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Copenhagen 
Fablab printer 

værnemidler
Kom
samlet
igennem
krisen

Tema

Læs også: Bøger er ren overlevelse  /  7 vigtige kompetencer  i en digital tid

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

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

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

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser



”Vi skal undgå løftede 
pegefingre og at være
politibetjente overfor 
hinanden. Ingen har 
prøvet det her før, og 
der er ikke et facit til 
håndteringen af krisen.”

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Op imod 600 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

Specialkonsulent i Forbundet 
Kultur og Information,
Lone Rosendal. 

Læs tema side 10  

FORBUNDET
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04 I Sverige har bibliotekerne holdt åbent 
 Sverige har anlagt en anden strategi overfor Corona. 
 Blandt andet har bibliotekerne været åbne i hele perioden. 
  
06 Leder  

08  Nyhedsoverblik  

18 Corona Tidslinje  
 Tidslinje over krisen fra første smittetilfælde  
 til langsom genåbning.   

26 Fem kontrakter på halvandet år 
 Midlertidigt ansatte kan være smart på den korte bane, 
 men koster både økonomisk og personligt på den lange,
 viser ny undersøgelse.

30 Copenhagen Fablab printer værnemidler 

34 HB-noter

36 Del Din Viden-artikel: 
 Når fakta og fiktion mødes 

39 Del Din Viden-resumeer

40 Job og karriere 

48 Kalender for arrangementer og kurser                                                                                                                                   
 
50 Nyt job
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7 VIGTIGE KOMPETENCER 
I EN DIGITAL TID

42

22

BØGER ER REN OVERLEVELSE
Forfatter Lars Theil Münster har undersøgt, 
hvad der sker med os, når vi læser litteratur

Forfatter og forsker Camilla Mehlsen mener, at 
fremtidens mest efterspurgte kompetencer er 
menneskelige og ikke teknologiske.

Find ud af, hvilken personlighedstype du er, når 
organisationsudvikler og erhvervscoach Mette 
Aagaard rådgiver om, hvordan arbejdspladser 
kommer samlet igennem krisen.  

LAD IKKE KRISEN SPLITTE JER10
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I Sverige har biblio     tekerne holdt åbent

Hvordan er situationen for bibliotekarer og biblioteker i Sverige?   
- De fleste biblioteker er åbne. Det er kun en håndfuld små biblio-
teker, som har måttet lukke, men alting er stadig meget anderle-
des, end det plejer. 

Hvordan er bibliotekerne anderledes?    
- Det er de mest basale services, biblioteket tilbyder. Borgerne 
kan komme på biblioteket og låne materialer eller få en pose 
bøger med som takeaway, så de ikke behøver at gå ind. Bibliote-
ker kører også ud med materialer, mens de kulturelle aktiviteter 

Sverige har valgt en anden strategi overfor Coronavirussen. 
Bibliotekerne har hele tiden været åbne, og meget er op til 
borgernes egen samvittighed. Formand for DIK Anna Troberg 
mener, at det er vigtigt, at bibliotekerne er åbne, men håber 
på bedre beskyttelse af de mest sårbare medarbejdere. 

i bibliotekerne som koncerter og foredrag 
generelt er aflyst. Biblioteksrummet er også 
forandret, møblerne er omarrangeret, så man 
ikke kan sidde mange sammen, men kan holde 
to meters afstand, og der er sat plexiglas 
foran skrankerne. 
   Til gengæld er der er kommet mere fokus 
på de digitale services, nogle aktiviteter er 
gjort digitale, såsom læsekredse, og bibliote-
kerne opfordrer folk i risikogruppen til ikke at 

4
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I Sverige har biblio     tekerne holdt åbent

Europæiske
biblioteker    
Eblida, den europæiske sam-
menslutning af biblioteker, arbejder 
på en rapport om situationen 
for bibliotekerne i Europa post-
Covid-19. Rapporten vil forsøge 
at komme med bud på, hvilke 
udfordringerne bibliotekerne vil stå 
med, men også en opfordring til at 
bruge erfaringerne til at gøre ting 
på nye måder. Det kan være online 
kulturelle aktiviteter eller e-læring. 
Desuden skal de være aktive i 
debatten om (beskyttelse af) data 
og gå foran med bud på, hvordan 
kunstig intelligens kan bruges i en 
bibliotekssammenhæng.
 
www.eblida.org

komme på biblioteket. De største problemer har været borgere, 
der ikke er gode nok til at holde afstand.

Hvem er det, der beslutter retningslinjerne for bibliotekerne i 
Sverige?    
- Der er ikke særlige retningslinjer for bibliotekerne. Det er de 
samme, som gælder for alle andre offentlige steder, hvor folk 
er samlet, såsom butikscentre og supermarkeder. Det er sund-
hedsmyndighedernes anbefalinger, som er frivillige, men man 
forventes alligevel at overholde dem. Det er også derfor, nogle 
bibliotekschefer har valgt at lukke helt små biblioteker, fordi 
det ikke var muligt at holde god afstand. 

Hvordan lyder anbefalingerne?    
- Der må maksimalt være 50 personer samlet i biblioteket, 
og der skal være to meters afstand mellem dem, og der skal 
gøres rent to til tre gange dagligt. I det svenske fagmagasin 
for bibliotekarer har der været debat om, hvorvidt bøgerne for 
eksempel skulle i karantæne efter hvert udlån, men udmeldin-
gen fra den nationale chef for Epidemiologisk Institut var, at 
bøgerne ikke smitter. Alligevel vælger nogle biblioteker selv at 
holde bøgerne i karantæne i 24 timer, før de lånes ud igen.   

Hvordan er DIK’s og jeres medlemmers holdning til, at 
bibliotekerne er åbne?     
- Min opfattelse er, at de fleste foretrækker, at biblioteket 
holder åbent i den her mærkelige periode, men selvfølgelig 
på en måde, der er sikker for både personale og borgere. 
Der har været en generel offentlig debat om medarbejdere 
i risikogruppen. For hidtil har det været op til de enkelte 
private og offentlige arbejdspladser og ledere og medarbej-
dere indbyrdes at lave ordninger om for eksempel hjemme-
arbejde for at beskytte udsatte med arbejde. Vi forventer, 
at det i løbet af næste uge bliver en lovmæssig rettighed 
og ikke noget, man skal forhandle individuelt. I DIK så vi 
også gerne, at man fik den rettighed, hvis man har én i den 
nærmeste familie, som er i risikogruppen.       
  
Tror du, krisen får konsekvenser for svenske biblioteker 
fremadrettet?   
- Krisen får store økonomiske konsekvenser for Sverige, 
og de bliver langvarige. Bibliotekerne har i forvejen ikke 
de store budgetter, så det vil ramme hårdt, hvis der skal 
spares, men det er svært at forudsige, hvad der kommer til 
at ske.  

Formand for DIK, der 
organiserer bibliotekarer 
i Sverige, Anna Troberg 
har arbejdet hjemme de 
sidste seks uger, fordi 
anbefalingen fra de svenske 
sundhedsmyndigheder 
lyder, at man skal arbejde 
hjemmefra, hvis muligt, 
og begrænse brugen af 
offentlig transport. 
- Og jeg bor halvanden 
time fra Stockholm, siger 
Anna Troberg, der er blevet 
positivt overrasket over, 
hvor godt det er lykkedes at 
arbejde hjemmefra.           
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Giv plads
Kalenderen skriver maj, og vi er nu på anden
måned af Coronakrisen. Selvom der er lukket lidt 
op for Danmark, er intet, som det plejer. Meget af 
det, vi tog for givet i vores hverdag, savner vi, og vi 
står fortsat foran en stejl læringskurve. 

Vi skal som individer balancere mellem det helt 
nære og det store perspektiv. Det er en balance-
kunst, der kræver meget af os. Vi skal vise rumme-
lighed overfor hinanden og være opmærksomme 
på, at vi som mennesker oplever, tolker og reagerer 
forskelligt i krisesituationer. Og det er en krise, vi er 
i. Nogle tager udmeldinger fra statsministeren og 
sundhedsmyndighederne helt bogstaveligt, andre 
tolker på det, og andre tager måske lidt mere let på 
det. Det kan give udfordringer i vores dagligdag og 
for samarbejdet på en arbejdsplads, både mellem 
medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere. 
Er der noget, vi bestemt ikke har brug for, er det, 
at den tillid og det gode arbejdsmiljø, der er blevet 
opbygget gennem lang tid, forsvinder eller lider 
skade under Coronakrisen.

Netop tillid og hensyn til hinanden er det, vi skal 
trække på i den kommende tid – hjemme, såvel 
som på arbejdspladsen. Kort sagt, vi skal give 
plads!

Samfundssind er ordet, der går igen, når der appel-
leres til os om at udvise ansvarlig adfærd. Men hvor 
samfundssind for nogle uger siden handlede om, 
at vi skulle blive hjemme, så begynder samfunds-
sind nu også at handle om, at vi skal finde måder at 
komme tilbage. Tilbage til vores arbejdspladser og 
tilbage til at få hjulene til at dreje rundt. Det er en 
svær øvelse, og hvad der ligger i det, ved ingen helt 
endnu, eller hvad den delvise åbning gør for antal-
let af smittede. I fagbevægelsen har vi indgået 
tre-parts-aftaler, fælleserklæringer, og i øjeblikket 

arbejder vi for at sikre en tryg og sikker genåbning. Det 
giver tryghed til jer på arbejdspladserne, at der laves fælles 
og generelle retningslinjer, og det, arbejder vi for, sker. 

Men det er ikke alle, der har en arbejdsplads at vende 
tilbage til, og jeg ved, at det er en svær tid for mange. Le-
dighedstallet er steget voldsomt, og man kan godt frygte, 
at den økonomiske nedgang vil påvirke arbejdsmarkedet 
længe. Vi arbejder i fagbevægelsen for at skabe tryghed – 
trods den situation, vi er i. For jer, der har været på arbejds-
markedet længe, og ikke mindst for jer, der er studerende, 
som står overfor et arbejdsmarked, der er radikalt ændret. 
I er ikke alene, og husk at bruge de tiltag, vi har, både 
indenfor faglige netværk, kurser og karriererådgivning.

 Coronakrisen har vist os, hvor vigtigt det er med fælles-
skab og sammenhold, og vi har set med egne øjne, at den 
danske model er et godt værn og redskab i krisetider. Tiden 
derhjemme har givet mange af os nye perspektiver på 
hverdagen og på vores måde at leve på. Jeg tror – og jeg 
håber – vi kommer til at se, at der ud af krisen bliver nye 
samtaler om, hvordan vi lever vores liv, og hvad vi priori-
terer. Vi skylder os selv, at vi tager ved lære af det, vi nu 
har oplevet sammen og fortsat må stå igennem sammen. 
Jeg tror på, at det nok skal gå, og på, at vi ved fælles hjælp 
kommer ud på den anden side. 

Formandens leder er skrevet den 5. maj 2020.

Tine Segel  /  ts@kulturoginformation.dk



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. 



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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N y hedsover bl ik

6. maj

Biblioteker med i genåbningens fase 2

De fysiske biblioteker har været lukket siden midten af marts. 
Lige nu er de politiske forhandlinger i gang, og til de forhand-
linger har Statens Serum Institut (SSI) udarbejdet en rapport, 
hvor bibliotekerne er med i den grundblok, SSI vurderer, kan 
genåbnes. Om bibliotekerne står der i rapporten:
   »Biblioteker (kun ind- og udlån): Ifølge Kulturministeriet er 
der cirka 6.000 ansatte på de danske biblioteker med cirka 37 
mio. besøgende årligt. Det antages, at 3.000 voksne vil blive 
omfattet af denne genåbning, svarende til <1 procentpoint af 
arbejdsstyrken, da der kun åbnes op for ind- og udlån.«

Input fra bibliotekssektoren
Forbundet Kultur og Information har i samarbejde med Dan-
marks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og HK Kom-
munal blandt andet givet input til kulturministeriet i form af en 
række scenarier for en kommende genåbning. I et af scenarierne 
er netop beskrevet, hvordan bibliotekerne kan åbne for ind- og 
udlån, hvor borgernes adgang til det fysiske rum begrænses.   
»Der vil dog fortsat være brug for, at der før en genåbning er 
tilstrækkelige værnemidler til de biblioteksmedarbejdere, der 
arbejder med de fysiske materialer, samt klare retningslinjer for, 
hvor længe afleveret materiale skal trækkes ud af cirkulation, 
før det kan genudlånes«, skriver de. 

Lerche

17. april 

Bibliotekarer i daginstitutioner og skoler

Flere medlemmer har som følge af Covid-19 fået nye arbejdsopgaver i dag-
institutioner og skoler. Det er en følge af en fælleserklæring fra arbejds-
markedets parter, der opfordrer til stor fleksibilitet. Det kan ske ved, at 
den enkelte medarbejder kan melde sig til en jobbank, og Forbundet Kultur 
og Information har været i kontakt med flere medlemmer og tillidsre-
præsentanter, der beretter om, at bibliotekarer ad frivillighedens vej nu 
hjælper som lærervikarer i skoler og med eksempelvis rengøring af legetøj 
i daginstitutioner. Der er dog eksempler på, at det ikke er alle steder, der 
kan skaffes nok medarbejdere ad frivillighedens vej. 

Lerche 

23. april 

Professionshøjskolernes biblioteker
først med genåbning

Hvordan sikrer man en forsvarlig genåbning af bibliotekerne? Det gør 
professionshøjskolernes biblioteker sig meget konkrete erfaringer med 
i disse dage. Nogle steder pakker man bogposer efter bestilling, andre 
steder er der åbnet for studerende på 7. semester på de sundhedsfaglige 
uddannelser. 

- Vi åbnede mandag den 20. april for sygeplejestuderende på 7. semester. 
De booker en tid, lukkes ind ti studerende ad gangen og har en halv time 
på biblioteket til at finde materialer og få vejledning. Herefter er rummet 
tomt i 15 minutter, indtil næste hold ankommer. Der er sprit og handsker til 
rådighed, der er sat plexiglas op til at afskærme personale, der er markeret 
på gulvet ved udlånsautomaterne samt søgemaskinerne, så det er let at 
overholde afstanden på to meter, og der gøres rent to gange om dagen, 
fortæller Peter Flodin, der er bibliotekschef på Københavns Professions-
højskole. 
   - Hvis man overhovedet kan sige, at der er kommet noget positivt ud af 
den her situation, så er det, at vi er kommet højt op på den institutionspo-
litiske dagsorden, og at det er blevet tydeligt, at vi er vigtige for kerneydel-
sen i en moderne uddannelsesinstitution.
   - Jeg har været bibliotekschef i ti år, og jeg har aldrig tidligere oplevet at 
være med til tre direktionsmøder i løbet af få uger. Det er tydeligt, at når 
bibliotekerne fungerer, så lægger man ikke så meget mærke til os på direk-
tionsniveau, men når vi ikke er der, så er vi så efterspurgte, at der er meget 
stort fokus på at finde løsninger. 

Lerche

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. Sådan lyder opfordringen fra Danmarks 
Biblioteksforenings forretningsudvalg til kulturministeren. 

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

12. maj

Sådan gør vi klar til genåbningen

Mandag den 18. maj kan bibliotekerne genåbne med mulighed for udlån og aflevering af 
materialer. Perspektiv har talt med to biblioteksledere om arbejdet med at gøre klar.
 I Horsens kom bibliotekets medarbejdere tilbage på biblioteket den 11. maj.

Vi åbner alle syv biblioteker den 18. maj, siger biblioteksleder i Horsens, Claus Hagstrøm 
Hansen.
   Rent praktisk vil man i Horsens afskærme omkring betjeningsskranker, lave afstands-
mærker på gulvet, fjerne stole i udlånet, og planlægge, hvordan borgerne kommer igen-
nem husene mest hensigtsmæssigt. Desuden udarbejder biblioteket en FAQ til borgerne, 
så man undgår for mange spørgsmål på mails og telefon. Og samtidig reviderer medarbej-
derne samlingen, så alt er klar til genåbningen. Og den er længe ventet blandt borgerne.
   - Vi havde et stort rykind inden nedlukningen, og under nedlukningen er jeg blevet 
spurgt, om jeg ikke lige kunne mødes ved en dør, så man kunne få de bøger, man savnede. 
Der er et stort behov for åndelig føde, så jeg glæder mig til at få bøgerne i kredsløb igen, 
siger Claus Hagstrøm Hansen.
   En praktisk udfordring er, at borgerne ikke må tage ophold i biblioteksrummet.
   - Det klarer vi med god skiltning og dialog. Vi har dygtige ansatte, og vi er vant til at 
have med mennesker at gøre – også når det er svært – og med en åbningstid til klokken 22 
om aftenen har vi set og prøvet det meste, siger Claus Hagstrøm Hansen.
   - Jeg bekymrer mig mest over, at vi fortsat ikke kan hjælpe den gruppe, der dagligt har 
stået foran biblioteket for at se, om vi da ikke havde åbent. De mangler deres værn mod 
ensomhed, og deres sociale værested, og det kan jeg ikke hjælpe dem med fra på mandag, 
og det er jeg ked af. Det er efter min mening det sværeste ved genåbningen. At vi må 
sige nej til dem, der gerne vil læse avisen og tage sig god tid og få en snak. Det bliver det 
sværeste, men det bliver ikke svært at sige til de almindelige brugere, at de skal sprede 
sig, og at de ikke må sætte sig.
 
Gentofte åbner delvist
Gentofte Bibliotekerne er også i gang med at forberede genåbningen. Her har stort set 
alle medarbejdere været sendt ud for at løfte andre opgaver i kommunen, og leder af 
Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune Thomas Angermann ved endnu ikke, hvor mange 
medarbejdere han får tilbage fra 18. maj. Men det vil dog være nok til at genåbne, og han 
er derfor i gang med at måle biblioteksrummet op, da Perspektiv ringer, for at kunne 
opfylde de generelle retningslinjer om, hvor mange mennesker der må være pr. kvadrat-
meter. Thomas Angermann ser ikke de store udfordringer ved genåbningen.
   - Det er jo det gammeldags bibliotek, vi åbner. Det er der ingen ben i. Der er selvfølgelig 
nogle arbejdsgange, der måske bliver besværliggjorte, og nogle ekstra hensyn, vi skal 
tage, men vi er et sted i krisen, hvor borgerne er i stand til selv at tage et ansvar og holde 
afstand, så vi har ikke tænkt os at overplastre alle vores gulve med tape eller lignende. 
Vi nøjes med skiltning om retningslinjer, og så må vi gøre os nogle erfaringer. Vi stoler på 
og har tillid til, at borgerne kan hjælpe sig selv og 
hinanden.
   For Thomas Angermann er de største udfordrin-
ger alt det andet, som biblioteket normalt er.
- Hvad sker der med vores formidling, littera-
turens rolle som andet end udlån og aflevering, 
rollen som kulturhus, stedet for borgermødet og 
forfattermødet? Det ved vi jo ikke, siger han.
   - I marts blev vi taget lidt på sengen. Vi var ikke 
klar til at gøre vores planlagte arrangementer 
digitale, men det er vi klar til i efteråret. Så hvis 
forsamlingsforbuddet eksempelvis er på 30 
personer, så sælger vi billetter til det og streamer 
til resten, siger han.

  Lerche

3. april

Efterregning på digitale udlån 

Mange biblioteker har hævet loftet for digitale udlån. 
I Odense er ekstraudgiften p.t. cirka 400.000 kroner 
pr. måned. Rådmand i Odense Jane Jegind (V) håber, at 
landets kommunalbestyrelser og Folketinget kan se, 
at det er en regning, der skal betales i fællesskab, og 
at flere får øje på kultur som afgørende, også i kriser. 

Mønsted

2. april

Nødbibliotek til Den Kongelige
Livgarde

I kølvandet på udbruddet af Corona i Danmark blev Den 
Kongelige Livgarde isoleret på kasernerne. Derfor bad 
soldaterne om hjælp til at få tiden til at gå, og her pakke-
de Allerød Biblioteker et nødbibliotek til dem. Senere har 
også Fredensborg Bibliotek leveret bøger til kasernen. 

Lerche

23. april 

Jeg ville gøre mere nytte på biblioteket

Bibliotekar og tillidsrepræsentant Johanne Pasgaard 
føler ikke, at tvangsudsendelsen af hende og hendes 
kolleger fra Lyngby Bibliotek til kommunens skoler og 
daginstitutioner er gennemtænkt. Hun er sendt på 
arbejde i en børnehave.
   - Jeg er faktisk vred, fordi jeg føler, at jeg spilder min 
tid, siger hun. Hun er sammen med størstedelen af 
personalet på Lyngby Stadsbibliotek sendt ud til andre 
opgaver i kommunen, mens en mindre gruppe varetager 
biblioteksdriften, der p.t. består af udlevering af reser-
veret materiale til borgerne og betjening af det digitale 
bibliotek.
   Johanne Pasgaard er ikke imod, at kommunens ansatte 
hjælper hinanden indbyrdes med genåbningen, men 
opgaverne skal give mening.
   - Jeg er ekstra hjælp i en daginstitution, fordi børnene 
skal vaske hænder hver anden time, men helt ærligt så 
er jeg meget i tvivl om virkningen af det, fordi de jo leger 
ude og generelt er beskidte, og de rører sig i hovedet 
sekundet efter, at de har fået vasket hænder, siger hun.
   Men det er også måden, det er foregået på, hun 
anfægter. I Lyngby er det ikke frivilligt at varetage andre 
opgaver, det er blevet medarbejderne pålagt, og ifølge 
Johanne Pasgaard er der for eksempel ikke taget hensyn 
til risikoforhold i familien, eller at nogle medarbejdere 
kun har 25 timer om ugen normalt.
Læs hele interviewet på kulturoginformation.dk 

Mønsted
Jeg glæder mig til at få bøgerne i kredsløb igen, 
siger biblioteksleder i Horsens, Claus Hagstrøm 

Hansen. Arkivfoto: Martin Dam Kristensen.
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Lad ikke     krisen splitte jer 
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Er du den rolige, skeptiske, lydhøre, bekymrede eller skrå-
sikre type?* Vores personlighed afgør, hvordan vi reagerer i en 
krise, og krisen får vores personlighedstræk til at træde tyde-
ligere frem. Der findes et hav af modeller for personlighedsty-
per, og man kan have mere eller mindre tilovers for dem, men 
ifølge ledelses- og organisationsudvikler Mette Aagaard er der 
noget brugbart at hente i dem i en krise som den, vi oplever nu, 
hvor man måske pludselig finder sig selv i diskussion med sågar 
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Hvordan kommer vi som kolleger og arbejdsplads samlet 
igennem krisen, når vi indbyrdes har forskellige holdninger 
til, hvordan den bedst håndteres? Organisationsudvikler og 
erhvervscoach Mette Aagaard taler om fem personligheds-
typer – og formlen er at lytte og rumme hinanden.

"
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sin ægtefælle eller gode venner, fordi man opfatter krisen, og 
hvordan vi kommer igennem den, forskelligt. 
   - Vi har forskellige perspektiver på, hvad der er vigtigt og 
rigtigt – også som kolleger. Udover, at vi står i hver vores livs-
situation, hvor nogle har syge i den nære familie, andre har 
tre små børn hjemme, og andre igen har en ægtefælle, der har 
mistet sit job i krisen, så er vores tilgang til tingene også bare 
grundlæggende forskellig, fordi vi er forskellige mennesker, 
siger Mette Aagaard. Det er forklaringen på, at nogle synes, de 
såkaldte »Bogposer«, som flere af landets biblioteker begyndte 
at pakke til borgerne under første fase af nedlukningen, er god 
service, der brander biblioteket og viser, at litteratur hjælper os 
igennem kriser, mens andre ser det som unødig smitterisiko og 
ligefrem som et regelbrud. 
   Kommentarerne på Kultur og Informations facebookside lød 
blandt andet: 
   »Jeg betragter det på samme måde som frisører, som vælger 
at klippe folk hjemme i deres egne stuer – en bøde på 10.000 
kr. er på sin plads.« Eller »Det er en gradbøjning af hjemsen-
delse og nedlukning, som jeg ikke helt forstår.«
   Mens andre skriver: »Jeg tænker, der er plads til masser af 
gradbøjning. Der er mange ting, vi kunne gøre uden at sprede 
smitte, og det er fint, at der er nogle, der gør det. Jeg har for-
gæves forsøgt at få min chef til at gradbøje lidt.« Eller »Hvad 
vi ikke behøver, er at dømme hinanden«.  

UENIGHED ER UDVIKLENDE – UVENSKAB ER IKKE 

Uenigheder er helt okay, siger Mette Aagaard. Faktisk kan de 
være meget brugbare, så længe de handler om noget og ikke 
hinanden. Men desværre ser hun tit, at samarbejdsproblemer 
på arbejdspladsen bunder i, at uenigheder optrappes og bliver 
personlige. Hun erkender, at det kan være svært at holde 
uenighederne i en armslængde, men et godt værktøj er at blive 
bevidst om, at vi er forskellige personlighedstyper. Bag mange 
af de redskaber, der findes til det, ligger den såkaldte fem-
faktormodel til grund, og den er brugbar i denne sammenhæng, 
mener hun (se side 18-19). Den beskriver fem grundlæggende 
personlighedstræk med to modpoler, hvor man kan være mere 
eller mindre tæt på yderpunkterne. Har du for eksempel let til 
bekymringer, eller tager du tingene roligt, er du impulsiv eller 
har brug for planlægning, og er du skeptisk eller åben overfor 
ny viden?
   - Vi har som mennesker for eksempel et større eller mindre 
behov for forudsigelighed og sikkerhed, hvilket er det første, 
der forsvinder i en krise. Nogle har brug for at kende en plan 
i detaljer og vide præcis, hvad de må og ikke må. De har brug 
for mange informationer og en garanti for, at arbejdspladsen 
følger reglerne, mens andre tager det mere, som det kommer, 
og synes, at det er spændende, at båden rokker. De trives med 
at lave brandslukning. Sådan to typer kan irritere hinanden 
grænseløst, fordi de dybest set ikke forstår hinandens behov 
og præferencer, siger Mette Aagaard. 

   Men de er begge værdifulde i et team, fordi 
forskellige perspektiver og uenigheder er ud-
viklende og sunde på en arbejdsplads, når de 
handler om substans og ikke bliver personlige, 
hvilket medfører dårlige relationer. Derfor er 
det, ifølge Mette Aagaard, vigtigt, at vi for-
står, at vi ser på verden forskelligt og reagerer 
forskelligt. 
   - Første skridt er at blive bevidst om sine 
egne behov og præferencer, for så kan vi langt 
bedre forstå, hvad der er på spil, hvis vi er 
lodret uenige med en kollega eller chefen, og 
så kan vi bedre »styre os selv«, siger hun.

SPØRG IND TIL ANDRES HOLDNINGER 

Mette Aagaards råd er at lytte og spørge ind 
til de holdninger, man ikke forstår hos andre. 

"

Kriseråd til ledelsen: 

Accepter, at medarbejdernes behov 
ændrer sig under krisen. Nogle 
har brug for meget information og 
tydelig ledelse, andre har det ikke 
på samme måde. Der skal være 
plads til at sige ting og bekymringer 
højt. Involver medarbejderne, træf 
transparente beslutninger, og der er 
behov for prioritering. (Byg en god 
samarbejdskultur og tillid op mellem 
kriser). 

Kriseråd til teamet: 

Vær opmærksom på hinanden, så 
ingen er isoleret i deres opgaver, 
og tal også om det personlige, og 
spørg: »hvordan har du det?«. Hold 
fast, hvis nogle trækker sig og 
ikke bidrager, så man får talt om 
de bekymringer, der fylder. Det er 
let at blive ensom under en krise. 
Fokuser på det, I er fælles om, og 
den forskel, I gør i verden. 
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   - Bekymringer bliver kun større, hvis man ikke lytter til dem. 
Samtidig er det okay at ansvarliggøre dem, der siger nej og er 
meget skeptiske. Spørg, hvad de er bekymrede for? Og hvad 
der kan gøre bekymringen mindre?, siger Mette Aaagaard. 
   Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information Lone 
Rosendal er enig i, at vi tackler kriser forskelligt alt efter, hvil-
ken type vi er. Det er for eksempel en psykisk belastning, at vi 
ikke kender slutdatoen for krisen, og vi håndterer usikkerheder 
forskelligt; nogle tænker frem, a la: ”det her må føre til bespa-
relser eller fyringer”, mens andre tænker: ”Danmark har en god 
økonomi, det skal nok gå”, og andre igen slet ikke spekulerer 
længere frem, siger Lone Rosendal.
   - De forskelligheder skal vi kunne rumme, så det ikke splitter 
os undervejs, og når vi kommer tilbage på arbejde. Vi skal for 
eksempel undgå løftede pegefingre og at være politibetjente 
overfor hinanden. Ingen har prøvet det her før, og der er ikke et 
facit til håndteringen af krisen. Det er nemt at moralisere over-
for dem, man ikke synes, overholder reglerne, eller omvendt 
være nedladende overfor dem, man synes, er overbekymrede, 
men i stedet skal man spørge ind til de andres holdninger, 
for så finder man ofte ud af, at der er en forklaring. Nogle har 
måske et sygt familiemedlem eller er selv i risikogruppen, mens 
andre er ensomme af at være isoleret derhjemme og gerne vil 
hurtigt i gang, siger Lone Rosendal. 

 - Jeg anbefaler, at man starter med at styrke 
selvindsigten, fordi det gør dig bedre til at indgå i 
relationer, siger Mette Aagaard, der gennem mange år har 
arbejdet med at skabe arbejdsglæde for både ledelse og 
medarbejdere.
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   Hun har som konsulent i forbundet kontakt til medlemmer, 
tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og kan 
fra sidelinjen følge, hvordan krisen påvirker medlemmerne og 
arbejdspladserne.   
   Det, der fylder lige nu hos medlemmerne (ved udgangen af april, 
red.), er, at mange kommuner sender medarbejdere ud i andre 
funktioner. Den såkaldte Fælleserklæring, der blev forhandlet 
med arbejdsgiverne og fagforbundene i marts, betyder, at kom-
munerne kan bruge hjemsendte medarbejdere til kritiske opgaver 
i kommunen, for eksempel i dag- og skoletilbud eller plejehjem. 
   - Det var vigtigt for os, at medarbejderne blev inddraget i pro-
cessen, og at man så på medarbejdernes faglige kompetencer, når 
man flyttede dem, siger Lone Rosendal. 
   Det har dog vist sig, at kommunerne bruger erklæringen ret 
forskelligt. I nogle kommuner har det været frivilligt, andre steder 
har det været tvang. Og oplevelsen og reaktionerne hos med-
lemmerne er også meget forskellige. Nogle har reageret stærkt 
og næsten følt det som et overgreb eksempelvis at blive sendt 
afsted med lang transporttid eller uden hensyntagen til deres 
personlige situation, mens andre oplever det som en okay foran-
dring i hjemsendelsen.   
   I Kolding er børnebibliotekar Jette Kjær frivillig lærervikar på den 
lokale skole.
   »Det har været en god oplevelse af, at jeg gjorde en forskel. 

- Vi har generelt pligtopfyldende 
medlemmer, der gerne vil gøre 
tingene ordentligt og korrekt og 
yde den bedste service for borgerne, 
og samtidig vil der være masser af 
retningslinjer og uafklarede ting 
i en genåbning, så der er mange 
dilemmaer, siger konsulent i KI Lone 
Rosendal. 

"
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Allerede da jeg kom i skolegården, kunne jeg mærke lærerens 
lettelse over, at der var en ekstra voksen«, siger hun.
   Mens bibliotekar og tillidsrepræsentant Johanne Pasgaard 
sammen med cirka 17 kolleger i Lyngby er tvangsudsendt til 
børnehaver og skoler for at hjælpe med håndvask og rengøring. 
Hun kalder det en dårlig oplevelse, fordi det er gået meget 
hurtigt, og fordi medarbejderne ikke er blevet inddraget, og 
opgaverne føles lidt omsonste. 
   »Jeg er faktisk vred, fordi jeg føler, at jeg spilder min tid«, 
sagde hun i en nyhed til Perspektiv efter den første arbejdsdag. 
Udsendelsen af medarbejderne i andre funktioner har også 
skabt debat på Facebook. 
   »Vi havde mange frivillige, men nu kræver det en lægeer-
klæring, hvis man ikke skal sendes ud«, skriver én, som ser et 
paradoks i, at biblioteksansatte sendes ud for at vaske legetøj 
i daginstitutioner eller gøre rent på en skole, i stedet for at 
arbejde for et sikkert bibliotekstilbud.  

LEDELSE AD HOC  

Ifølge Lone Rosendal opstår der naturligt tvivl, spørgsmål og 
spirende mistillid undervejs i en krise, især hvis man oplever 
uoverensstemmelse mellem det, man selv synes, er rigtigt, og 
det, man bliver bedt om at gøre, eller hvis meldingerne bliver 
uklare. Mange af de spørgsmål, hun og forbundets andre kon-
sulenter får, handler også om: »kan det være rigtigt?«, »må vi 
det?«, »hvem kan bestemme det?« og så videre.
   - Det er vigtigt at huske, at alle er på ny grund i den her krise 
– også ledelsen. Ingen har prøvet det her før eller har bedt om 
krisen, og bibliotekslederne er uden tvivl på arbejde i forhold 
til at adlyde krav fra kommune og politikere og samtidig passe 
på deres medarbejdere og arbejdspladser. De er vant til selv at 
lægge strategien, nu må de handle ad hoc. Så selvom de har et 
ansvar for at implementere myndighedernes krav og retnings-
linjer på en god måde, så er de også på ny grund, siger Lone 
Rosendal. 
   Hendes vigtigste råd til lederne er at forklare tingene, så de 
giver mening, inddrage medarbejderne og få tvivl og bekymrin-
ger frem i lyset og tage transparente beslutninger.
   Hun forudser en udfordring i, at meget af den information, 
der kommer fra myndighederne, vil være anbefalinger, som 
lederne selv skal tolke i den gradvise genåbning. 
   - Men de skal forklare, hvorfor de prioriterer, som de gør, 
for eksempel hvorfor de mener, at det er forsvarligt at lave 
bogposer eller lade borgerne afhente reserveret materiale eller 
lade studerende komme i biblioteksrummet, og de skal kunne 
fortælle, hvordan det holder sig inden for reglerne, siger hun.  
   - Det handler om arbejdspladsens sociale kapital - følelsen af 
samarbejde, tillid og retfærdighed. I forhold til genåbningen 
er de »seks guldkorn« for et godt arbejdsmiljø også værd at 
huske; indflydelse, mening i arbejdet, forudsigelighed, social 
støtte, belønning og krav, siger hun. De er udarbejdet af Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og jo mere man 

Bogposer

Flere biblioteker har lavet bogposer 
undervejs i nedlukningen. Borgerne 
har kunnet afhente poserne hos 
lokale handlende. Andre biblioteker 
har udleveret reserverede materialer 
undervejs. Tiltagene involverer få 
medarbejdere, og værnemidler bruges. 

I Tønder udleverer de »Lykkeposer« ved 
bagindgangen. Foto Heidi Lundsgaard

får af de første fem elementer, jo bedre, mens det sidste 
»krav« skal balances.  

HVAD KAN DU LEVE MED? 

Ét er at rumme hinanden og prøve at forstå kollegaernes 
bevæggrunde, men hvordan bliver man enige, når man er så 
forskellige? Mette Aagaard arbejder med begreberne præfe-
rence, tolerance og samtykke (indvendinger).
   Præference betyder kort sagt at være bevidst om, at vi alle 
har en måde, vi foretrækker tingene gjort på, men tolerance 
betyder, at vi eksempelvis kan tolerere at vaske legetøj i 
14 dage i en børnehave under nedlukningen. Samtykke er 
derimod en vetoret, der skal bruges, når vi møder noget, vi 
simpelthen ikke vil være med til, fordi vi mener, det er ufor-
svarligt, uetisk eller ligefrem ulovligt. 
   - Det er godt med en kultur, hvor man taler åbent om 
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præferencer og tolerancer og indvendinger. Vi kan alle tole-
rere meget, så længe der er balance i vores præferencer og 
tolerance på den lange bane. Og det er en god måde at træffe 
beslutninger på, selvom man er en gruppe med meget forskel-
lige præferencer. For som mennesker har vi brug for at opleve 
autonomi – at vi har kontrol over vores eget liv, det skal selvføl-
gelig gradbøjes på en arbejdsplads, hvor ledelsen er forpligtiget 
til at lede og fordele arbejdet, men tvang eller følelsen af tvang 
er aldrig god, siger Mette Aagaard.
   Som et medlem af Kultur og Information skriver på Facebook 
i forbindelse med at blive udsendt til andre opgaver i kommu-
nen – uden at blive spurgt:
   »Det handler 90 procent om kommunikation. (…) Meld klart 
ud – spørg pænt, også selvom vi reelt ikke har noget valg. Og 

  

    

Hvilken
person-
lighedstype 
er du? 

*

Følelsesmæssig
stabilitet Åbenhed 

Tanken bag Fem-faktor-
modellen er, at der findes
fem grundlæggende 
personlighedstræk med 
hver deres yderpunkt, som 
udelukker hinanden. Det 
er ikke bedre at være i 
den ene ende frem for den 
anden, men du risikerer at 
blive unuanceret, hvis du 
får slagside og lader dig 
styre af yderligheder.

det er også helt OK at sige, at vi ikke har noget 
valg – men det kan fandme siges på mange 
måder.« 

BRUG KRISEN SOM SPRINGBRÆT OG 

EVALUÉR 

Der kan komme mange gode ting ud af en 
krise, mener både Mette Aagaard og Lone 
Rosendal, og man kan gøre meget for selv at 
begrænse de negative effekter. 
   - Det kan faktisk være en gave, at ting kom-
mer op til overfladen under en krise, men det 
kræver modet og styrken til at evaluere, hvad 
gjorde vi godt, hvad er vi stolte af, hvad gik 

"

Hvordan reagerer du på ustabilitet, 
modstand og negative tanker?

Hvordan forholder
du dig til ny viden?  

Tendens til at tale 
begivenhederne 
ned og at tænke, 
det nok skal gå. 

Krisen ødelægger 
ikke din nattesøvn. 
Risikoen er, at du 

er for langsom 
til at forstå 

situationens alvor, 
og at du ikke 

forstår andres 
bekymring.

Du bekæmper 
instinktivt ny 

information, der 
går imod dit 

verdensbillede 
som forkert eller 
misforstået. Du 
fastholdt længe, 
at »Corona bare 
er en influenza«. 
Du påvirkes til 

gengæld ikke af 
rygtebørsen og 

hjemmestrikkede 
sikkerhedsråd. 

Du tænker i »worst 
case-scenarier« 
og lader krisen 
overvælde dig. 

Du fokuserer på 
det negative, 
for eksempel 

på, at din 
pensionsopsparing 
er faldet. At du ikke 

skal bruge den 
endnu, er mindre 

væsentligt.

Du er lydhør og 
åben for ny viden 

og opdagelser, 
som du straks 

tager til dig som 
sandhed. Du 

har lettere ved 
at acceptere, at 

verden ændrer sig, 
men risikoen er, at 
du bliver kastet hid 

og did af nye råd 
og holdninger.   

Rolig
og afslappet

Konventionel 
og

jordbunden 

Bekymret 
og usikker

Åben for nye 
erfaringer og 
perspektiver 
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Kilde: M
ette Aagaard  

Samvittighedsfuld
Indadvendt

eller udadvendtVenlighed 

Klar til næste krise 

Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø har igangsat et projekt 
om Mental sundhed og betydning af 
arbejdsfællesskabet under Covid-19. 
For at komme med råd til at komme 
igennem en krise. Postdoc. og 
psykolog Malene Friis er i spidsen for 
projektet, der involverer 50 ledere og 
medarbejdere i den private sektor og 
afsluttes i december 2021. 

ikke så godt, og hvad kan vi lære? Og gør det, før det bliver pakket 
ind i hverdagens konfliktskyhed igen, siger Mette Aagaard. 
   - En krise kan også give en fællesskabsfølelse af at være i samme 
båd, og at vi gør noget sammen. Og bibliotekarerne og bibliotekerne 
har gjort meget – med online-vejledning og stor kreativitet i formid-
lingen på digitale platforme, borgernes adgang til e-bøger er sat op, 
og der bliver brugt nye digitale værktøjer, siger Lone Rosendal. 
   Men der skal også være plads til sammen at sætte ord på det svære 
i krisen og sammen bearbejde det, man er gået igennem og har 
mistet. 
   - Der kan opstå dårlig samvittighed over det, man ikke når, fordi 
Corona pludselig fylder det hele, og mange steder er der frustratio-
ner over spildt hårdt arbejde, for eksempel på litteraturfestivaler og 
andre arrangementer, der er blevet aflyst. Det er et tab. 

Hvor organiseret, effektiv og 
planlæggende er du? 

Hvor henter
du din energi? 

Hvordan er dit
samspil med andre? 

Du forpligter dig 
ikke til noget, 

før du har 
gennemtænkt det 
og lavet en plan. I 

hjemsendel-
sesperioden har 
du lavet to-do-
lister (for alle i 

husstanden) og 
kan strege et par 

ting over hver 
aften. 

Du klarer ganske 
fint isolation og 
hjemsendelse, 
hvor der er tid 
til fordybelse 

– alene. 
Udfordringen 
kan være, at 
hele familien 
er hjemme 
samtidig.

Du tænker i det 
fælles bedste, du 
tager hensyn til 
andre og kunne 

ikke drømme om at 
forfølge dine egne 

behov på bekostning 
af andres, for 

eksempel ved at 
hamstre. Du har brug 

for at blive mindet 
om, at du ikke kan 
hjælpe andre, hvis 

du glemmer dig selv. 

For meget 
planlægning tager 

energien og glæden 
ud af tingene. Du 

foretrækker at tackle 
udfordringer, når 

de opstår, og tager 
en dag ad gangen. 
Du kan godt lave 

to-do-lister – det er 
bare ikke sikkert, du 
gennemfører dem, 
hvis noget andet 

dukker op. 

Du er på ufrivillig 
følelsesmæssigt 

overarbejde i 
den her tid. Du 

er på udkig efter 
måder at holde 
det sociale liv 

kørende og er nok 
på alle sociale 
platforme eller 
holder online-

sammen-
komster.  

Du mærker let, 
hvad du har brug 

for, og handler 
hurtigt på det. 

Nogle vil kalde dig 
en »survivor«, og 
du bliver irriteret, 
når noget hindrer 
dig i at få din vilje.

Skemalagt
og 

velovervejet  

I dit eget 
selskab 

(introvert)

Hjælpsom, 
omsorgsfuld
og godmodig 

Spontan
og

impulsiv  

Sammen 
med andre 

(ekstrovert) 

Optaget af
egen behovs-
opfyldelse og 
konkurrence-

orienteret  
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Fra første
smittetilfælde
til langsom genåbning

CORONA

27/2  
Første officielle 
smittetilfælde af 
Corona i Danmark.

9/3  
Aflysninger af flere 
større arrangementer i 
bibliotekssektoren sker 
løbende – blandt andet 
Krimimessen i Horsens.

11/3  
Statsminister Mette Frederiksen 
holder sit første pressemøde: 
Danmark lukker ned, og alle 
offentligt ansatte i ikke-kritiske 
funktioner sendes hjem. 

12/3  

smittede i 
Danmark. 

674

Corona betyder aflysning, 
og mange måneders 
arbejde går tabt.

Efter meldingen om, at Danmark lukkes ned, 
vælger mange danskere at skynde sig ud for at 
sikre sig dagligvarer. Gonzales Photo/Ritzau 
Scanpix
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Roskilde Bibliotekerne åbner for afhentning af reserverede 
materialer i slutningen af april. Foto Roskilde Bibliotekerne.
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12/3  
Forbundet Kultur og Information lukker 
for fysisk fremmøde – forbundets 
telefoner og mail er åbne, så 
medlemmerne fortsat kan få hjælp og 
vejledning.

13/3  
På kulturoginformation.dk: PFA maner 
til ro på aktiemarkedet, efter at 
aktierne er styrtdykket. 

15/3  
Hjælpepakke sikrer lønkompensation 
til virksomheder, der står til at fyre 
minimum 30 % af arbejdsstaben. 
Igennem hele forløbet aftales 
hjælpepakker for at afbøde den 
økonomiske krise. 

19/3  
I perioden fra den 12. til den 19. marts 
havde eReolen i gennemsnit 24.001 
daglige udlån. (Måneden før var det 
gennemsnitlige daglige udlån 15.607). 

20/3  
Fælleserklæring mellem 
arbejdsmarkedets parter gør det 
muligt at flytte medarbejdere til andre 
funktioner i kommunerne med kort 
varsel.

23/3  
På kulturoginformation.dk: Hilsen fra 
formanden: Ingen kender dagen.

23/3  
Mette Frederiksen slår fast, at medarbejdere på 
det offentlige område skal afvikle ferie, som det 
allerede er aftalt på det private område.

25/3  
På kulturoginformation.dk: Vis, at I er her digitalt, 
siger Tine Segel, der vil sætte fokus på, at det 
digitale bibliotek fortsat er åbent, fordi mange 
fejlagtigt tror, at bibliotekerne er helt lukkede.

Mette Frederiksen har siden 11. marts jævnligt afholdt 
pressemøder for at orientere om nye tiltag for at begrænse 
Coronasmitte. Foto: Ritzau/scanpix

25/3  
Fra Perspektiv: Struer Bibliotek pakker bogposer til 
borgerne, og flere biblioteker tager tiltaget til sig, 
hvilket afføder debat om, hvorvidt bibliotekerne 
overhovedet må tilbyde denne service.
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26/3  
Forbundet sender oplæg til KL om, 
hvordan medlemmernes kompetencer 
bedst bruges i kommunerne. Der peges 
blandt andet på kulturens betydning 
og behovet for lødig information i en 
krisetid.

30/3  
533 er indlagt med Corona
- heraf 137 på intensiv.

1/4 
På kulturoginformation.dk:
Hilsen fra formanden: Mens vi venter 
på genåbningen.

1/4 
Fra Perspektiv: Digitale udlån presser 
materialekontoen, fordi danskerne for alvor 
har taget eReolen og Filmstriben til sig med 
store stigninger i forbruget til følge. 

15/4 
En gradvis genåbning af Danmark 
sættes i gang. Bibliotekerne er ikke 
omfattet.

17/4 
På kulturoginformation.dk: 
Bibliotekarer sendes på arbejde i 
daginstitutioner og skoler. Dette er 
muliggjort af fælleserklæringen. Ikke 
alle kommuner giver medarbejderne 
mulighed for at melde sig frivilligt. 

16/4 
Professionshøjskolernes 
biblioteker åbner delvist.

17/4 
Fra kulturoginformation.dk: På 
baggrund af den store debat om 
bogposerne skriver forbundet, at 
»lokale løsninger skal ske inden for 
sundhedsmyndighedernes råd og 
vejledning«.

20/4 
Forbundet Kultur og Information, 
Bibliotekschefforeningen og 
Danmarks Biblioteksforening sender 
åbent brev samt oplæg for scenarier 
for genåbning af folkebibliotekerne 
til kulturminister Joy Mogensen.  
HK Kommunal deltager desuden 
i det videre arbejde for at sikre 
en sundhedsmæssigt forsvarlig 
genåbning af bibliotekerne.

Formand Tine Segel har løbende sendt hilsner til 
medlemmerne, hvor hun samler op på de aktuelle 
udfordringer.
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20/4 
Fra Perspektiv: Børnebibliotekar 
sendt ud som lærervikar.

22/4 
Fra kulturoginformation.dk: 
Hilsen fra formanden: Giv plads.

22/4 
Seneste opgørelse viser, at 
mindst syv kommuner har sendt 
biblioteksmedarbejdere ud i 
andre funktioner. Flere steder 
oplever tillidsrepræsentanter, at 
det tærer hårdt på kollegerne at 
blive tvunget ud i nye funktioner.

29/4 
Seneste opgørelse 

viser, at mindst 
20 kommuner har 
sendt biblioteks-

medarbejdere ud i 
andre funktioner. 

Mange andre 
arbejder forsat 

hjemme.

29/4 
Kulturminister Joy Mogensen inviterer til 
drøftelser om genåbning af kulturlivet. Der er 
også fokus på bibliotekerne, og formand Tine 
Segel deltager i flere møder i Kulturministeriet.

29/4 
Sundhedsstyrelsen skriver i et mailsvar til forbundet, 
at der hverken er retningslinjer eller anbefalinger for 
håndtering af biblioteksbøger. 

2/5 
232 er indlagt med Corona - heraf 60 på intensiv.

8/5 
Statsminister Mette Frederiksen meddeler, at en delvis 
genåbning af bibliotekerne er med i genåbningens fase to.

18/5 
Bibliotekerne åbner - dog kun for udlån og aflevering 
af materialer. 

Jette Kjær er lærervikar i Kolding Kommune 
og prioriterer læselyst.

 Jette Meelby, bibliotekar på 
Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek på 
Nordsjællands Hospital, indrettede allerede 
sit hjemmekontor den 11. marts. 

I flere kommuner er biblioteksansatte sendt ud i 
andre funktioner og har blandt andet vasket legetøj.
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Bøger er ren 
overlevelse 
Litteratur er en social simulator. Ifølge evolutionsteorier 
er der overlevelse i at lytte til andres fortællinger, fordi de 
gør os klogere og styrker vores evne til at begå os socialt.

H
hvorfor det føles så rigtigt. Det kan jo virke paradoksalt at 
engagere sig så følelsesmæssigt med noget, man godt ved, 
ikke er sandt, men fiktion, siger Lars Theil Münster, der er cand.
mag. i litteraturvidenskab og har arbejdet med kultur, læsning 
og medievaner i Kulturstyrelsen, Danmarks Radio og på Køben-
havns Universitet.

SOCIAL SIMULATOR 

Et sted, han har fundet et ret basalt svar på spørgsmålet hvor-
for vi læser, er i evolutionsteorierne. Her er svaret overlevelse. 
   - Evolutionen favoriserer de træk, der er vigtige for en arts 
overlevelse. Hvis man følger det spor, er menneskets æstetiske 
adfærd, lysten til at engagere sig i fiktive fortællinger, behovet 
for at udsmykke dets omgivelser og sig selv, danse eller spille 
musik – i det hele taget udtrykke sig kreativt – en evolutionær 
fordel, ellers ville naturen ikke have tilladt, at vi stadig har den, 
siger Lars Theil Münster. 
   I takt med at mennesket for omkring 70.000 år siden be-
gyndte at leve i større og større grupper, blev det vigtigere 
at kunne aflæse andre og forstå de sociale dynamikker for at 
navigere socialt.
   Forskning viser, at der i den periode skete afgørende æn-
dringer i menneskets hjernestrukturer – kaldet den kognitive 
revolution – som gjorde mennesket i stand til at have et sprog 
og samarbejde. Og fortællingerne blev en måde at formidle og 
lære de komplekse skrevne og uskrevne regler i gruppen på. 
   - En slags social simulator, der gør os klogere på andre men-
neskers bevæggrunde og moralske vurderinger, siger Lars Theil 

vad sker der med os, når vi læser litteratur? Det 
spørgsmål manglede svar, mente Lars Theil Mün-
ster, der som litteraturvidenskabsmand ikke synes, 
litteraturvidenskaben leverer (hele) svaret. Derfor 
har han i bogen Det læsende menneske også søgt 

svar i andre fagtraditioner på: hvorfor vi læser, hvordan vi læser, 
og hvad vi får ud af at læse? 
   - Jeg har som mange andre en intuitiv fornemmelse af, at 
det er enormt meningsfyldt at læse og blive opslugt af en bog, 
mens man sætter parentes rundt om verden. Det kan føles som 
det bedste, man kan bruge sin tid på. Jeg ville gerne undersøge, 
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”Det kan jo virke 
paradoksalt at 

engagere sig så 
følelsesmæssigt med 
noget, man godt ved, 

ikke er sandt.”  
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Münster, der mener, det er den samme effekt, 
der gør sig gældende, når vi læser litteratur i 
dag. Litteraturen træner os i at aflæse andre, 
forstå deres bevæggrunde og se verden fra 
deres perspektiv, fordi vi lader som om, at vi 
er en anden, mens vi læser, og dermed udvider 
vores erfaringer.
   Selvom læsning ikke er kritisk for vores over-
levelse i dag - som fortællinger var det for for-
tidsmennesket - fordi vores sociale univers er 
reguleret, så kan man stadig argumentere for, 
at det gør os stærkere som individer og mere 
socialt kompetente at kunne sætte os i andres 
sted og se tingene fra flere perspektiver. 
   Et konkret eksempel er medicinstudiet på 
Syddansk Universitet, hvor faget narrativ 
medicin med læsning af skønlitteratur om 
at være patient eller pårørende skal styrke 
lægernes indlevelse. 

STYRKER DEMOKRATI

Dokumentationen af den effekt af læsning 
– at sætte sig i en andens sted – er også en 
del af det psykologiske forskningsfelt med 
betegnelsen Theory of mind.
   - Forskerne er enige om, at der for eksem-
pel er en sammenhæng mellem læsning af 

skønlitteratur og empati. Uenighederne går mere på, hvor stor 
effekten er, om den er længerevarende, eller om den knytter 
sig til den specifikke læsning, siger Lars Theil Münster. 
   I et psykologisk eksperiment har man målt, om litteratur kun-
ne mindske fordomme over for minoriteter. Hypotesen var, at 
når læseren »mentalt simulerer«, at de ting, de læser om, sker 
for dem selv, så kan det have direkte effekt på måden, man ser 
på sig selv og andre. Et forsøg dokumenterede for eksempel, 
at læsere blev mere optaget af rettigheder for mellemøstlige 
kvinder efter læsning af bøger, der beskriver forholdende for de 
kvinder. 
   I et andet forsøg viste litteraturen sig direkte som adfærds-
ændrende. Her satte man studerende (uden at de vidste, at det 
var et forsøg) til at læse en bog, hvor hovedpersonen havde 
store udfordringer med at afgive sin stemme til et demokratisk 
valg. Bagefter sammenlignede man de studerendes stemme-
procent med en kontrolgruppe, og den var væsentlig højere. 
   - Der er selvfølgelig mange faktorer, der kan spille ind på 
menneskers adfærd i forhold til forsøg, der foregår i et labora-
torium, men det er positivt, at man er begyndt at se læsning 
fra nye vinkler og gennem nye optikker. Interessen i almindelige 
menneskers læsning af almindelig litteratur har hidtil ikke haft 
litteraturvidenskabens interesse, siger Lars Theil Münster. 
   Nu er der flere takter i den retning, for eksempel det fem-
årige litteraturprojekt, Uses of Literature: The Social Dimension 
of Literature, på Syddansk Universitet med den amerikanske 
professor Rita Felski som frontfigur, hvor fokus er på læsnings 

- Færre læser måske nok, 
men litteraturfestivaler, 
læse- og skriveklubber, 
oplæsning og 
forfatterarrangementer 
vokser. Så den sociale 
dimension af litteraturen 
udvider sig, siger Lars 
Theil Münster. 

FOTO PRIVAT    
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God litteratur udfordrer 
Grunden til, at bøger er gode som social simulator, er blandt andet, at vi bruger flere dele af hjernen, 
når vi læser, end når vi for eksempel ser film, fordi vi skal udfylde de tomme pladser mellem linjerne, 
ifølge Lars Theil Münster, hvis definition af god litteratur er hentet fra forfatteren Salman Rushdie: 
»God litteratur reproducerer ikke fordomme, men skildrer mennesket i al dets ambivalens. Intet 
menneske er kun godt eller ondt.« 
   - Litteratur må ikke blive stereotyp sådan som visse typer krimier, der kan have en tendens til 
på forhånd at definere, hvem der er helt og skurk, for hvis karakterernes menneskelighed ikke 
udfoldes, så mister man muligheden for at få udfordret sine fordomme og nemme antagelser. Det 
er litteraturens fornemmeste præstation, at man som læser tager et andet menneskes liv på sig i 
en periode, overskrider sig selv og får såkaldte erstatningserfaringer, der gør, at vi kan vokse som 
mennesker, siger Lars Theil Münster.  
   Anmelder Lars Bukdahl kom i en litterær debat i Weekendavisen, da en lesbisk forfatter ikke mente, 
han var i stand til at anmelde hendes bog, fordi hans udgangspunkt var et helt andet. 
   - Men det kortslutter jo alting, hvis vi godtager, at vi ikke kan sætte os i andres sted, fordi vores 
udgangspunkt er radikalt anderledes. Det er netop det, fortællingerne hjælper os med. 

virkning, men hidtil har vi ikke haft en litteratursociologisk 
tradition i Danmark.  

LITTERATUR HAR VÆRDI I SIG SELV

Litteratur kan også bryde social arv, mener Lars Theil Münster. 
   I projektet Læs for Livet, der donerer bogsamlinger til institu-
tioner med anbragte børn, bruges læsning som social interven-
tion, fordi læsningen gør en forskel, både i forhold til at forstå 
sig selv og ikke føle sig alene, og fordi al uddannelse starter 
med at kunne læse. 
   Lars Theil Münster ønsker dog ikke, at litteraturen spændes 
for bestemte dagsordner. Han holder fast i, at kultur og littera-
tur har en værdi i sig selv, blot fordi det findes.
   - Faren er, at læsning og litteratur bliver et instrument til at 
opnå bestemte mål, men hvad nu, hvis vi finder ud af, at vi for 
eksempel bliver endnu mere empatiske af at se tv-serier eller 
spille computerspil, så mister vi det argument. Litteratur har en 
værdi i sig selv, fordi det nu en gang er en af menneskets må-
der at udtrykke sig på om, hvordan det er at være menneske. 
Vi må for eksempel ikke begynde at læse mindre lyrik eller eks-
perimenterende prosa, fordi vi bliver for bevidste om, hvilken 

type litteratur der for eksempel skaber mest empati hos 
læseren, siger Lars Theil Münster, der understreger, at det er 
en god udvikling, at vi er blevet opmærksom på litteraturens 
potentiale uden for det traditionelle litteraturkredsløb. 
   - For eksempel kan bøger skrevet med ét formål gøre mas-
ser af godt. Det kan være bestillingslitteratur om særlige 
problematikker eller som novellekonkurrencen: Når jeg kom-
mer ind ad din dør, under kampagnen Danmark Læser, hvor en 
række forfattere skrev med udgangspunkt i sosu-assisten-
ters univers for at få flere af dem til at læse. 
   En reel bekymring er dog, at det ikke er en selvfølge, at vi er 
en læsende befolkning. For eksempel viser undersøgelser, at 
elever i 5.-6. klasse læser mindre end tidligere. 
   - Hvis vi er seriøse om, at læsning er vigtigt for et samfund, 
så skal bøger altid være tilgængelige i børns liv - i skolen, i 
hjemmet og på biblioteket. Den fysiske bog er stadigvæk 
litteraturens primære medium, så den skal have en fremtræ-
dende plads, siger han og tilføjer, at bibliotekarer og bibliote-
kerne gør det godt, men skal han give et råd, så skal de have 
læsning og litteratur som omdrejningspunkt for alt, hvad de 
laver.

”Forskerne er enige om, at der for eksempel er en sammenhæng 
mellem læsning af skønlitteratur og empati.”
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  Fem kontrakter 
på halvandet år
Midlertidigt ansatte er ofte effektive, fordi de vil bevise 
deres værd i jagten på en fastansættelse, men det er 
udmattende – også for de fastansatte, der hele tiden 
skal byde velkommen og sige farvel til de løstansatte, 
siger adjunkt på Institut for Mennesker og Teknologi på 
Roskilde Universitet Sabina Pultz. 

en ny undersøgelse har adjunkt Sabina Pultz og hendes kollega 
Katia Dupret set på, hvordan de midlertidige kontrakter påvirker 
alle medarbejdere, ledelsen og opgaverne. Casen har været Ros-
kilde Festivalen med 75 fastansatte og 10-20 projektansatte. 
   - Det er selvfølgelig en case, hvor de har ekstremt mange 
løstansatte, men det er de samme dynamikker, der kan gøre sig 
gældende andre steder. For de betingelser, en større eller mindre 
del af en medarbejdergruppe er ansat på, har betydning for alle 
på arbejdspladsen. 
   - I vores undersøgelse kan vi for eksempel se, at de fastan-
satte varetager et usynligt arbejde med at »on- and off-boarde« 
de midlertidigt ansatte. Det er en konstant proces, fordi der hele 
tiden er nye, der skal introduceres, og andre, man skal sige pænt 
farvel til. Det er et praktisk og følelsesmæssigt arbejde, hvor de 
fastansatte skal håndtere både begejstring og konflikt med kol-
leger, der er kede af ikke at være blevet forlænget, mens andre 
er ovenud begejstret over at være kommet med om bord. Så 
selvom man umiddelbart tænker, at opgaven med løstansatte 
ligger på ledelsens bord, fordi de hyrer og fyrer, så er det altså 
de fastansatte, der laver en væsentlig del af arbejdet, siger 
Sabina Pultz.

Arbejdsmarkedsforskere har længe talt om, at 
vi i fremtiden vil have flere korte, midlertidige 
ansættelser i vores arbejdsliv, og der er allerede 
en stigning i antallet af løstansatte i Danmark 
inden for kultursektoren og for eksempel under-
visning på universiteter, men er det overhovedet 
den bedste løsning for en arbejdsplads? En ny 
undersøgelse fra Roskilde Universitet udarbejdet 
under forskningsprojektet SIV (Social Innovativt 
Vidensarbejde) viser, at de midlertidige ansæt-
telser påvirker hele personalegruppen, og at de 
løstansatte smutter med værdifuld viden. Så når 
det store regnskab skal gøres op, er der, ifølge 
adjunkt på RUC Sabina Pultz, flere ting, der skal 
tages med i betragtningen. 

FASTANSATTE PÅ OVERARBEJDE

Der findes allerede en del forskning i, hvordan det 
påvirker individet at være løstansat. Den gruppe 
udgør 15 procent af styrken på arbejdsmarkedet, 
og halvdelen af dem ønsker en fastansættelse. I 
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BRÆNDER GEJSTEN OP 

En anden problemstilling, som har betydning 
for hele arbejdspladsen, er, at gejst kan blive til 
frustration hos den midlertidigt ansatte. 
   - I starten arbejder man »røven ud af bukserne« 
for at bevise sit værd, men der sker noget psy-
kologisk i takt med, at udløbsdatoen for ens job 
nærmer sig. Ens fokus flytter sig fra opgaverne 
til usikkerheden – bliver jeg forlænget, bliver jeg 
fastansat, skal jeg søge videre? – ressourcer, 
der går fra det konkrete arbejde til at håndtere 
situationen.
   Og ledelsen har ikke interesse i at melde ud i 
god tid, om de kan tilbyde forlængelse eller ej, for 
hvis de ikke kan, vil motivation og effektivitet gå 
ned, og hvis de kan, er der måske andre løstan-
satte, som så ved, at de ikke er blevet forlænget, 
siger Sabina Pultz og tilføjer, at en forlængelse 
selvfølgelig skaber glæde, men at der også er 
grænser for, hvor mange gange man kan forlænge 
medarbejdere uden konsekvenser.

   En kvinde i undersøgelsen fortæller for eksempel om fem 
konktrakter (forlængelser) på halvandet år. 
   - Og det er altså spild af ressourcer, siger Sabina Pultz, fordi 
medarbejdere bruger energi på det faktum, at vedkommende 
ikke er fastansat.  Selvom man er glad for en forlængelse, så 
opleves det også som en afvisning af ens faglige kompetencer, 
fordi den midlertidige ansættelse ikke førte til en fastansæt-
telse. 
   - Fastansættelsen bliver ligesom det gyldne mærke på skul-
deren, man higer efter – den ultimative anerkendelse af ens 
faglighed. Der, hvor man for alvor bliver en del af holdet. Når 
vi taler om vores første job, er det ofte den første fastansæt-
telse. Vi kan se i undersøgelser, at der sker noget med os, når vi 
bliver fastansat. Det er der, vi får vores faglige selvtillid. 
   Selv på områder og i brancher, hvor der er tradition for mid-
lertidige kontrakter, eller der, hvor der er en stigning i antallet 
af løstansatte, så ønsker de fleste sig det skuldermærke, ifølge 
arbejdsmarkedsforskeren. 
   - Undtagelsen er, hvis du er selvvalgt freelancer eller iværk-
sætter og selv har valgt friheden og de løse tilknytninger og 
sælger dine ydelser til mange forskellige arbejdsgivere og tager 
dig godt betalt. Det er en anden snak og en helt anden gruppe, 
vi taler om. Men hvis du er midlertidigt ansat på fuld tid et 
sted, så er de fleste i kapløb om en fastansættelse og opfat-
ter det som det fineste adelsmærke for faglighed, siger Sabina 
Pultz.

MANGLENDE SELVBESTEMMELSE

Men konsekvenserne af løse ansættelser handler ikke kun om 
faglig stolthed for den enkelte, det betyder også, at der er valg, 
man ikke selv kan træffe. 
   - For bankerne er løstansættelser ikke »det nye sort«, så du 
kan for eksempel ikke få et lån til en bolig uden en mere per-
manet indtægt. Omverdenen er ikke designet til midlertidige 

"

”Fastansættelsen bliver ligesom det gyldne 
mærke på skulderen, man higer efter – den 
ultimative anerkendelse af ens faglighed.”

- For nyuddannede kan en midlertidig ansættelse 
være en god og ønskværdig måde at starte 
arbejdslivet på, fordi man sparker døren ind et 
sted og får afprøvet flere ting, men det er sjældent 
ønskværdigt i længere tid, siger Sabina Pultz.  
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Nyt syn på ledige
efter Coronakrisen 

Sabina Pultz vil klog af skade ikke 
spå om, Coronakrisen vil medføre 
en stigning af løstansatte.

- Efter finanskrisen i 2008 fore-
stillede vi os et boom af løst-
ansatte, men det kom ikke. Det 
kunne i hvert fald ikke ses i stati-
stikkerne, selvom der selvfølgelig 
var brancher, hvor der skete en 
stigning, siger hun. 

Til gengæld kommer vi nok des-
værre med større sikkerhed til 
at se en høj ledighed for nyud-
dannede, mener hun, men på den 
positive note ser hun konturerne 
af et paradigmeskifte i kølvandet 
på krisen i forhold til det at være 
ledig. Et skifte fra, at det er et 
individuelt problem, til at være 
strukturelt. 

- Diskursen har i mange år været, 
at man i høj grad selv var skyld 
i sin ledighed, og at man derfor 
også selv havde ansvar for at løse 
det. Men under og efter en krise 
bliver det tydeligt, at efterspørgs-
len efter arbejdskraft afhænger 
af forandringerne og økonomien i 
samfundet. 

Desuden er rigtig mange ble-
vet berørt af ledighed i den her 
periode. Det gør det til en mindre 
personlig konflikt at være ar-
bejdsløs, hvilket igen kan afbøde 
de psykologiske konsekvenser, 
fordi man ikke som individ bliver 
»pålagt« skylden, siger Sabina 
Pultz.     

”Ens fokus flytter sig fra 
opgaverne til usikkerheden 

– bliver jeg forlænget, 
bliver jeg fastansat, skal 

jeg søge videre?”

ansættelser. Det kan måske være okay, mens man er yngre, men 
i takt med, at man bliver ældre og får flere forpligtigelser, er det 
ofte et problem, siger Sabina Pultz. 
   Det er også en dagsorden i fagbevægelsen og i landets a-
kasser, hvor man diskuterer, hvordan man kan understøtte de 
midlertidigt ansatte. Det handler for eksempel om mulighed for 
efteruddannelse, barsel og andre goder, som de fastansatte har. 
Sabina Pultz ser små indikationer på, at for eksempel dagpenge-
systemet ændrer sig, men det går langsomt, siger hun.

IKKE PLADS TIL ÆRLIGHED 

Deltagerne i hendes undersøgelse taler om, at det kræver mere 
overskud og mere »skuespil« at være i et midlertidigt job. 
   »Der er ikke plads til ærlighed om ens faglighed. Man giver 
udtryk for, at man kan det hele, og siger ikke nej til opgaver, 
selvom de er på grænsen af, hvad man formår«. En anden siger: 
»Man giver alt som løstansat, men det er en produktivitet, som 
man ikke ville kunne leve op til som fastansat«. Og en tidligere 
løstansat, der nu er fastansat, siger: »Jeg tænkte meget kortsig-
tet i forhold til opgaverne før, nu løser jeg dem anderledes, fordi 
jeg ved, de måske skal laves igen, og jeg kan gemme og genbruge 
min viden.«
   Sabina Pultz ser flere problemer med de løse ansættelser, sær-
ligt hvis arbejdsgiveren har flere midlertidigt ansatte, fordi det 
potentielt kan skabe et konkurrencepræget arbejdsmiljø. 
I foråret 2020 debatterede politikerne de løse ansættelser på en 
konference om videnarbejderes beskæftigelses- og arbejdsvilkår 
på Christiansborg. 
   Enhedslisten mener for eksempel, at a-kasserne skal have 
et bedre sikkerhedsnet for personer med mange korte ansæt-
telser, som for eksempel kombinerer selvstændige opgaver og 
fastansættelser. Desuden skal der som hovedregel ikke være 
midlertidigt ansatte i det offentlige, eller som i Norge, hvor der 
på universiteterne er et maksimumantal på løstansatte. 
   I hovedorganisationen Akademikerne, som er Forbundet 
Kultur og Informations hovedorganisation, er holdningen, at de 
løstansatte skal sikres i overenskomstforhandlingerne ved at få 
samme vilkår og rettigheder som fastansatte.  
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Copenhagen 
Fablab printer 
værnemidler 
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Op mod 7.000 hjemmeprintede 
visirer bliver hver dag sendt 
ud til sundhedspersonale i 
hele Danmark fra netværket 
MakersModCorona.dk. Kom-
mandocentralen er Copenha-
gen Fablab i Valby Kulturhus, 
og manden med overblikket 
er bibliotekar Rasmus Fangel 
Vestergaard. 

Mandag morgen klokken syv lå 6.000 visirbøjler 
i plastik i alle regnbuens farver foran FabLab’et i 
Valby, da bibliotekar Rasmus Fangel Vestergaard 
mødte ind. De er fra privatpersoner, der i week-
enden har ladet deres 3D-printere arbejde for et 
højere formål – at beskytte sundhedspersonalet i 
Danmark med hjemmelavede visirer. 
   Manglen på værnemidler i sundhedssektoren 
under Coronakrisen har fået kreativiteten og hjælp-
somheden i gang overalt. I Danmark er netværket 
MakersModCorona.dk - en gruppe af private og 
små private og offentlige virksomheder og orga-
nisationer - vokset frem. Københavns Kommunes 
FabLab i Valby er med. 

OPRINGNING FRA RIGET

- Tanken om at producere værnemidler opstod 
allerede, da Coronakrisen tog fart i Sydeuropa i 
starten af året, vi fik opfordringer fra brugerne, og 
vi er med i et netværk af makerspaces over hele 
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Copehagen Fablab leverer 
kun til professionelt 
sundhedspersonale, der selv 
skal samle visirerne og spritte 
dem af før brug.
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verden, der havde de samme idéer. Så da vi fik en opring-
ning fra Rigshospitalet, var der ikke langt til handling – vi 
omstillede værkstedet til produktion, siger Rasmus Fangel 
Vestergaard, leder af Copenhagen FabLab i Valby Kulturhus 
og Værkstedshallerne, der under normale omstændigheder 
fungerer som et åbent, tilgængeligt værksted med digitalt 
værktøj som 3D-printere for alle borgere. 
   Den første produktion af hjemmeprintede visirer blev 
leveret til et operationsafsnit på Rigshospitalet, men der 
har vist sig et stort behov i hele sundhedssektoren. Copen-
hagen FabLab er blevet omdrejningspunkt og kommando-
central for en masseproduktion, der blandt andet foregår 
i private hjem, på skoler, og hvor der ellers er 3D-printere. 
Rasmus Fangel Vestergaard står for al logistik og modtager 
bestillingerne, som en styregruppe med sundhedsfagligt 
personale er med til at godkende, fra sundhedssektoren, 
mens det er frivillige over hele landet, der printer bøjlerne 
til visirerne, og igen andre frivillige, der pakker dem i Valby, 
hvor de har sat pakkestationer og håndvaske op udenfor. 
   - Vi måtte fælde en hæk for at få plads til det hele, siger 
Rasmus Fangel Vestergaard. De printede plastikbøjler pak-
kes sammen med to stykker folie og et stykke elastik, og 
hver dag sender de op mod 7.000 visirer af sted med Post 
Nord, der gratis bringer det ud.

PIRATNETVÆRK 

- Og det er fantastisk at opleve den hjælpsomhed og frivil-
lighed, der er i samfundet, med flere frivillige, end vi har 
brug, siger Rasmus Fangel Vestergaard. Et andet eksempel 
er Bauhaus, der ringede for at høre, om vi havde brug for 
papkasser, og da vi løb tør for elastik en dag, skrev vi det 
ud på Facebook. Om eftermiddagen havde vi halvanden 
kilometer bukseelastik, fordi en masse små private syskrin 
var blevet åbnet. Man bliver jo glad, siger Rasmus Fan-
gel Vestergaard, der kalder MakersModCorona.dk for et 
piratnetværk, hvor man finder nye løsninger i fællesskab og 
udvikler henad vejen. 
   - Der er en høj specialviden blandt »hobbyisterne«. Vi 
er på den tiende model af visirbøjlen, fordi den hele tiden 
bliver forbedret. Vi kan hurtigt dele den nye kode, og det 
er også derfor, vi så hurtigt har kunnet levere værnemidler. 
Det tager længere tid for en stor produktionsvirksomhed 
at omstille sig, siger Rasmus Fangel Vestergaard, der dog 
hver dag håber, at den private produktion bliver overflødig, 
både fordi krisen løjer af, men også, fordi det, alt andet lige, 
er bedre, at almindelige produktionsvirksomheder produ-
cerer og tjener penge på det, men faktum er, at der stadig 
mangler værnemidler. Selv Thulebasen i Grønland sendte 
en anmodning og har fået visirer tilsendt af Copenhagen 
FabLab.

- Det viser stor velvillighed og tillid i samfundet, 
at vi stiller materialer udenfor til fri afbenyttelse, 
og de kommer tilbage som printede bøjler, siger 
Rasmus Fangel Vestergaard. 

"

Opfindsomheden er stor, 
for eksempel er lycrabukser 
blevet skåret i strimler med 
en laserskærer og brugt
som elastik til visirerne.
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Copenhagen Fablab er et åbent værksted for alle  på samme måde som et bibliotek. Man kan  lave alt fra små 
dimser til møbler på de digitale værktøjer som 3D-printere,  træ-fræsere og metalværktøjer. Værkstedet er en 
del af Københavns Kommunes fritidstilbud og består af to værksteder, Copenhagen Fablab -Valby Kulturhus og 
Copenhagen Fablab -Værkstedshallerne. Det er Værkstedshallerne, der ligger hus til coronaindsatsen.

Hvad er Copenhagen Fablab?

Vores Corona collection, kalder 
Rasmus Fangel Vestergaard det.  
Copenhagen Fablab er også begyndt 
at lave værnemidler til bibliotekernes 
genåbning. Her er det Sneezeguard, 
visir, spritflaskeholdere og badges, så 
man kan identificere personalet.  

 - Vi tjekker alle 
bøjlerne, før de sendes 
ud, der jo kan være 
kvalitetsforskel på de 
private printere.    

Der er blevet 
fældet en hæk 
for at få plads til 
pakkestationer og 
håndvaske til de 
mange frivillige.
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Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

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

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

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

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

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

KI’S HOVEDBESTYRELSE 2020

Andreas Damsbo Brix 
Slagelse Bibliotekerne 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

Nogle presses 
til at afholde 
ekstra ferie 
under Corona

Regnskabet
for 2019
godkendt

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, at of-
fentligt ansatte, der ikke varetager nødvendige funk-
tioner, skal afvikle fem feriedage og afspadsering i 
øvrigt i perioden, hvor mange offentlige arbejdsplad-
ser holder lukket. Dette betød allerede før påske, at 
mange af forbundets medlemmer afviklede ferie og 
afspadsering. I starten af april har tillidsrepræsentan-
ter også oplevet, at enkelte arbejdsgivere pressede 
på for, at medarbejderne afholdt ekstra ferie, ligesom 
nogle ledere ville have ferieafviklingen for hele 2020 
planlagt. Her har Forbundet Kultur og Informations 
konsulenter hjulpet med at få skabt klarhed over, 
hvordan afviklingen af ferie skal tolkes.

- Det generelle billede er dog fortsat, at driften kører, 
og at man får lavet fornuftige aftaler lokalt, samlede 
formand Tine Segel op.

Hovedbestyrelsen godkendte regnskabet for 2019, hvor 
der er overskud på både Forbundet Kultur og Informati-
ons regnskab og Aktionsfondens regnskab. Samlet står 
forbundet med et overskud på 2,3 millioner kroner, der 
blandt andet skyldes, at forbundet er lykkedes med at 
holde administrationsudgifterne på et lavere niveau end 
forventet, samtidig er der tjent penge på investeringer, 
og endelig er nogle forventede udgifter til eksempelvis 
Fagligt Landsmøde skubbet til 2021. 

Forbundet Kultur og Information afholdt hovedbestyrelsesmøde den 2. april. Mødet blev afholdt digitalt 
og med en mere begrænset dagsorden end vanligt på grund af de ekstraordinære omstændigheder. 

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse holder 
bestyrelsesmøde online. Foto Forbundet Kultur og Information
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i skyggen 
af Corona

Nødvendigt eller kritisk arbejde

OK21

Bliv hjemme, hvis du ikke er i en kritisk funktion. Sådan lød meldingen fra statsminister Mette Frederiksen, som 
sendte signaler om, at hvis man kunne arbejde hjemmefra, så skulle man. KL har senere udsendt en formulering, hvor 
man talte om nødvendigt arbejde, og generelt henstiller Akademikerne, der er Forbundet Kultur og Informations ho-
vedorganisation, til, at medarbejderne er fleksible i disse særlige tider.
   - Det kommer til at give nogle dilemmaer, og det kommer vi til at drøfte. Også i forhold til, hvordan man griber en 
genåbning an. Her får vi allerede nu spørgsmål fra vores tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, fordi der er mange 
spørgsmål. Grundlæggende handler det jo om, at sikkerheden kommer først, sagde formand Tine Segel.

De kommende overenskomstforhandlinger i 2021 vil blive påvirket af Corona, forudser fagbevægelsen. 
- Det kan eksempelvis betyde, at vi i stedet for at forhandle om en treårig overenskomst, måske bare ser 
på en etårig, da vi jo ser, at Coronakrisen har fået stor betydning for økonomien. Det er dog alt for tidligt at 
kunne sige noget endeligt om konsekvenserne, sagde formand Tine Segel.

Tekst Anette Lerche
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DELDINVIDEN
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DELDINVIDEN
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.DK
Når fakta og   fiktion mødes

Af Rasmus Dahlberg, forfatter og historiker

Tre biblioteker har faciliteret mødet mellem fakta og 
fiktion på nye måder. Det kom der en række spændende 
arrangementer ud af – men kom projektet i mål?

Projektet »Fakta i fokus – bag om fiktionen« ville 
udforske »skæve og uprøvede litteraturaktivite-
ter ’on-location’ hos retsmedicineren, fiskeren, 
dommeren eller arkæologen. Med fiktion og 
faglitteratur som afsæt, og med ønsket om at 
afprøve et nyt litterært koncept, bygges der bro 
mellem fiktion og fakta. Ved at gå bag om skøn-
litteraturen og det fiktive univers skabes der in- 
teresse og nysgerrighed for det faglitterære ind-
hold«. Bag projektet stod Odense Bibliotekerne, 
AssensBibliotekerne og HvidovreBibliotekerne, 
som sammen havde opnået støtte fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, og jeg var i 2019 tilknyttet som 
forfatterkonsulent.
   Jeg deltog selv i tre arrangementer: Besøg på 
Retsmedicinsk Institut på Odense Universitets 
Hospital, besættelseshistorisk læsekreds og 
byvandring i Odense og en aften på Clairvoyance-
skolen i København. I denne artikel vil jeg beskrive 
disse, som jeg oplevede dem, og give min vurde-
ring af deres bidrag til opfyldelse af projektets 
formålserklæring.

ET LIV EFTER DØDEN

Susanne Stauns spændingsroman Døderum-
met blev af Odense Bibliotekerne udvalgt til to 

læsekredse, som sammen med besøg på instituttet udgjorde 
arrangementerne »Døderummet – hvordan arbejder virkelighe-
dens retsmediciner?«
   Jeg deltog i én læsekreds og ét besøg på Retsmedicinsk In-
stitut, og mit indtryk var, at koblingen mellem fakta og fiktion 
fungerede vældig godt – på trods af en del kritik af romanen. 
Men som én af de mindre begejstrede deltagere udtrykte det: 
»Selv om jeg ikke er så vild med bogen, er det interessant, at 
den bygger på virkeligheden og dermed åbner ind til en bagved 
liggende verden«. En anden så frem til at finde ud af, om 
retskemi virkelig fungerer sådan, som Susanne Staun har be-
skrevet det i romanen, mens en tredje virkelig ikke håbede, at 
forfatterens »beskrivelser af personerne er troværdige!« Staun 
har jo en forkærlighed for outrerede karakterer, men mødet 
med vicestatsobducenten og en ægte retskemiker skuffede nu 
ikke. Sidstnævnte udtalte eksempelvis, at man ikke »har levet, 
før man har siddet med en tandstikker og skrabet opkast ud af 
rillerne på en clockradio«.
   Oplæggene var seriøse, detaljerede og åbenhjertige og gav 
svar på spørgsmål om alt fra Bladan-mord til metodik for 
identifikation af mord- og katastrofeofre. Besøget på Rets-
medicinsk Institut inkluderede også en detaljeret rundvisning 
med besøg både i laboratoriet og på sektionsstuen, og det var 
tydeligt, at der var mange krimielskere blandt deltagerne. De 
slugte det hele råt, selv om der trods alt ikke var lig på bordet. 



Odense Bibliotek besøger en retskemiker på hans laboratorium. 
Foto: Odense Bibliotekerne.

Brugere af Odense Bibliotekerne på byvandring om Besættelsen i Odense by. 
Foto: Odense Bibliotekerne.

Når fakta og   fiktion mødes

Kontakt: Rekvirering af Idékatalog kan ske ved henvendelse til projektleder Maria Orup Kristensen  maok@odense.dk – eller via dette link: 
https://centralbibliotek.dk/sites/default/files/dokumenter/Idekatalog.%20Fakta%20i%20forkus%20-%20bag%20om%20fiktionen.pdf

BESAT AF BESÆTTELSEN

Perioden 1940-1945 interesserer stadig mange biblioteks-
brugere, som søger svar på, hvad der egentlig foregik i de 
fem besættelsesår, og hvordan datidens danskere klarede 
sig gennem den vanskelige tid. Som arnested for Augustop-
røret i 1943 er Odenses byrum en central lokalitet i besæt-
telsens erindringshistorie, og derfor forekom det oplagt 
at koble en litterær tilgang til emnet med en byvandring. Op-
lægget var, at deltagerne skulle medbringe en skønlitterær 
bog, som de havde læst og ønskede at dele med gruppen, 
om Besættelsen, men hurtigt stod det klart, at halvdelen 
havde misforstået dette og udelukkende var kommet for 
byvandringen. Og af resten var der flere, som ikke havde 
læst romaner, men derimod faglitteratur om emnet. Især var 
det vanskeligt at få de mandlige deltagere til at forholde sig 
til skønlitteraturen, mens de derimod gavmildt øste af deres 
faglitterære anbefalinger.
   Efter en til tider lidt træg snak omkring bordet gik lokal-
historiker Ann Ammons på med et oplæg om Odense under 
Besættelsen, og her vågnede deltagerne op. Derefter forlod 
vi bibliotekets trygge rammer til fordel for blandt andet 
Asylgade, hvor vrede odenseanere i augustdagene 1943 
væltede en politibil, og Kongens Have, som udgjorde ram-
men om en desperat tysk officers skud mod civile. Vejret var 
dejligt, og rundviseren god og kompetent, men ikke overra-
skende var det heller ikke under denne del af arrangementet 
koblingen til skønlitteraturen, som stod stærkest.

"
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afdød, som følte sig svigtet eller glemt af de levende. Tanke-
vækkende. 
   Og ja, der kom søreme også en besked igennem til mig, som 
godt nok havde præsenteret mig som observatør, men natur-
ligvis indvilget i at deltage i seancen på lige vilkår med de an-
dre. En mandlig studerende fra Clairvoyanceskolen trådte frem 
mod mig, lukkede øjnene og messede lidt mod loftet, inden 
han sagde: »Beskeden er, at du skal slippe dit indre legebarn 
løs«. Her blev jeg ærligt talt skuffet. Inden for de seneste år har 
jeg mistet både min far og min bedstemor, og jeg var til stede, 
da begge udåndede. En lille hilsen eller bare et »Tak for alt« ville 
have være passende her, syntes jeg. I stedet fik jeg at vide, at 
der bag mit hårde ydre gemte sig en indre blødhed. Mon den 
belæring ikke havde mere at gøre med mit skeptiske ansigts-
udtryk end beskeder fra det hinsides?

VURDERING AF ARRANGEMENTERNE

Set i tilbageblik lykkedes arrangementet i Odense om retsme-
dicin bedst med at koble fakta og fiktion. Kombinationen af en 
traditionel læsekreds centreret om en roman med retsmedicin 
som tema og et besøg på selve det institut, hvor en del af 
romanens handling udspiller sig, skabte spændende koblinger 
mellem skønlitteraturen og virkeligheden. På samme måde 
var der på papiret en klar relation mellem fakta og fiktion i 
det odenseanske arrangement om Besættelsen, men fordi 
første del heraf var mindre stramt styret end læsekredsen om 
retsmedicin, hvor valget af roman var givet på forhånd, viste 
det sig i praksis vanskeligt at fastholde deltagernes fokus på 
fiktionen. Endelig fremstod HvidovreBibliotekernes arrange-
ment om Clairvoyance isoleret set som mindre vellykket, set i 
forhold til projektets formål, fordi der i realiteten hverken var 
tale om fakta eller fiktion, men nærmere et virksomhedsbesøg 
med smagsprøver på selvudvikling. For en skeptiker som mig 
kalder et sådant arrangement på kritisk distance, og jeg håber, 
at deltagerne opnåede et mere velafbalanceret indtryk af clair-
voyance gennem HvidovreBibliotekernes øvrige tiltag. 
   Samlet set er det min opfattelse, at »Fakta i fokus – bag 
om fiktionen« lykkedes med sit formål, nemlig at udvikle og 
afvikle en imponerende række af skæve og anderledes arrange-
menter om mødet mellem fakta og fiktion. Arrangementerne 
blotlagde såvel potentialet i som udfordringerne med at bygge 
bro mellem de to verdener, som ofte tiltrækker forskellige mål-
grupper. Det foreliggende idékatalog, hvoraf projektets sam-
lede arrangementsportefølje fremgår, bør tjene som inspiration 
til glæde og forhåbentlig gavn for mange andre kulturaktører.

KLARSYN I KØBENHAVN

Den 30. oktober 2019 mødte jeg op på Clairvoyanceskolen i 
Købmagergade i København, hvor HvidovreBibliotekerne havde 
sat cirka 15 biblioteksbrugere stævne til et arrangement om 
fakta og fiktion i clairvoyance. De fleste deltagere var kvinder, 
mange omkring de 50, og alle talte de sagte og bevægede sig 
langsomt, som om de gjorde sig umage for ikke at skræmme 
ånderne væk. 
   »Jo renere vi er, des lettere kommer beskederne igennem,« 
sagde Tove, lederen af Clairvoyanceskolen, da selve arrange-
mentet var begyndt, og vi var blevet bænket i undervisnings-
lokalet med puder og tæpper på stolene. Hun forklarede om 
betalingsuddannelsens opbygning og præsenterede en gruppe 
studerende, som var mødt op for at give en smagsprøve på 
såkaldt »klarsyn« - en måde at tiltrække personlige afdødebe-
skeder. De studerende forlod derefter kortvarigt lokalet for at 
»åbne for sluserne«, hvorefter der i en intens atmosfære blev 
skabt kontakt mellem deltagerne og deres afdøde slægtninge 
og bekendte. Fra det hinsides kom budskaber til de fremmødte 
om deres skrøbelighed og tvivl, men samtidig tryghedsska-
bende bekræftelser om, at fundamentet trods alt var godt nok.  
Altid håb og tak og kærlighed – aldrig en meddelelse fra en 

”Fra det hinsides 
kom budskaber 
til de fremmødte 

om deres 
skrøbelighed

og tvivl.”

"
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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

Giv de unge lyst til at deltage i 
den demokratiske samtale     

31. marts

Biblioteket Frederiksberg og initiativet Frirum-
met skabte et anderledes debatforløb for to 
gymnasieklasser fra Frederiksberg Gymnasium. 
Formålet var at give de unge lyst til at deltage i den 
demokratiske samtale ved at præsentere dem for 
en ny debatkultur.

Quizreol øger læselysten i Kolding     

2. april

En helt særlig reol har skabt læseglæde på Kolding Bibliotek. Ved at 
kombinere læsning, gaming og gruppearbejde på en legende måde lærer 
biblioteket børnefamilier nyt om Genforeningen.

Når fakta og fiktion mødes

29. april

Tre biblioteker har faciliteret mødet mellem fakta 
og fiktion på nye måder. Det kom der en række 
spændende arrangementer ud af – men kom 
projektet i mål?

Kong Christian 
10 rider over 
Grænsen den 
10 Juli 1920. En 
begivenhed, 
der spiller en 
særlig rolle 
i Kolding-
bibliotekernes 
nye quiz.
Foto: Det 
Kongelige 
Bibliotek
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at selvom du eventuelt ikke kan få anerkendt en arbejds-
skade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så skal du 
altid huske at tage fat i PFA, da du kan være dækket af din 
tab-af-erhvervsevne-forsikring. 

Arbejdsskade som 
følge af Covid-19

Nyt OK21-scenarie

Vidste du... 

Rigtig mange faggrupper er, grundet deres arbejde, i en særlig risiko for at blive 
smittet og dermed syge af Covid-19. Den samlede fagbevægelse har derfor lagt pres 
på myndighederne for at få afklaring omkring håndtering af sygdommen i relation 
til arbejdsskade.  Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort en vejledning 
om vurdering af arbejdsskader med Covid-19. I vejledningen bliver det fastlagt, at 
Covid-19 er omfattet af erhvervssygdomsfortegnelsen, hvilket konkret indebærer, 
at Arbejdsmarkedets erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan behandle 
anmeldelsen af sygdommen uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, hvis 
påvirkningen som anført i fortegnelsen er opfyldt. Så hvis et medlem er diagnosti-
ceret syg med Covid-19 og påviser, at man har været udsat for smitte på sit arbejde, 
for eksempel som sundhedsperson, der har sin daglige gang på en intensivafdeling, 
så vil man få anerkendt det som en arbejdsskade (erhvervssygdom) uden videre. For 
de faggrupper, der ikke i deres daglige virke har kontakt til Covid-19 smittede eller 
potentielt smittede, kan der dog være problemer med at løfte bevisbyrden for, at 
man er blevet smittet som led i sit arbejde, herunder hvis man har været udlånt til 
andre opgaver under Coronakrisen. Fra Akademikerne arbejdes der politisk med den 
del. Forbundet følger sagen. 

Lone Rosendal

Den nuværende situation med Covid-19 kan også få afsmitning på de kommende over-
enskomstforhandlinger, der skal være afsluttet således, at ny overenskomst kan træde i 
krav den 1. april 2021. Dette primært på baggrund af de økonomiske konsekvenser, krisen 
afstedkommer for såvel det offentlige som det private arbejdsmarked.
   Såvel Akademikerne (AC) som de overordnede forhandlingsfællesskaber (Forhandlings-
fællesskabet dækkende KL og Regioner – samt CFU dækkende staten) sidder således 
p.t. med overvejelser omkring, hvorvidt den kommende OK-periode kun skal være et år, 
således at der igen kan optages nye forhandlinger i 2022, hvor det må forventes, at der 
er et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af Coronakrisen. Dette vil således 
give mulighed for reelle forhandlinger i 2022. Man må formode, at arbejdsgiverne p.t. har 
de samme overvejelser.
   En etårig overenskomstperiode vil betyde, at der denne gang formentlig ikke skal ud-
veksles overenskomstkrav, men at den nuværende overenskomst blot videreføres med et 
år frem til den 31. marts 2022.
   Forbundet vil melde yderligere ud, når der måtte blive aftalt en endelig model for OK21. 

Bruno Pedersen
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En fyring
kan koste dig
pensions-
forsikringerne

Rådgivningen
i en Corona-tid

Har du mistet dit job, er det vigtigt, at du tager stilling 
til, hvad der skal ske med din pension. For det påvirker de 
forsikringer, der hører under ordningen. 
   Typisk er du bidragsfrit dækket i en periode, men deref-
ter stopper også forsikringsdækningerne. Afhængigt af 
pensionsselskab og eventuelle tilkøb kan det for eksempel 
gælde helbredssikring, forsikring ved kritisk sygdom, ned-
sat arbejdsevne og tidlig død. 
   Igen afhængigt af selskab, kan der blot efter tre måne-
der ske det, at forsikringen helt eller delvist bortfalder. Er 
man ikke opmærksom på at videreføre sine forsikringer, 
risikerer man at stå uden en forsikring den dag, man har 
brug for den.
Har du ikke midler til selv at fortsætte en indbetaling på 
grund af din økonomi som ledig, kan det undersøges, om 
det kan ske med midler fra pensionsopsparingen. 
   I PFA Pension, hvor alle offentligt overenskomstansatte 
bibliotekarer har deres pensionsopsparing, gælder det, 
at såfremt din opsparing er stor nok, kan du med enkelte 
undtagelser være forsikret i op til ni måneder, uden at du 
skal betale til ordningen. PFA vil så trække udgifterne til 
forsikringerne fra din opsparing. Det forudsætter dog, at 
du kontakter selskabet og laver en konkret aftale. Ellers 
dækker den kun i tre måneder. Læs mere her: https://pfa.
dk/kulturoginformation.
   Vælger du ikke at fortsætte indbetalingen på den ene el-
ler anden vis, er du typisk først forsikringsdækket igen den 
dag, du kommer i job.
   Det anbefales derfor altid at bevare sine forsikringer 
fra pensionsordningen. For så har du sikret dig selv og din 
familie, hvis du skulle komme galt afsted, blive syg eller i 
værste fald gå bort i ledighedsperioden.

Medlemstilbud
Forbundet har en attraktiv pensionsaftale med PFA, der 
netop dækker ledige, freelancere, selvstændige mv. 
   Ved at benytte det medlemstilbud får du forsikringerne 
og administrationsomkostningerne til en særlig attraktiv 
pris. Selvom du allerede har en pensionsopsparing i PFA, 
du ønsker at videreføre, er det vigtigt, at du gør opmærk-
som på, at det skal ske under rammerne af forbundets 
særlige aftale. Kontakt forbundet, hvis du vil vide mere.

Helle Fridberg

Medlemsrådgivningen i forbundet har oplevet en markant 
ændring i typerne af spørgsmål, siden statsminister Mette 
Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts.
   Fra hjemmearbejdspladserne har forbundets konsulenter 
haft travlt med at forholde sig til nye typer af spørgsmål fra 
medlemmer og TR’ere, og ligesom mange andre har oplevet, 
har der ikke altid været klare svar på de nye problemstil-
linger. Men i takt med, at spørgsmål blev stillet og besvaret, 
er Spørgsmål og svar om Coronavirus på hjemmesiden blevet 
opdateret.
   I de første uger efter hjemsendelsen af de offentligt ansatte 
gik spørgsmålene primært på, om den enkelte kunne pålæg-
ges at afvikle afspadsering/flex, pålægges at holde ferie uden 
sædvanligt varsel og lignende. Med aftalen den 27. marts, 
hvorefter også de offentligt ansatte kunne pålægges at af-
holde fem dage, kom der en afklaring på dette spørgsmål.
   I de første uger efter nedlukningen blev også en række 
privatansatte ramt i form af afskedigelse, hjemsendelse på 
lønkompensationsordningen eller indgåelse af aftaler om 
midlertidig lønnedgang. Heldigvis er antallet af sådanne 
henvendelse ikke stort. (Er du privatansat og ramt af sådanne 
ændringer, og har du ikke været i kontakt med forbundet, vil vi 
meget gerne høre fra dig).
   Næste bølge af henvendelser drejede sig om nye tiltag, som 
blev sat i værk. En række biblioteker begyndte at udlevere 
bogposer, takeaway bøger og lignende, og på professionshøj-
skoler blev bibliotekarer bedt om at møde op og indscanne 
materialer til de studerende. Disse tiltag gav anledning til 
bekymrede henvendelser om risiko for smitte, og der blev 
stillet spørgsmål ved, om disse tiltag var i overensstemmelse 
med nedlukningen.
   I slutningen af marts fik rådgivningen mange henvendelser 
fra TR’ere, der blev præsenteret for udkast til lokalaftaler om 
udlån af medarbejdere til andre områder. Det var den indgå-
ede Fælleserklæring om gensidig fleksibilitet mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet fra den 20.marts, der åbnede for, 
at sådant udlån var muligt. På dette tidspunkt var det på 
sundhedsområdet, at der var behov for ekstra arbejdskraft, 
og forbundets medlemmer blev ikke bedt om at træde til her. 
Da daginstitutioner og skoler genåbnede efter påske, blev der 
imidlertid bud efter medlemmerne, og det skulle en del steder 
gå meget hurtigt med at sende ekstra medarbejdere ud. Det 
gav anledning til en ny bølge af henvendelser både fra TR’ere 
og bekymrede medlemmer. Ikke alle steder var det muligt 
at finde medarbejdere nok ad frivillighedens vej, så nogle 
oplevede at blive pålagt at møde op i en daginstitution uden at 
vide, hvilke opgaver der skulle løses. 
   Sideløbende med disse nye problemstillinger går dagligda-
gen fra før den 11. marts dog også i et vist omfang videre. Der 
er stadig medlemmer, der får nyt job, får forhandlet løn med 
videre.

Karin V. Madsen
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Hvad skal du kunne på fremtidens arbejdsmarked?
Tro det eller ej: Det handler om gamle dyder som
koncentration, kritisk tænkning og karakterdannelse, 
siger forfatter og forsker i digital medieadfærd
Camilla Mehlsen. 
Det kan være svært at spå om fremtiden. Hvem havde for 
eksempel i 2019 en forestilling om verdenssituationen i 2020? 
Nok de færreste. Alligevel er der folk, der stadig forsøger at 
kigge fremad, så vi kan være klar til fremtiden, hvad enten 
det handler om pandemier, uddannelse eller noget tredje. En 
af dem er Camilla Mehlsen. Hendes fokus er på vores digi-
tale medieadfærd, hvad fremtiden bringer på den front, og 
hvordan vi ruster de unge til den, når de skal ud på fremtidens 
arbejdsmarked. Det har hun skrevet bogen Homo Futura – 7  
kompetencer til en bedre fremtid om, hvor hun præsenterer de 
kompetencer, der vil være nødvendige for at kunne tackle de 
udfordringer, som hun mener, de udspiller sig nu og om ti års 
tid og frem. 
   Helt overordnet ser Camilla Mehlsen fremtiden placere sig et 
sted mellem to scenarier: utopien og dystopien.
   - Utopien er der, hvor vi ikke er slaver af teknologien, men 
bruger den til at forbedre vores liv. Teknologiutopisterne drøm-
mer om det »opgraderede menneske«, hvor teknologien giver 
os superkræfter som for eksempel skærpede sanser, og vi lever 
længere, fortæller hun.
   - Dystopien er dér, hvor teknologien stjæler menneskets 

7 vigtige
kompetencer
i en digital tid

privatliv og frie vilje, og hvor man kan tale 
om det »nedgraderede menneske«. Det ser 
vi allerede tendenser til i dag med svækkelse 
af koncentrationen, fordi vi bliver forstyrret 
hele tiden, og vores data afslører vores adfærd 
og følelser. Det er også der, hvor empatien 
risikerer at komme under pres, fordi en stor 
del af kommunikationen er ansigtsløs. Og vi 
ved, at empatien kan svækkes, når der ikke er 
øjenkontakt, så hvad betyder det at vokse op 
med ansigtsløs kommunikation? For eksempel 
at der er nogle kompetencer, du ikke lærer, 
siger Camilla Mehlsen, der altså ikke mener, at 
det bliver et enten-eller, når det kommer til de 
to scenarier. 
   - Jeg mener, at vi skal stræbe efter en tredje 
vej, og det kræver, at vi som samfund værner 
om en række menneskelige kompetencer. Vi 
skal selvfølgelig leve i en digital tid, hvor vi 
fortsætter med at bruge teknologien, men vi 
skal blive meget mere bevidste om hvordan, 
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og vi skal sikre, at det er os, der styrer teknolo-
gien, frem for den anden vej. Ellers risikerer vi at 
miste evner, der er helt centrale for os som men-
nesker. Og det betyder, at der er nogle kompeten-
cer, vi skal vælge at prioritere, siger hun.
   - Fremtidens vigtigste kompetencer er men-
neskelige, ikke teknologiske. Det er generiske 
kompetencer, du kan tage med dig ud i livet uan-
set din baggrund, for de er relevante for alle. Og 
de vil blive mere og mere vigtige i en digital tid til 
trods for, at de vil komme under pres af netop den 
digitale udvikling, forklarer Camilla Mehlsen og 
fortæller her om hver de syv kompetencer, som 
hun mener, er de helt afgørende:

1. Koncentration

Den digitale udvikling har gjort, at vi er blevet 
dårligere til at koncentrere os. Og ligesom med 
meget andet handler kompetencer også om 
udbud og efterspørgsel, så hvis mange er dårlige 
til at koncentrere sig, vil mennesker, der kan styre 
deres opmærksomhed, komme i høj kurs. Vi har i 
mange år hyldet folk, der kan have mange bolde 
i luften på én gang, og det skal man også kunne 
i fremtiden, men der vil i høj grad også være ef-
terspørgsel på dem, som kan fokusere på én ting 
ad gangen. Det med at kunne arbejde dybt er der 
stor værdi i. Det er jo sådan, at hvis du er videnar-
bejder og i gang med en opgave, og du samtidig 
tjekker dine notifikationer, så tager det hver gang 
tid at komme tilbage til opgaven. Så hvis du har 
vænnet dig til sådan en »jonglørhjerne«, går det 
ud over kvaliteten af dit arbejde.
   Ironisk nok kan man bruge teknologien til at 
fremme koncentrationen. Der er programmer, 
som for eksempel appen Moments, der kan hjælpe 
én til at begrænse sit forbrug på telefonen. Den 
skønlitterære forfatter Zadie Smith har sagt, at 
hun ikke kunne have skrevet sine bøger, hvis de 
ikke fandtes.

2. Kommunikation

Den ansigtsløse kommunikation har taget over, 
og med den ser vi også den billedbårne kommu-
nikation med emojis og memes, hvor vi i stedet 

for at svare med ord i stigende grad svarer med billeder. Men 
vi mangler normer for, hvordan vi kommunikerer på de nye 
medier, og det betyder, at misforståelser og »hadtale« fylder 
mere og mere. Fordi empatien risikerer at forsvinde, når vi 
ikke kan se hinanden. Vi skal lære, hvordan vi kommunikerer 
empatisk online. Samtidig er det også vigtigt at værne om 
øjenkontakten, selv om det kan virke nemmere og hurtigere at 
sende en digital besked til kollegaen på kontoret ved siden af. 
Vi skal passe på, at vi ikke bliver så effektive, at vi ender med 
at miste det allermest basale som samtalen. Faktisk viser en 
undersøgelse fra Harvard Universitet, at det er 34 gange mere 
effektivt at henvende sig ansigt til ansigt end gennem en e-
mail, hvis du for eksempel vil have folk til at donere til en sag. 
   Et andet aspekt af fremtidens måde at kommunikere på er, at 

Vi mangler normer for, hvordan vi kommunikerer på de nye medier, og        det betyder, at misforståelser og »hadtale« fylder mere og mere.
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Fremtidens vigtigste kompetencer er menneskelige, ikke teknologiske, mener 
forfatter og forsker i digital medieadfærd Camilla Mehlsen. Foto Privat

vi skal lære at kommunikere med robotter. I USA ser man alle-
rede nogle steder, at indledende jobsamtaler bliver varetaget af 
en robot, der så skal vurdere, om man for eksempel er nervøs, 
eller om man lyver. Så alt andet lige kan man sige, at hvis du er 
god til at tale med en robot, så vil det gå dig bedre, end hvis du 
er dårlig. Men det rejser også en række etiske dilemmaer om, 
hvad vi kan og vil outsource til robotter.

3. Kollaboration

Hvis man arbejder i teams, giver teknologien fantastiske 
muligheder for kollaboration. Både når det kommer til tværfag-
lighed og på tværs af kulturer, og det er helt nødvendigt med 
samarbejde, når vi skal løse store udfordringer. Det er dér, de 
gode resultater ligger. Mangfoldighed giver gode resultater. 
Men ofte bliver det desværre sådan med digitale delingspro-
grammer, at man blot uddelegerer opgaverne, hvorefter man 
laver hver sit, fremfor at man reelt arbejder sammen som 
gruppe. Derfor er det nødvendigt, at man er rustet til gruppe-
arbejde og har de nødvendige sociale kompetencer, kan arbejde 
med forskellige kulturer og ved, hvordan man kan få forskellige 
kompetencer i spil.

4. Kritisk tænkning

Kritisk tænkning er en god, gammel klassisk dyd, der altid er 
relevant, men i fremtiden vil den blive endnu mere vigtig. En 
stigende del af informationen kommer gennem digitale medier. 
Der er sket et gigantisk informationsboom, hvor fake news 
fylder mere og mere. Samtidig er der »filterbobler«, der gør, 
at du kun får det, du gerne vil have – eller det, som YouTubes 
og Facebooks algoritmer udvælger. Ligesom man også ser, at 
børn og unge får deres informationer fra influencere frem for 
fra styrelser og traditionelle medier – for eksempel om Corona. 
Så mere end nogensinde vil der være brug for at styrke den 
kritiske tænkning og forståelsen af de mekanismer, der er på 
spil. Vi vil for eksempel se flere manipulerede videoer, hvor man 
kan få kendte og ganske almindelige mennesker til at sige alt 
muligt, og for at kunne gennemskue, hvornår det sker, skal du 
jo først og fremmest vide, at de eksisterer. Man kan sige, at i 
fremtiden er hver eneste dag »første april«. Hvor det tidligere 
kun var én gang om året, man skulle spørge sig selv »kan det 
nu også passe?«

5. Kreativitet

Forandring er den eneste konstant i fremtiden, og der skal 
hele tiden findes nye løsninger på nye problemer. Derfor bli-
ver det endnu mere vigtigt at kunne få nye idéer og sætte to 
uforbundne domæner sammen til noget nyt. Med andre ord 
er der brug for kreativitet i både det store og små. Samtidig 
ser vi frem mod et jobmarked, hvor der er fokus på inno-
vation, entreprenørskab og iværksætteri, og hvor det ikke 
er givet, hvad du skal lave om ti år. Det kræver, at du kan 
omstille dig og se mulighederne.

6. Kuriositet

Kuriositet eller nysgerrighed er afgørende i fremtiden. Der 
er brug for mennesker, der har lyst til at lære, blandt andet 
fordi arbejdsmarkedet vil være så omskifteligt. Børn er 
naturligt nysgerrige og stiller spørgsmål og udforsker, men 
desværre aftager den nysgerrighed med alderen. Faktisk 
er det sådan, at når du er færdig med din uddannelse, vil du 
være mindre nysgerrig, have mindre lyst til læring og i højere 
grad være præget af vanetænkning. Samtidig er nysgerrig-
heden også særligt truet i en digital verden, fordi der, som 
før nævnt, er systemer, der giver dig det, du gerne vil have, 
eller som ligner det, du har søgt før, og som samtidig udfor-
drer evnen til at koncentrere sig. Men nysgerrigheden er en 
muskel, der skal trænes. I stedet for at læse overfladisk i en 
masse medier, kan man udvælge sig et medie og læse det 
til bunds. Eller man kan bruge tiden på at blive klogere på ét 
spørgsmål. Bare i nogle minutter. Det handler også om at 
gøre noget, man ikke plejer. At overraske sig selv.

7. Karakterdannelse

Sociale medier gør os ydrestyret på den måde, at der er 
fokus på præstationer, likes, udseende og så videre. Det 
påvirker vores indre kompas og identitetsdannelse. Og her 
skal vi tilbage til de gode gamle grækere, for som der stod på 
væggen i templet i Delfi: Kend dig selv … Det bliver en af de 
vigtigste ledetråde i fremtiden: At finde ud af, hvem man er 
i en ydrestyret verden, så vi ikke mister os selv til fordel for 
»identitetsmanagement« på de sociale medier. 

Vi mangler normer for, hvordan vi kommunikerer på de nye medier, og        det betyder, at misforståelser og »hadtale« fylder mere og mere.
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Skrev med min teenagedatter.

Aner det ikke, det må
hun selv regne ud.

Jeg ved, hvad IRL  
betyder, men hvad 
med FNL, ALB, LAX 
og GNI?

Marens stribe
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@fagmagasinetperspektiv
 

#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

Følg Perspektiv
på Instagram

Se flere job på 
Forbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION

På grund af usikkerheder i forhold til de midlertidige 
grænselukninger og den gradvise genåbning af samfun-
det på både den danske og tyske side af grænsen, har 
ledelsen bag bogbustræffet besluttet at udskyde træffet 
til den 11. september 2021.
   - Vi havde glædet os meget sammen med vore tyske 
kolleger, og derfor har det været en tung beslutning at af-
lyse bogbustræffet, som skulle have fundet sted lørdag 
d. 12. september 2020 i Flensborg. Ikke mindst fordi det 
også skulle være en markering af genforeningsjubilæet.
   I stedet kan alle bogbusfolk og entusiaster nu glæde sig 
til september 2021, siger souschef for Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig, Anni Søndergaard.
  Havnespidsen i Flensborgs centrum samt det danske 
Flensborg Bibliotek vil, som oprindelig planlagt, danne 
ramme om træffet. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 11. September 2021.

Bogbustræf 2020
i Flensborg udskydes
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar: Digital
litteraturformidling på 
sociale medier
Hvordan formidler vi lit-
teraturen bedst på de 
sociale medier, så vi frem-
mer læsning og læselyst? 
Webinar, hvor vi giver dig 
fem gode indholdsidéer og 
en indholdsmodel.
11. juni 2020 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

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

Gå-hjem-møde:
Den professionelle
samtales ABC
Mange samtaler lider under, 
at de enten styres kraftigt 
eller er baseret på den sam-
taleansvarliges egne vaner. 
Oplæg med afsæt i den nye 
bog Atlas over professionelle 
samtaler. 
3. september 2020
i København

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

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 udvik-
ling og sparring i en fortrolig 
ramme, styret af en facili-
tator. 
16. september 2020 til
29. april 2021 i Østdanmark

Morgenmøde for ledere:
Den motiverende samtale
Inden for de sidste par år har 
flere ledere fået øjnene op for 
værdien i den motiverende 
samtale, en samtaleteknik 
og metode til at motivere og 
støtte dine medarbejdere.  
16. september 2020 i Køben-
havn

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

Gå-hjem-møde:
Digitale arbejdsmarkeder – 
fra jobs til opgaver
Digitaliseringen af arbejdet 
skubber til, hvordan arbejds-
markederne grundlæggende 
er skruet sammen. På den 
ene side accelereres auto-
matiseringen 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

BØFA Studietur til Helsinki
Studietur til Helsinki, hvor 
vi besøger prægtige, gamle 
biblioteker og moderne, flotte 
arkitektoniske folkebibliote-
ker og hører om samarbejdet 
mellem folke- og skolebiblio-
teker. 
22. til 25. september 2020
i Helsinki

Webinar: Sådan udvikler du 
digitale læringsmaterialer 
med PowerPoint
Lær, hvordan du bruger 
PowerPoint til at fremstille 
digitale læringsmaterialer, så 
deltagerne kan arbejde aktivt 
med stoffet under og efter 
din undervisning.
24. september 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

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
28. oktober 2020
i København

Gå-hjem-møde:
Slip stress ud af
skammekrogen
– et forsvar for arbejds-
fællesskabet
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

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

Netværksmøde for arbejds-
miljørepræsentanter
Deltag i vores netværk 
på tværs af sektorer og 
arbejdspladser, hvor vi deler 
erfaring og viden omkring 
aktuelle emner om arbejds-
miljø.
25. august 2020 i Aarhus
27. august 2020 i København

TR-uddannelse Modul B 
2020
1. september 2020
i København

TR-uddannelse Modul C 
2020
4. til 6. november 2020 i 
Middelfart

TR-uddannelse Modul D 
2020
30. november til 1. december 
2020 i Middelfart

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Digital Manager 2.0 - Web-
baseret mini-uddannelse
Tag vores miniuddannelse 
bestående af seks dages live, 
webbaseret undervisning, 
og få et godt og værdifuldt 
udgangspunkt for at arbejde 
med digitale projekter og 
varetage digitale opgaver. 
8. juni til 24. juni 2020 live i 
det digitale møderum 

Lynkursus: Grafisk Facilite-
ring - 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: Stephanie Plambech                     
Stilling: Junior Project Manager hos TDC NET
fra januar 2020      
Uddannelse: Cand.scient.bibl. 2019  
Tidligere: Studiejob Juridisk Fakultet           
Alder: 29 år  

Hvordan fik du jobbet i TDC Net?                
- TDC Net kontaktede mig via LinkedIn, fordi de 
søgte efter en bibliotekar/informationsspecia-
list, der også havde viden om virksomhedsdo-
kumentation og kommunikation. De sagde, de 
havde et job til mig, hvis jeg var interesseret.    
 
Har du haft fokus på virksomheds-
dokumentation under din uddannelse?              
- Ja, jeg har været ret bevidst om, at det var den 
retning, jeg ville, og har taget fag som »kom-
munikation i internationale virksomheder«, og 
mit speciale handlede om GDPR. Jeg har også 
lavet ting undervejs på studiet, der førte i den 
retning, for eksempel har jeg arrangeret Meet ’n’ 
Greet, hvor studerende og virksomheder kunne 
mødes uformelt. Og efter min kandidat tog jeg 
miniuddannelsen Records Manager hos Forbun-
det Kultur og Information.     
  
Hvad er dine opgaver?                     
- Jeg er startet i teamet Project Excellence, hvor 
jeg skal starte med at få styr på deres tekniske 
dokumentation. Hvor er dokumenterne? I hvilke 
systemer ligger de? Og hvordan skaber vi struk-
tur i dem? På sigt er det meningen, at jeg også 
skal skabe struktur på tværs af afdelingerne i 

det, der hedder TDC Netværk & It, så der 
kommer mere gennemsigtighed og viden-
deling mellem afdelingerne.       
    
Hvad er det mest udfordrende ved jobbet?          
- Det er en stejl læringskurve. Jeg kommer 
fra en generalistuddannelse til en virksom-
hed med brug for specifikke informations-
specialistkompetencer. I marts skal jeg 
præsentere min Business Case – altså mit 
projekt med at skabe strukturer i den tek-
niske dokumentation. Heri skal jeg blandt 
andet beskrive, hvordan jeg vil gøre det, 
hvad det vil koste, fordelene ved det, og så 
videre. Sådan én har jeg ikke lavet før – så 
det er spændende. 
  Og det, jeg har lært på uddannelsen, er 
jo kun et lille billede af virkeligheden. På 
universitetet lærer vi, hvordan det ideelt 
skal se ud, men i virkeligheden er det ikke 
altid så nemt at finde hoved og hale i 
dokumenterne.  Det er en forretning, og jeg 
skal have forståelse for, hvordan min viden 
om dokumenter og videndeling hjælper 
forretningen.     

Er der noget, der har overrasket dig i dit 
første job?                        
- Ja, at noget af det, jeg ikke fandt så inte-
ressant på studiet, viser sig at være super 
relevant. Jeg har fundet flere af mine gamle 
opgaver frem om for eksempel Knowledge 
Management.

Hvordan er det at være den eneste 
med din faglige baggrund?                        
- Der er ikke rigtig nogen specifikt at 
sparre med, men det er også spænden-
de at være med i den transformation, 
som TDC er i gang med. Og jeg kan 
mærke, at virksomheden er begyndt at 
forstå værdien og behovet for infor-
mationsspecialisternes kompetencer, 
så man har styr på dokumenter og kan 
genfinde dem. Jeg kan sagtens fore-
stille mig, at der vil blive ansat flere. 
Mit håb er, at vi bliver en hel afdeling 
for Knowledge Management. Efterhån-
den som mit netværk i TDC Net udvider 
sig, kommer der i hvert fald kollegaer 
fra andre afdelinger og spørger om mit 
synspunkt på tingene.  

Ville du have søgt stilling, hvis du
selv havde set den?                         
- Nej, for i stillingsopslaget stod der 
projektleder, og det havde jeg ikke 
umiddelbart forestillet mig, at jeg 
skulle være med min baggrund, men 
længere nede stod der, at de søgte én, 
der kunne skabe struktur og gennem-
sigtighed og så videre - alle bibliote-
karevnerne. Virksomhederne ved ikke 
helt, hvordan de skal italesætte det, de 
har brug for, og de skriver ikke direkte 
bibliotekar eller informationsspecialist, 
men de har uden tvivl brug for vores 
kompetencer. 

Mit håb er en afdeling for 
Knowledge Management 



”Vi skal undgå løftede 
pegefingre og at være
politibetjente overfor 
hinanden. Ingen har 
prøvet det her før, og 
der er ikke et facit til 
håndteringen af krisen.”

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Op imod 600 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

Specialkonsulent i Forbundet 
Kultur og Information,
Lone Rosendal. 
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Copenhagen 
Fablab printer 

værnemidler
Kom
samlet
igennem
krisen

Tema

Læs også: Bøger er ren overlevelse  /  7 vigtige kompetencer  i en digital tid

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

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

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

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser




