere biblioteket højt og 
ligger derfor i den lavere ende, når det handler om at afsætte 
midler til folkebiblioteket. Men det er en bevidst strategi, at 
biblioteket har en høj procentvis bemanding især på hovedbib-
lioteket, siger bibliotekschef Kent Skov Andreasen. 
   - Vi står lige nu med hårde besparelser, så det er absolut et 
positivt tilvalg, at vi ønsker professionelle bibliotekarer på vagt 
i vores åbningstid, siger Kent Skov Andreasen, der dog må kon-
statere, at den hårde sparerunde vil betyde en nedgradering i 
bibliotekets formidling, blandt andet på grund af begrænsnin-
ger i åbningstiden og andre servicereduktioner. 
   - Men vi holder fast i, at der altid skal være minimum én på 
vagt på hver etage på hovedbiblioteket, samt i alle lokalbiblio-
teker, siger han.
   - Medarbejderne er den vigtigste ressource, og et bibliotek er 
ikke et bibliotek uden dygtige folk til at formidle de tilbud, vi 
har – så er det kun en samling. Vi skal holde den professionelle 
fane højt. Vi er en storby med universitet og en lang række 
uddannelses- og kulturinstitutioner, og vi opererer derfor i 
begrænset omfang med selvbetjente biblioteker, og den prio-
ritering har politikerne givet grønt lys til. Jeg finder, et delvist 
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Nøgletal:
København, Gentofte,
Odense og Holstebro

Folketal i 1.000

Kommune 2015 2018
København 591 623
Gentofte 75 75
Odense 199 204
Holstebro 58 59

Netto udgifter i 1.000 kr. pr. 1.000 borgere

Kommune 2015 2018
København 354 333
Gentofte 599 580
Odense 368 382
Holstebro 421 419

Udlån i alt pr. 1000 indbygger

Kommune 2015 2018
København 5.210 4.119
Gentofte 10.953 10.023
Odense 5.570 4.645
Holstebro 6.490 5.673

Fysiske besøg i 1.000

Kommune 2015 2018
København 4.631 4.726
Gentofte 746 698
Odense 1.401 846
Holstebro 229 335

Åbningstimer

Kommune 2015 2018
København 1.682 2.387
Gentofte 508 702
Odense 447 447
Holstebro 164 281

Kilde Danmarks Statistik
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”Medarbejderne er den vigtigste ressource, og et bibliotek 
er ikke et bibliotek uden dygtige folk til at formidle de

tilbud, vi har – så er det kun en samling.”
Kent Skov Andreasen

selvbetjent bibliotek kan være et godt supplement, men det kan 
aldrig stå alene. Til gengæld er vi et af de mest automatiserede 
og selvbetjente biblioteks- og borgerservicetilbud herhjemme, når 
det gælder de rene logistikfunktioner.
   I Odense er oplevelsen, at det er kombinationen af de gode facili-
teter, de mange arrangementer og det tilgængelige personale, der 
tilsammen øger borgernes brug af biblioteket, og som ikke mindst 
skaber den gode relation mellem brugerne og biblioteket. 
   - Uden personalet er biblioteket en torso i form af en bogsamling 
uden forbindelse til især alle de øvrige digitale tilbud, vi formidler 
og udvikler, siger Kent Skov Andreasen.

PERSONLIG BETJENING LØFTER KVALITETEN

Formand i Forbundet Kultur og Information, Tine Segel, er positiv 
over, at man så mange steder prioriterer den personlige betjening 
højt.
   - Det er lidt paradoksalt, at jeg skal fremhæve vigtigheden af 
den faglige betjening, ment på den måde, at det burde være en 
selvfølgelighed, at man naturligvis kan finde faglig vejledning, når 
man træder ind på et bibliotek. 
   - Naturligvis er det under forandring på grund af besparelser og i 
en digital verden, hvor der selvfølgelig også skal være tilstedevæ-
relse på digitale platforme, og jeg er stor tilhænger af, at der skal 
eksperimenteres. Men jeg må advare imod at save den gren over, 

man sidder på, ved at nedprioritere det fysiske 
møde på biblioteket. For at biblioteket skal 
være en troværdig og folkekær institution, 
skal det være muligt for borgerne at møde en 
fagperson ansigt til ansigt i biblioteksrum-
met, fordi det er i den personlige betjening 
og i samtalen, at vi hjælper borgerne bedst. 
Jeg hører igen og igen fra medlemmerne, at 
de i dialogen med borgeren kan få afdækket 
et helt andet behov end det, borgeren troede, 
vedkommende havde. Vi mister den kvalitet, 
hvis vi udvander den faglige betjening.
   Men samtidig understreger Tine Segel, at 
hun ser en klar fordel for borgerne i, at bib-
liotekerne også mange steder holder åbent i 
ydertimerne ved at indføre selvbetjening. 
   - Det er jo også en gevinst, at man kan bruge 
biblioteket som studieplads og fordybelses-
rum, og at man – fordi bibliotekerne er blevet 
så stærke i den visuelle formidling på bag-
grund af medarbejdernes kompetencer – også 
sagtens kan finde frem til de gode læseople-
velser på egen hånd. Men de to tilbud skal gå 
hånd i hånd, siger hun.

"

Bibliotek

Gentofte
Hovedbibliotek

Odense
Hovedbibliotek

Dokk1

Københavns
Hovedbibliotek

Biblioteket
Rentemestervej (filial)

Bibliotekshuset
Amager (filial)

Holstebro

Åbningstimer
i alt

72

77

77

79

84

98

70,5

 Perspektiv 
har beregnet 

åbnings-
tiden ud fra 
oplysninger 

fra biblio-
tekernes 

hjemme-
sider. 

Åbningstimer med 
bemanding

67

53

55

35

28

25

63

Bemanding
i procent

93,1

68,8

71,4

44,3

33,3

25,5

89

Betjeningstimer
kontaktcenter/

telefon

38

32

62

62

62
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Nyt på Del Din Viden
Del Din Viden er et forum for videndeling. Læs artiklerne i
deres fulde længde på kulturoginformation.dk/deldinviden

Læseheste     

3. februar

Efter den nationale læseundersøgelse fra 2017 har 
Brønderslev Bibliotek taget udfordringen op og iværksat 
en læseklub for piger på mellemtrinnet, der interessere-
de sig for heste.

Borgerinddragelse: Man kommer 
langt med kaffe og kage     

2. marts

Odder Kommunes kommunikationsteam har inviteret 
sig selv hjem i stuerne for at tale om borgerinddragelse. 
Efter kander af lun kaffe, et hav af jordbærtærter og en 
masse gode samtaler har teamet samlet ti gode råd.

Om tidsskrifter og aktualitet

10. marts

I denne artikel kan du læse om bibliotekar emeritus, 
Steffen Kronborg, der skriver om tidsskrifter og ak-
tualitet på biblioteket - eller manglen på samme.

Lektør i 30 år

20. marts

Forestil dig, at du er meget glad for hindbærsnitter (i min verden er det ikke særlig 
svært at forestille sig). Forestil dig så, at du hver uge får leveret en eller flere 
hindbærsnitter gratis lige til døren, med den ene betingelse, at du udtaler dig om 
hindbærsnittens smag. Og forestil dig så til slut, at du oven i købet får betaling for at 
gøre det!

De små grønne 
sedler med 
lektørudtalelserne 
fra 2005 Arkivfoto 
Jakob Boserup

Brugerne kender godt til de almindelige tidsskrifter – lige 
som her på Allerød Bibliotek, men andre tidsskrifter er 
knap så kendte. Arkivfoto Jakob Boserup
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Tekst: Louise Eltved Krogsgård, udviklingskonsulent og leder af Brønderslev Forfatterskole

»Litterære Livsvidner« er navnet på et projekt i Brønderslev 
Bibliotek, der sammen med sognepræst Jeanette Geller har 
arbejdet på at skabe nye fællesskaber med udgangspunkt i 
den gode historie.

Asaa er Brønderslev Kommunes eneste havneby 
og ligger næsten så øst på, som du kan komme. 
Det er en aktiv lille by med købmand og eget 
hestevæddeløb. Biblioteket kommer på besøg i 
form af det mobile bibliotek, som både har faste 
holdepladser og besøger skolen, der går til 6. 
klasse. Byen har et stærkt sammenhold, og der 
er flere mødesteder rundt i byen, som samler 
borgerne. Brønderslev Bibliotek har i 2019 haft et 
samarbejde med sognepræst Jeanette Geller og i 
projektet Litterære Livsvidner arbejdet på at skabe 
nye fællesskaber med udgangspunkt i den gode 
historie.

»Jeg blev egentlig lidt overrasket over, hvor hurtig litteraturen 
er en åbner for at tale om vigtige ting. Det var vel egentlig også 
tankegangen, men det slog mig, at det faktisk går pænt stærk. 
Så jeg tænker, at forløbet har vakt en interesse for litteratur i 
det hele taget. Gruppen, inklusiv mig selv, har fået øjnene op for, 
at noveller og digte faktisk kan noget – og ikke kun romaner.« 
Sognepræst Jeanette Geller.

LÆSEGRUPPER

Deltagerne har fundet tilbuddet gennem sognepræst Jeanette 
Geller og gennem facebookopslag på den lokale borgergrup-
pes side. Der var i udgangspunktet otte pladser, men efter de 
første par gange var der flere i kø. Det betød, at holdet endte 
med at have 11 deltagere. Projektets formål har været at binde 
litteraturen til det levede liv og kunne etablere fællesskaber. I 
udviklingen af projektet deltog Jens Ulrich, lektor i samskabelse 
fra Via University Aarhus; her har fokus været på at kunne 
udvikle fællesskaber, som har en blivende karakter og samler 
mennesker i nye, meningsfulde relationer.

»Det har været udviklende at være sammen med nogle menne-
sker, hvor man faktisk har hver sin holdning til det, der bliver læst 
op. Det er så godt, synes jeg.« Deltager i læsegruppen.

Som bibliotek var det en meget positivt overraskede oplevelse, 
at der var så stor opbakning. Det var ikke på forhånd givet, 
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hvordan idéen om litteratur ville blive modtaget. Som metode 
har projektet brugt »Shared reading« med oplæring fra Cecilie 
Laskie. Tilgangen har været at læse en novelle og et digt ved 
hvert møde og have fokus på temaer og emner, som giver 
mening og skaber gode samtaler.

»Jeg synes, noget, der også er vigtigt, er, at det har været rigtig 
spændende at få lov til at kigge på noveller, altså den dér del af 
litteraturen, vi ikke kommer så tit til. Samtidig med, at vi har 
oplevet, at med alle vores forskelligheder kan vi byde ind; vi har 
jo været omkring næsten alle menneskelige eksistentielle ting, 
der har været – det har været virkelig spændende.« Deltager i 
læsegruppen.

Emnerne har været kærlighed, ensomhed og også mere 
stedspecifikke som havet/vandet. Vi har også haft talt om 
en større, legendarisk nazi-skat, der efter sigende skulle være 
gravet ned ved Asaa et sted.

»Når vi har læst noget, så ser og fremhæver vi noget forskelligt. 
Nogle gange får man lyst til at læse det en gang til. For så har 
andre lige set noget andet med andre øjne, og så bliver det lige 
lidt anderledes.« Deltager i læsegruppen.

PÅ UDEBANE I LITTERATUREN

Deltagerne har været meget engagerede og forskellige i deres 
baggrunde og tilgange til litteraturen. Processen har også 
for bibliotekets personale været en ny oplevelse og en helt 
ny tilgang at arbejde med litteratur på. Det har givet en stor 
arbejdsglæde og en begejstring i at kunne bruge litteraturen 
som en metode til at udvikle fællesskaber og som en relationel 
tilgang.

Flere af deltagerne nævner også den styrede proces som me-
ningsfuld, og en, der giver et nærværende rum, som er let at gå 
med ind i. En deltager siger blandt andet:

- Det, at det er styret på den måde af jer, det er godt, ellers 
kører vi ud af mange sidespor. Jeg har valgt det her, fordi det er 
styret, jeg er jo tit sammen med nogen, hvor vi bare snakker.

I valget af og oplæringen i metoden var projektgruppens 
erfaringer, at metoden giver muligheden for hurtigt at få en 
samtale på et dybere plan; almindelige høfligheder og samtaler 
om vejret springes over, og man går i stedet hurtigt videre til 
livets vigtige samtaler.

»Vi var flere gange ikke nået ret langt i teksten, før der blev talt 
om personlige erfaringer – også de erfaringer, som vi normalt 
ikke deler med andre. Men det var som om, at her var der en an-
ledning til at få »luftet« de oplevelser, der fylder. Oplevelser, som 
vi normalt går og gemmer på, fordi vi tror, at de ikke tåler dagens 
lys, men her var det tilladt at lukke dem ud. Det var ret stærkt.« 
Sognepræst Jeanette Geller.

Projektet har vist, at netop litteraturen har en særlig evne til 
at skabe forbindelser til det levede liv. Ved alle møderne har 
deltagerne delt episoder, refleksioner og minder fra deres liv 
og har haft en oplevelse af, at det ikke ville have været muligt i 
andre lignende fællesskaber.

»Jeg sagde første gang: »jeg tror ikke, det er mig - jeg synes, det 
er noget mærkeligt noget«. Men så blev jeg faktisk fanget, næste 
gang Jeanette sagde »kom nu« igen, så blev det faktisk meget 
interessant, og det har jeg også fortalt i Agersted.« Deltager i 
læsegruppen.

PINGPONG OG MERE FÆLLESSKAB

Projektperioden er nu afsluttet, og videre i projektet skal der 
arbejdes med konfirmander som målgruppe, og projektet skal 
afprøves i Agersted, som er en lignede landsby. Her er der igen 
samarbejde med sognets præst. Gruppen har dog valgt at 
fortsætte og blive ved med at mødes omkring litteraturen og 
har fået lavet deres egen læsegruppe.  Sammen har vi udviklet 
en guide til, hvordan der udvælges og snakkes om litteratur og 
spilleregler for gruppens funktioner.

»Når du går i biografen og ser en film, så er det jo lækkert at have 
én at snakke med bagefter - min kone og jeg læser ret ofte det 
samme og har bagefter sådan en pingpong, og får nogle forskel-
lige vinkler på, og så er det hér rigtig fint at få det fra andre men-
nesker også.« Deltager i læsegruppen.

Der har i gruppen været enighed om, at der stadig skal læses 
noveller, og at der ikke skal være forberedelse; alle i gruppen 
har fornemmelsen af, at dette setup er det, der fungerer bedst, 
for at der kan skabes et rum for nærvær og meningsfuldhed. 
Projektet er støttet af udviklingspuljen under Slots- og Kultur-
styrelsen og fortsætter i hele 2020.
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Hvert år uddeler Arbejdsmiljørådet en pris til 
arbejdspladser, som har gjort noget særligt for 
arbejdsmiljøet. Grundet den udfordrende situation 
med coronavirus, er det besluttet at udsætte tema-
dagen og prisuddelingen fra den 21. april til tirsdag 
den 8. september 2020 i DGI-byen. Måske er din 
arbejdsplads med i nomineringen? 

LR

Lovgivning mod
aldersdiskrimination 
hjælper også de unge

Arbejdsmiljøprisen 
2020 

Ligebehandlingsnævnet har tilkendt en ung mand en godtgørelse på 25.000 kroner. 
Der var tale om en ulovlig forskelsbehandling, da den 22-årige fik afslag på sin 
ansøgning til en stilling som regionschef på grund af sin unge alder. 

Om sagen
En 22-årig mand søgte i 2019 en opslået stilling som regionschef i en privat virk-
somhed. Efter først at have talt med marketingchefen i virksomheden sendte han 
sin ansøgning og sit CV.
   Allerede senere samme dag modtog manden et skriftligt afslag på sin ansøgning. 
I afslaget stod der: 
   »Hej [xx], min direktør vender desværre tommelen nedad på grund af din unge 
alder. Lidt mere erfaring fra detail, B2B eller telemarketing de næste 5-10 år, og så 
er du lige det, vi skal bruge. Jeg ønsker dig god vind med den videre søgning.« 
   Den unge mand indbragte sagen for ligebehandlingsnævnet den 22. august 2019, 
fordi han mente, at ordlyden beviste, at hans alder havde haft betydning i forbin-
delse med afslaget, og at virksomheden derved havde overtrådt forskelsbehand-
lingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Virksomheden påpegede for nævnet, 
at det var den unge mands manglende erfaring, der var årsag til afslaget – ikke hans 
alder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse 
Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at manden havde modtaget et afslag 
direkte begrundet i sin unge alder. Det var derfor op til virksomheden at bevise, at 
alderen ikke var tillagt betydning i forbindelse med afslaget. Den bevisbyrde kunne 
virksomheden ikke løfte. Nævnet lagde afgørende vægt på, at afslaget udtrykkeligt 
henviste til mandens alder. 
   Ligebehandlingsnævnet vurderede på den baggrund, at manden var blevet direkte 
forskelsbehandlet, fordi han på grund af sin unge alder var blevet stillet ringere, end 
en anden var blevet i en tilsvarende situation. Sagen viser, at forbud mod forskels-
behandling på grund af alder ikke kun handler om beskyttelse af ældre.

Helle Fridberg
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KI har tematiseret de forskellige krav til overenskomstforhand-
linger i 2021, forbundet har modtaget indtil redaktionsdatoen. 
Fristen for indsendelse af krav blev udsat til den 20. april 2020, så 
dette er en foreløbig status, og det endelige billede kan se ander-
ledes ud. OK-21-arbejdsgruppen har første møde den 4. maj, hvor 
alle krav bliver vendt. I alt har forbundet modtaget 74 krav. 

Oversigten viser, hvilke temaer
KI ś medlemmer har prioriteret:

Tema Antal krav I procent

Bæredygtigt arbejdsliv 20 27%

Arbejdstid 18 24%

Lønsystemet 11 15%

Seniorrettigheder 6 8%

Kompetenceudvikling 4 5%

Mobilitet & Forandringer 4 5%

Arbejdsmiljø 3 4%

TR-systemet 3 4%

Tidsbegrænset ansatte 2 3%

Attraktiv offentlig sektor 1 1%

Pension 1 1%

Verdens bedste ledere 1 1%

Topscoren er temaet Bæredygtigt arbejdsliv. Her handler 
kravene om muligheden for mere fleksibilitet i sit arbejdsliv 
i form af ret til orlov, flere omsorgsdage i forhold til børn, 
men også til familie, mere barsel til mænd, med videre.
   Lige i halen på topscoren er temaet Arbejdstid. Her ligger 
hvert fjerde krav. Det er hovedsagligt på det kommunale 
område, at der er mange krav til dette tema.  I toppen ligger 
kravet om bedre honorering af arbejde på skæve tidspunk-
ter, såsom aften- og weekendarbejde.
   Det tredje tema, som fylder meget, er lønsystemet. Flest 
krav handler om at forhøje satserne på sluttrin 7 og 8. Der 
er også et par krav om at forbedre mulighederne for at få et 
rådighedstillæg, så det i højere grad også kan tilfalde biblio-
tekarer. Et andet krav går på, at der indføres et specialisttil-
læg på størrelse med rådighedstillægget.
   8 procent af kravene handler om bedre seniorrettigheder. 
Det er primært på det kommunale område, at der er krav 
inden for dette tema. Ønskerne er blandt andet ret til at gå 
ned i tid med fuld pension og flere seniordage. 

Helle Fridberg

Temaer for modtagne OK-21 krav

/ Fra telefonvagten /

OK21

Spørgsmål: Før corona-krisen havde jeg med min arbejdsgiver aftalt ferie i fire uger i juli 2020. Vi skulle på en længere rejse, og derfor 
var jeg tidligt ude med at få godkendt min ferie.
   Nu ser alting jo anderledes ud, og vi har i familien ikke længere planer om at tage af sted på den planlagte tur. Jeg vil derfor gerne af-
holde en kortere sommerferie i år og udskyde den længere ferie til senere.  Jeg tænker, at det er den helt særlige corona-situation, der er 
årsagen til vores ændrede ferieplaner, så har jeg ret til at få rykket min planlagte ferie?

Svar: 
En aftale om ferie er som udgangspunkt en bindende aftale, der står ved magt. Der er dog nogle særlige situationer, der betegnes som 
»feriehindringer«, hvor en aftalt ferie ikke kan kræves afholdt. De mest almindeligt forekommende feriehindringer er egen sygdom og 
barsel. Det, der kendetegner de feriehindringer, der er oplistet i ferieloven, er, at feriehindringen skyldes lønmodtagerens egne forhold. 
Selv om hele situationen har været meget usædvanlig på grund af corona-risikoen, er det derfor desværre ikke en situation, der falder 
ind under »feriehindringer«.  Hvis du skal ændre den planlagte ferie, kræver det derfor, at du kan indgå en aftale med din chef om det. Da 
alle - både arbejdsgivere og medarbejdere - skal udvise fleksibilitet i den krisesituation, landet står i, kan det jo godt være, at din chef vil 
være med til at ændre den allerede indgåede aftale.  

Karin V. Madsen
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TEKST LOUISE GRAA CHRISTENSEN ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nulfejlskultur er udbredt både på danske arbejdsplad-
ser og i samfundet, men det stresser medarbejderne 
og hindrer innovation, mener seniorkonsulent i Viden-
center for God Arbejdslyst Rebekka Bøgelund, der har 
skrevet bogen Fejl? – et opgør med nulfejlstyranniet
og den usunde præstationskultur.

Nulfejlskultur. Noget, de færreste arbejdspladser ønsker at 
være kendt for, men det betyder langt fra, at der er gjort op 
med den. For det kan godt være, at jobopslaget lover, at der er 
højt til loftet og plads til at byde ind med idéer. Men i realite-
ten er det mere sandsynligt, at der opstår utilfredshed, hvis 
alting ikke går efter planen. Og det er vel fair nok, at arbejds-
giveren tager det ilde op, hvis en medarbejder begår en fejl? 
Nej, mener seniorkonsulent og forfatter til bogen Fejl? – et 
opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur, 
Rebekka Bøgelund. I hvert fald ikke, hvis arbejdspladsen skal 
udvikle sig i en innovativ retning. 
   - Jeg har arbejdet i mange typer af organisationer - både i 
store private firmaer, i små start-ups og i uddannelsessekto-
ren. Alle steder har jeg funderet over, hvad det er, der gør, at 

Vil du tænke 
nyt? Så begå 
en fejl!

medarbejderne på nogle arbejdspladser byder 
meget ind, stiller spørgsmål, eksperimenterer 
og tør at lave fejl og tale om det, mens det 
andre steder er kutyme at trække sig ind i 
sneglehuset, være stille til møderne og holde 
sig til at gøre det, man plejer. Og skulle der al-
ligevel blive begået en fejl, er det enten noget, 
man får skæld ud over eller ikke taler om, siger 
hun. 
   Men tendensen til at frygte fejltrin starter 
længe før, vores arbejdsliv begynder, bedy-
rer Rebekka Bøgelund. Hun har blandt andet 
fulgt med i debatten om børn og angst og om 
unge, der går ned med stress og depression 
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undervejs i deres uddannelser på grund af præ-
stationspres.
   - Jeg synes, vi har et samfundsmæssigt pro-
blem, hvis vi skal være førende og innovative 
og skabe nye produkter og løsninger. Der er en 
fejlfinderkultur i hele uddannelsessystemet, hvor 
der spekuleres i gennemsnit, frem for hvad man 
kan blive klogere af. Og den »perfekthedskul-
tur« forsvinder ikke efter endt uddannelse – den 
tager vi med os ud på vores arbejdspladser, siger 
Rebekka Bøgelund.

MED INNOVATION FØLGER FEJL

For at komme i gang med sin bog måtte Rebekka 
Bøgelund tage lidt af sin egen medicin: Hun måtte 
springe ud i noget nyt med risiko for at fejle. Hun 
havde nemlig aldrig skrevet en bog før – men 
havde dog skrevet flere forskningsartikler samt 
lavet podcasten Nulfejlskultur. Her taler hun med 
en række mennesker om netop nulfejlskultur. Hun 
besluttede, at hendes bog skulle bygges op på 
samme måde, og i den har hun derfor interviewet 
en række forskellige mennesker med meget på 
hjerte, når det kommer til nulfejlskultur. Blandt 
andet kendte direktører, en psykolog, forskere, 
meningsdannere og kulturpersonligheder. Med 
den opbygning vil hun vise eksempler fra virkelig-
hedens verden. Interviewpersonerne er fælles om 
at mene, at med udvikling og innovation følger 
også fejl og eksperimenter.
   - Man skal acceptere, at går man i gang med nye 
ting, bliver det som regel ikke perfekt. Jeg minder 
dagligt mig selv om, at det er okay ikke at vide 
det hele og være på nyt terræn, siger hun.
   Ifølge Rebekka Bøgelund er det ledere, der er 
rollemodeller, når det kommer til at nedbryde 
nulfejlskulturen. For eksempel direktører, der tør 
gå forrest og være sårbare ved at vise ting, de 
ikke helt har styr på. 
   - Mennesker, der tør svare på et spørgsmål, at 
de ikke kender svaret, men gerne vil undersøge 
det. Hvis medarbejderne oplever, at lederen hånd-
terer det sådan, kan de også gøre det.
   Rebekka Bøgelund har blandt andet talt med 
direktør ved Nationalmuseet Rane Willerslev og 
CEO ved Norlys Niels Duedahl.
   - De har begge en mentalitet, der gør, at de 
tør slippe kontrollen og være sårbare. Og når de 
gør det, byder medarbejderne ind. For eksempel 
siger Duedahl, at han er nysgerrig på, om andre 

ledere har skuffer, der roder. Man skal nemlig turde vise sit rod 
frem – hvad enten det handler om, at ens humør er påvirket af 
et skænderi med konen eller af et dårligt regnskab. Det er den 
type af ledere, der får ægte følgeskab og kan sætte scenen for 
en sund kultur, siger hun. 

SÆT ORD PÅ NULFEJLSKULTUREN

Som medarbejder kan man dog også skubbe på for at skabe en 
sundere kultur, selvom det kan være svært med en leder, der 
mangler selvindsigt, siger Rebekka Bøgelund. 
   - En strategi er, at man starter på afdelingsniveau med at 
kigge på, hvilken kultur der hersker, og taler om den: Tør vi 
egentlig eksperimentere her? At fejle og at tale om de fejl, vi 
laver? Alle skal kunne byde ind med deres meninger og turde 
stille spørgsmål. På den måde skaber man dialoger og reflek-
sioner. Vejen frem er åbenhed. 
   Adspurgt om, hvad der er den vigtigste ingrediens på en 
innovativ arbejdsplads, svarer Rebekka Bøgelund: Psykologisk 
tryghed. Det er et begreb, som den anerkendte professor fra 
Harvard School of Business, Amy Edmondson, har forsket 
meget i. 
   Psykologisk tryghed handler om at skabe et miljø, hvor man 
er tryg ved at stille spørgsmål og tryg ved at italesætte det, 
hvis man har begået fejl. Det betyder, at man føler sig sikker 

Rebekka Bøgelund 
har blandt andet en 
master i psykologi fra 
Aarhus Universitet, har 
arbejdet som ledelses- 
og udviklingskonsulent, 
og med organisations-
udvikling. I dag er 
hun seniorkonsulent 
i Videncenter for God 
Arbejdslyst hos Krifa.



Kom nulfejlskulturen til livs 

Råd til medarbejdere

·  Vær bevidst om, at hvis du ikke udviser en vis portion mod, så ændrer du heller ikke dit mindset. Hvis du gerne vil 
opnå noget andet, så må du også forsøge noget andet.

·  Du kan være med til at fremme en sund kultur, hvis du selv stiller spørgsmålet: Hvad kan vi som medarbejdere gøre 
for at fremme den psykologiske tryghed? Diskutér det, og anerkend hinandens forslag.

Råd til ledere
 
·  Vær nysgerrig som leder. Du har trænet handlekraft de sidste 200 år, men du har ikke øvet dig i at være nysgerrig. 

Nysgerrighed er en kompetence, som er medvirkende til at skabe en psykologisk tryg kultur, hvor medarbejdere tør 
at fejle og dermed skabe innovation.

·  Vis, at du selv tør at begå fejl. Når lederen tør at være sårbar, afmystificerer du fejlkulturen, og det bliver legitimt for 
dine medarbejdere at fejle.
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på ikke at blive udstillet, fordi lederen og teamet bakker op og 
er enige om, at man må tage risici for at opdage nye ting og 
forbedre »plejer«.
   - Psykologisk tryghed er lig med medarbejdere, der klarer sig 
godt. I de organisationer, hvor kulturen er præget af psyko-
logisk tryghed, er folk udforskende, nysgerrige og tør stille 
spørgsmål. De sidste 200 år er vi blevet belønnet for at vise 
retning og svare på spørgsmål – ikke for at stille dem og ekspe-
rimentere. Så vi skal træne nysgerrigheden og finde modet til 
at eksperimentere, siger Rebekka Bøgelund. 
   For hvis man er ansvarlig og engageret og arbejder efter de 
mål, der er sat, samtidig med at man oplever en tillidsbaseret 
kultur med rum til at udvikle, opnår man en zone for læring og 
bliver klogere som individ og som organisation. 
   - Og det handler ikke om, at vi bare skal acceptere en masse 
fejl, men om at analysere på de fejl, der uundgåeligt vil ske, 
siger Rebekka Bøgelund.
   Alene den del, der handler om, hvordan man italesætter fejl, 
har nemlig stor betydning:
   - Der er jo kæmpe forskel på, om chefen siger: »Det gik 
dårligt, det skal du ikke gøre igen«, eller »Hvis du skulle gøre 
det igen, hvad ville du så gøre anderledes?«. Taler man om fejl 
på den måde, bruger man dem som et læringspotentiale, siger 
Rebekka Bøgelund.

SUND ELLER USUND PRÆSTATIONSKULTUR?

Spørgsmålet er så, om der ikke findes fejl, der bare ikke må 
forekomme. Og jo, det gør der, siger Rebekka Bøgelund. Men 
man kan ikke sætte det så firkantet op: 
   - Lægen skal ikke fjerne det forkerte ben på patienten, 
men omvendt er der områder af lægevidenskaben, hvor man 
eksperimenterer og fejler. Det handler om at skabe lommer, 
hvor vi kan eksperimentere inden for afgrænsede områder.
   Rebekka Bøgelund påpeger samtidig, at præstationskultur 
ikke er lig med en usund kultur. Hun mener ikke, at niveauet 
på uddannelserne skal sænkes, eller karaktersystemet 
afskaffes, ligesom vi heller ikke skal forvente mindre af 
hinanden på arbejdspladsen.
   - Præstationskultur er ikke skidt i sig selv. For er der tale 
om en sund præstationskultur, er man ikke bange for at 
præstere, for man frygter ikke, at der sker noget dårligt, 
hvis man ikke opnår det »rigtige« resultat. En usund kultur 
opstår, hvis målet udelukkende handler om at komme til et 
på forhånd defineret resultat i stedet for at se nye mulig-
heder undervejs. Har du en sund kultur, er der konkrete mål, 
man stræber imod at nå, men vejen dertil kan være snørklet 
og have bump på vejen. Og det er der ikke noget galt med, 
siger hun.
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www.Kulturoginformation.dk/corona
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Faggruppemøde i Faggrup-
pen for Sundhed, Medicin 
og Samfund (SMS)
Hør om arbejdet med data 
management og data 
stewardship og bliv opda-
teret omkring status og 
planer for licensarbejdet fra 
Licenskontoret på Det Kgl. 
Bibliotek.
30. april 2020 i København

Webinar:
Forstå et gamerbarn
Mange konflikter og bekym-
ringer ville kunne undgås, 
hvis "de voksne" bare 
forstod computerspillenes 
univers og de computer-
spillende børn bare en lille 
smule bedre!   
6. maj 2020 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Webinar: SEO – søgema-
skineoptimering 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 compu-
ter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Forhandling er en slags 
samtale, hvor der er regler og 
ritualer, som sagtens kan læ-
res. Få konkrete og praktiske 
redskaber til selv at forberede 
og gennemføre selve mødet 
og forhandlingen.
25. maj 2020 i Aarhus
27. maj 2020 i Odense

Webinar: Digital litteratur-
formidling på sociale medier
Hvordan formidler vi littera-
turen bedst på de sociale me-
dier, så vi fremmer læsning 
og læselyst? Webinar hvor vi 
giver dig fem gode indholds-
idéer og en indholdsmodel. 
11. juni 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 billedbe-
handling.  
26. august 2020 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde: Den
professionelle samtales ABC
Mange samtaler lider under, 
at de enten styres kraftigt 
eller er baseret på den samta-
leansvarliges egne vaner. 
Oplæg med afsæt i den nye 
bog, "Atlas over professio-
nelle 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 el-
ler 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 net-
værket for dig, som arbejder 
med Records- og Document 
management. Netværk på 
tværs med fokus på udvikling 
og sparring i en fortrolig ram-
me, styret af en facilitator.
16. september 2020 til 29. 
april 2021 i Østdanmark

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. 
18. september i Aarhus
25. september 2020
i København

Gå-hjem-møde: Digitale 
arbejdsmarkeder
– fra jobs til opgaver
Digitaliseringen af arbej-
det skubber til, hvordan 
arbejdsmarkederne 
grundlæggen-de er skruet 
sammen. På den ene side 
accelereres automatise-
ringen 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 re-
sulterer konstruktive kon-
flikter 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 skamme-
krogen – et forsvar for 
arbejdsfællesskabet
Krav om at skulle ar-
bejde 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
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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

SENIORER

JOB OG KARRIERE

 
TR-KURSER

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af 
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værktøjs-
kurser. 

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

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

Temadag for tillidsvalgte
om arbejdspladskultur
Forandringer på arbejdsplad-
sen 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 feed-
back? Og hvordan kan du 
som TR bidrage til at skabe 
en god feedbackkultur?
2. juni 2020 i København

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database? 
7. maj 2020 i København 

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

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kur-
susdage, som gør dig i stand 
til at arbejde som Records 
Manager i private og offent-
lige virksomheder.   
14. september til 6. oktober 
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

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

Gå-hjem-møde:
PFA Pension Live
- spring den kedelige
læsning over!  
Bliv klogere på pension uden 
at skulle læse lange breve 
og orienteringsmaterialer. 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
23. september 2020
i København

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.   
2. oktober 2020 i Aarhus
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Navn: Michael Svendsen                    
Stilling: Sektionsleder i afdeling for Forsker-
service, Københavns Universitetsbibliotek, Det 
Kgl. Bibliotek fra 1. december 2019      
Uddannelse: Cand.scient.bibl.   
Tidligere: Specialkonsulent, KUB Forsker-
service, informationsspecialist KUB STAB, 
informationsspecialist KUB SAMF         
Alder: 42 år  

Hvorfor søgte du et lederjob?                
- Jeg arbejdede i forvejen i den afdeling, hvor 
der blev en lederstilling ledig, så jeg kender 
arbejdspladsen godt, både fagligt og socialt. 
Derudover syntes jeg, jeg havde forudsæt-
ningerne for at søge jobbet, fordi jeg blandt 
andet har arbejdet meget med projektledelse 
og samarbejdet med Københavns Universitet, 
som langt hen ad vejen er ophavsgiver til vores 
arbejde. Og så har jeg gået med en mavefor-
nemmelse af, at ledelse kunne være noget for 
mig. Derfor lå det lige for at søge stillingen, 
men det var et åbent stillingsopslag, så jeg var 
ikke sikret noget.   
 
Hvad går arbejdet ud på?             
- Jeg skal være med til at sikre, at de ser-
vices, vi tilbyder forskningsmiljøerne og 
uddannelserne, er relevante og på linje med 

både Københavns Universitet og Det Kgl. 
Biblioteks strategiske mål. Vi skal sikre 
et højt fagligt niveau, hvor vi kan tilbyde 
services, der letter hverdagen i forsknings- 
og undervisningsmiljøet. Derudover skal jeg 
styrke netværket og samarbejdet på tværs 
af bibliotekerne på fakulteterne og Det Kgl. 
Bibliotek.     
  
Hvordan har den første tid som leder 
været?                     
- Jeg er sprunget lige ud i det, for der er ikke 
nogen, der tager én i hånden. På den måde 
er det råt, pludselig at sidde på sit eget 
kontor med alle de nye opgaver, men jeg er 
glad for at skulle tage et større ansvar. Vi 
er en meget ambitiøs afdeling, og derfor 
har jeg ansvar for at hjælpe med at tilret-
telægge og prioritere arbejdet, så vi bedst 
muligt kan samskabe og idéudvikle, selvom 
vi er stærke individualister.       
    
Hvordan er det at træde ind i lederrollen?          
- Det er selvfølgelig specielt, at man plud-
selig skal til at tage stilling til for eksempel 
APV’er i en afdeling, hvor man selv har 
været medarbejder, men for mig er ledelse 
en holdsport, hvor man skal kunne sparre 
og løse udfordringer sammen. Min dør står 

åben, og jeg står også til rådighed for 
mine kolleger. Så selvom der selvføl-
gelig vil komme udfordringer, er min 
mavefornemmelse god.     

Hvad glæder du dig mest til?                        
- Jeg ser blandt andet frem til den 
del af mit arbejde, der handler om 
at få mere struktur på vores mange 
projekter i afdelingen og få dem ud 
at leve i forskningsmiljøerne. Jeg skal 
stå i spidsen for at skabe et bedre 
overblik over den strategiske udvik-
ling inden for forskerservice, som vi 
skal igennem i løbet af de næste år. 
Og så bliver det spændende at 
arbejde med det relationelle – blandt 
andet fordi der er sket fusioner flere 
steder i organisationen, så flere kul-
turer skal forenes. Jeg skal være med 
til at arbejde på, hvordan vi tager hul 
på målet om at skabe netværk og 
samarbejde på tværs, og sørge for, 
at vi går lidt bedre i takt og i samme 
retning.

Rollen som leder giver en god mavefornemmelse



”Ledelsen var usikre 
på os og vores
loyalitet, og vi havde 
ingen tillid til dem. Det 
hed sig for eksempel, 
at ledelsens dør altid 
stod åben, men ingen 
turde jo gå derind.”
Bibliotekar og arbejdsmiljørepræsentant 
på Kolding Bibliotekerne Bente Bruun.

Læs hele den åbenhjertige beretning på side 12  

De fleste af os vil gerne være med til at løse  
klima krisen. Som forbruger kan du vælge en bil,  
der reducerer CO2-udslippet. Derfor gør vi det  
mere attraktivt at låne til en Plug-in hybrid/elbil. 
Vælg et grønt billån, der er markant billigere end  
et traditionelt billån.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Forbundet Kultur og 
Information. Er du medlem, ejer du os. Derfor får 
du billigere finansiering, bedre vilkår og en ejer-
kreds, der forlanger, at vi er med til at tage ansvar 
for klimaet. 

Giver det mening? Ring 3378 1998 og fortæl,  
hvad du har brug for. 

PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på  
for nuftige betingelser til traditionel brænd-
stofdrevet bil. 

Billån med medlemsfordele kræver almindelig 
kredit- godkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. 
Udgifter til forsikring er ikke medregnet.  
Renten gælder ved oprettelse af nye billån 
samt ved overførsel af billån fra andre  
banker/finansieringsselskaber.

Låneeksempel. 400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil

Grønt billån med medlemsfordele · 4.026 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 0,95% pa. (var.) Debitorrente 0,95% pa. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 1,79%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 386.451 kr.

Læs mere på: lsb.dk/groen-bil 

Skift til en   
klimavenlig bil 
– spar på lånet

GRØN BIL  
GRØN FINANSIERING

Ring 3378 1998  
– eller se mere på  
lsb.dk/groen-bil

RENTE 0,95%
til medlemmer af Kultur og Information
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information abonnement@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

Formandens 
leder:
Corona
påvirker
alle dele
af vores liv 

Tillad fejl – 
de udvikler Kan bibliotekerne 

undvære
bemanding i det 

fysiske rum?

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
APRIL 2020 

04

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Kolding Bibliotekerne gik fra
skyttegravskrig til samarbejde

Kø-funktion
Undgå tidsspild med

kø-funktionen

Wayfinding
Gør det nemt at 

udforske biblioteket

Opgrader Biblioteket-appen
til dit bibliotek

Læs mere på redia.dk


