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Kø-funktion
Undgå tidsspild med

kø-funktionen

Wayfinding
Gør det nemt at  
finde materialet

Opgrader Biblioteket-appen
til dit bibliotek

Læs mere på redia.dk

Stadig interesseret?
Du står i kø til at låne “Meter i sekundet”. 
Er du stadig interesseret?

Voksen > 14 dags lån > Pilgaard

Meter i sekundet
Stine Pilgaard



”Ingen kan frasige 
sig sin egen kultur, 
historie og dermed 
sit eget perspektiv 
og verdensopfat-
telse i mødet med 
andre.”
Professor i informationsstudier og
institutleder på Institut for Kommunikation 
på Københavns Universitet Jens-Erik Mai.

Foto på forsiden:
Black Lives Matter-demonstration foran Christiansborg, juni 2020. 
Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Læs tema side 12  

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

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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04 Aktuelt Interview:
 OK21 kalder på tålmodighed og realisme
 Perspektiv har talt med formand Tine Segel om de
 kommende overenskomstforhandlinger. 
  
08 Leder  

10  Nyhedsoverblik  

20 Mit arbejdsliv under Coronanedlukningen  
 Fire privatansatte KI’er fortæller om deres arbejdsliv
 under Coronanedlukningen. 

28 Vi skal beskytte demokratiet 
 SIRI-Kommissionen vil sikre, at brug af data og kunstig
 intelligens ikke skader os og demokratiet mere, end det gavner.

34  HB-noter 

36 Del Din Viden-artikel: 
 Sans for litteratur – aktiviteter målrettet borgere med demens 

39 Del Din Viden-resumeer 

40 Job og karriere

46 Ledige stillinger

48 Kalender for arrangementer og kurser                                                                                                                                   
 
50 Nyt job
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SLÅ GPS’EN FRA I DINE
PROFESSIONELLE SAMTALER

HVAD GJORDE EUROPAS BIBLIOTEKER UNDER COVID-19?
Europas biblioteker har kæmpet mangfoldigt mod Covid-19 og 
er gået nye veje under krisen. 

Debatten om, hvordan vi skal forholde os til fortiden, 
er også trukket ind på Informationsstudier på 
Københavns Universitet.

Få gode råd til, hvordan du lykkes 
med den professionelle samtale. 

KAN VI DØMME FORTIDEN 
MED NUTIDENS ØJNE?

30

42

12
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OK21

Under forhandlingerne om OK18 var forbundet på gaden med den røde fane. 
Her i København med formand Tine Segel i midten. Foto KI
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Når det handler om de kommende overenskomstforhand-
linger, hvad er det så for en situation, Forbundet Kultur og 
Information står i?     
- Før sommerferien stod vi i en situation, hvor der var usik-
kerhed omkring, hvorvidt den nuværende overenskomst kunne 
blive forlænget, så vi ikke skulle forhandle en ny overenskomst 
på plads i skyggen af alle de udfordringer, Covid-19 giver os som 
samfund både økonomisk og menneskeligt. Forbundet Kultur 
og Information ønskede lige som resten af de akademiske 
fagforeninger, at vi forlængede den nuværende overenskomst 
med endnu et år, men det var der ikke samlet enighed om i 
fagbevægelsen, hvor andre grupper ønskede at forhandle som 
aftalt, og derfor skal vi nu forhandle en ny overenskomst, der 
træder i kraft i foråret 2021.

Når du – og andre – arbejdede for en forlængelse af OK18, er 
Forbundet Kultur og Information så klar til de kommende 
forhandlinger?    
- Ja, det er vi helt bestemt. Forberedelserne var allerede i gang, 
inden Danmark lukkede ned på grund af Corona. Vi nåede at 
afholde vores landsmøde for tillidsrepræsentanter i starten af 
marts, og vi har indsamlet forslag til krav både direkte blandt 
medlemmerne og via vores tillidsrepræsentanter, som vi så 
bearbejder i hovedbestyrelsen og efterfølgende sender til vores 
hovedorganisation Akademikerne. Alt det kører som vanligt, og 
processen omkring overenskomstforhandlingerne er lige som 

Der skal forhandles en ny overenskomst for ansatte i stat,
kommuner og regioner i 2021. Formand Tine Segel ærgrer sig 
over, at det ikke lykkedes fagbevægelsen at blive enige om en 
forlængelse af den nuværende overenskomst med et ekstra år. 
For det bliver vanskeligt at forhandle ny overenskomst i en tid 
med økonomisk nedgang og stor uvished, mener hun.

det plejer en temperaturmåling af medlemmernes 
arbejdsliv og vilkår, så vi får nogle klare signaler om, 
hvad der er behov for at fokusere på i forhandlin-
gerne.

Hvilke behov ser du blandt medlemmerne?
- Arbejdstid er et af de helt store temaer. Mange 
medlemmer har udfordringer med at få hverdagen til 
at fungere på arbejdspladserne. Der er en udvikling på 
bibliotekerne, især folkebibliotekerne, hvor medarbej-
derne forventes at være til rådighed, også sent om 
aftenen på grund af arrangementer, og det er svært 
at få arbejdstiden til at hænge sammen, og de skæve 
vagter honoreres ikke godt nok.  Jeg har hørt om 
personalemøder, der skal afholdes klokken 7.30, fordi 
det ellers er umuligt at samle alle, og det er et godt 
eksempel på, hvor svært det er at dække det meget 
brede tidsrum, hvor de ansatte på bibliotekerne skal 
være til rådighed. En anden tendens er arbejdsmiljø, 
især det sociale og organisatoriske, hvor der er ek-
sempler på stress og lav trivsel. 

Kan I løse det ved forhandlingsbordet?
- Det handler snarere om at sætte fokus på om-
rådet. Det kan være ved at sikre fokus på at ud-
danne lederne i arbejdsmiljøområdet, sætte fokus 

OK21 kalder på tålmodighed 
og realisme

"
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på arbejdsmiljørepræsentantens status, se på 
arbejdstiden, hvordan vi håndterer sygemeldinger, 
vikariater med videre. Ved overenskomstbordet 
kan vi sætte de brede og overordnede rammer, og 
så skal de udmøntes på den enkelte arbejdsplads.

Ved OK18 stod fagbevægelsen skulder ved skulder. 
Denne gang er man uenige om, hvorvidt det 
havde været klogere at forlænge den nuværende 
overenskomst. Hvad kommer det til at betyde for 
OK21?
- Alle overenskomstforhandlinger er svære at for-
udse. Det viste OK18, hvor det var sammenholdet, 
der bar os igennem og sikrede, at de største knas-
ter blev løst. Og jeg kan da godt være urolig for, 
hvad der sker, hvis sammenholdet ikke er lige så 
stærkt denne gang. Mit håb er, at det i fagbevæ-
gelsen lykkes at se de forskellige faggrupper som 
forudsætninger for hinanden i stedet for modsæt-
ninger, og at det kan bære os igennem. Det vil være 
ærgeligt for Danmark, hvis vi står med en splittet 
fagbevægelse i kølvandet på OK21.

Hvorfor ser du helst en forlængelse af OK18
i stedet for at få en ny overenskomst, hvor
man kan tage hul på nogle af de udfordringer,
medlemmerne står i?
- Vi har hele tiden vidst, at en af konsekvenserne 
af Coronaepidemien er en meget kraftig økono-
misk nedgang på verdensplan, og det er et svært 
baggrundstæppe for de kommende forhandlinger. 
Hvad vi ikke vidste i juni, var, om vi også ville se 
en opblussen af epidemien igen, og det ser vi jo 
desværre nu her i august. Realistisk set kan det 
blive vigtigt bare at sikre reallønnen, og dermed 

må andre områder som arbejdsmiljø og arbejdstid måske vige. 
Her kunne en forlængelse af den nuværende overenskomst 
måske betyde, at vi stod med et bedre udgangspunkt om et år, 
eller i hvert fald med mere viden. Men når det er sagt, så går 
vi naturligvis til forhandlingerne med et højt ambitionsniveau. 
Udgangspunktet er bare helt anderledes, end før Corona ramte. 
Derfor må jeg også bede om medlemmernes tålmodighed og 
forståelse. Det er ekstraordinære tider.

Hvilke områder, forventer du, kommer til at fylde
i de kommende forhandlinger?
- Jeg hører jo fra mange, at Ny Løn ikke fungerer, og den er des-
værre svær at lave om på. Men man kan se på andre modeller, 
og her er fleksibilitet for den enkelte medarbejder interessant, 
og det er noget, vi i hovedbestyrelsen bakker op om, at man 
som medarbejder kan konvertere dele af sin løn til eksempelvis 
ekstra frihed, pension eller uddannelse. Det kan give noget af 
den fleksibilitet, mange medlemmer efterspørger. Et andet 
område er uddannelse og retten til at tage uddannelse. Det 
skal vi sætte fokus på, for det kan være svært at få midler og 
rammer til uddannelse på den enkelte arbejdsplads, men via 
overenskomstsystemet kan vi sikre midler. Ved OK18 aftalte vi 
et såkaldt AUA-projekt omkring digital formidling med KL, der 
konkret vil munde ud i efteruddannelse af medarbejdere på tre 
biblioteker. Den slags kan også være løsninger fremover.

Bliver det en treårig overenskomst igen?
- Hvis vi står med et vedligeholdelsesresultat ved OK21, der 
ikke tager fat på de væsentligste udfordringer, så skal det være 
en overenskomst, der gælder for en kortere periode. Men det er 
kun gisninger fra min side. Ingen ved, hvilke forhold der vil gøre 
sig gældende på aftaletidspunktet, det vil vi til den tid skulle 
tage bestik af og på den baggrund tage stilling til et samlet 
resultat af forhandlingerne: Her vil aftaleperiodens længde 
også være en faktor. 

"

Der var tætpakket 
med skilte, bannere 
og badgets under 
forhandlingerne i 
Forligsinstitutionen 
under OK18. Foto 
Philip Davali



DE FIRE MODULER PÅ DIGITAL MANAGER 2.0:

Modul 1:
Digitalisering – vejen fra idé 
til digital succes

Tirsdag den 17. november 2020

Modul 2:
Byg den gode brugeroplevelse 
– Informationsarkitektur og 
User Experience

Tirsdag den 24. november 2020
Onsdag den 25. november 2020 

Modul 3:
Forstå grundteknikken bag 
de digitale løsninger 
– HTML og CSS

Torsdag den 3. december 2020

Modul 4:
Mødet med brugeren – digital 
kommunikation og grundlæg-
gende marketing

Onsdag den 9. december 2020
Torsdag den 10. december 2020

Opstartsmøde (1 time):
Introduktion til forløbet
Tjek af teknik

Tirsdag den 10. november 2020

DIGITAL MANAGER 2.0
Webbaseret miniuddannelse over 6 kursusdage

Tirsdag den 10. november til torsdag den 10. december 2020

Med corona-krisen er digitale løsninger blevet mere aktuelle end nogensinde før. At have de rette kompetencer til 
den næste bølge af digitalisering er derfor en god investering, både på kort og længere sigt. 

Miniuddannelsen DIGITAL MANAGER 2.0 fokuserer på de grundlæggende værktøjer til og principper for udvikling, 
design og strukturering af digitale løsninger og webapplikationer. Den giver dig et godt og værdifuldt udgangs-
punkt for at arbejde med digitale projekter og varetage digitale opgaver.

Undervisningformen er en blanding af live online undervisning, individuel forberedelse, gruppeøvelser og individu-
elle øvelser samt online tests efter hvert modul.

Medlemspris: 3.995 kr.  Pris for ledige samt studentermedlemmer: 1.095 kr. Pris for ikke-medlemmer: 7.995 kr.

Tilmeld dig på kulturoginformation.dk/kalender

Underviser på uddannelsen: 
Erland Riis Lavsen, digital 
iværksætter.
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OK21
byder på mange 
ubekendte faktorer
Ovenpå et forår, hvor COVID-19 tog sit greb om vo-
res hverdags- og arbejdsliv, skulle der i juni måned 
tages stilling til, hvordan overenskomstforhandlin-
gerne i 2021 skulle håndteres. Hos Akademikerne 
(AC) var holdningen klar og ensidig; vi bør forlænge 
den nuværende overenskomst og vente med at 
forhandle en ny overenskomst, til vi har et større 
overblik over, hvilke konsekvenser sundhedskrisen 
har på vores samfundsøkonomi og arbejdsmarked. 
Men andre fagforeninger i Fagbevægelsens Hoved-
organisation (FH) ønskede ikke at forlænge eksiste-
rende overenskomster, og fordi vi som fagbevægel-
se ikke kunne nå til enighed om dette spørgsmål, 
ønskede Regeringen som arbejdsgiverpart ikke at 
forlænge den nuværende overenskomst. Vi skal 
altså i gang med OK21.
   Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg 
synes, det er ærgerligt, at vi nu skal til forhand-
lingsbordene. Af den årsag, at der fortsat ikke er et 
entydigt billede af konsekvenserne af covid-19 på 
nuværende tidspunkt. Hverken økonomisk, hvor vi 
desværre fortsat forventer konkurser, lønnedgang 
og masseopsigelser i den private sektor, ej heller for 
sundheden, hvor der forventes nye bølger af smit-
tespredning i efteråret. Alt sammen må forventes 
at påvirke den offentlige økonomi og velfærd, hvad 

enten det er i form af besparelser eller skarpe priorite-
ringer. 
   Men, vi er, hvor vi er, og naturligvis går vi til forhand-
lingerne med ønsket om at skaffe de bedst mulige 
resultater. Samtidig er det dog vigtigt for mig og 
hovedbestyrelsen, at vi løbende afstemmer forvent-
ningerne med jer medlemmer. For hvordan sikrer vi, 
at vi i en situation med så mange ubekendte faktorer 
skaber et resultat, som I medlemmer er tilfredse med 
og kan stemme ja til? Det kommer vi til at gøre ved at 
inddrage og kommunikere til jer, både direkte i nyheds-
breve og Perspektiv, men også i vores kommunikation 
til tillidsrepræsentanterne og med input fra den TR-
arbejdsgruppe som er nedsat og allerede har bidraget 
til processen omkring indsamling, bearbejdelse og 
prioritering af overenskomstkrav. 
   I Forbundet Kultur og Information har vi fokus på at 
sikre reallønnen ved de kommende forhandlinger, og så 
har vi også et stort fokus på arbejdsmiljø, arbejdstids-
værn og kompetenceudvikling. Særligt arbejdstid og 
kompetenceudvikling kan være svære krav at indløse 
konkret, og derfor finder jeg det positivt, at der kigges 
på, hvordan man i den private sektor gennem de senes-
te overenskomstforhandlinger har indført og udbygget 
en Frit-valgs-model, som giver den enkelte muligheder 
og fleksibilitet i forhold til at anvende en vis procent af 
sin indkomst på frihed, uddannelse, pension med mere. 
   Uanset at der på nuværende tidspunkt er mange 
ubekendte, og at det derfor er svært at spå om for-
handlingsklima og resultat, så er det værd at huske på, 
at fagbevægelsen ved OK18 stod skulder ved skulder og 
opnåede resultater, der tilgodeså alle faggrupper bedst 
muligt. Vi skal huske, at alle offentlige ansatte bidrager 
til at skabe velfærd - også i krisesituationer, og det vil 
være bekymrende, hvis sammenholdet i fagbevægelsen 
slår revner. Vi skal derfor huske, at fælles forståelse og 
solidaritet altid må og skal kendetegne et fællesskab, 
hvis det skal være stærkt. 
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•  •  •  •  •  

1. Jobsøgning
•  Jobsøgningsworkshop
•  Sparring og gode råd til dine jobansøgninger 

og dit CV
•  Personlig vejledning omkring kompetencer og 

karrierevalg
•  Kompetencemodel, der giver dig indblik i 

sprogbrug og kompetencer. Se mere på 
kulturoginformation.dk/job-og-karriere

2. Løn
•  Tjek af ansættelseskontrakter (også studiejob)
•  Lønstatistikker og vejledende mindsteløn, så du 

ved, hvad du kan kræve i løn

3. Stærke faglige netværk
•  Gratis adgang til en lang række arrangementer lige 

fra fyraftensmøder, morgenmøder, debatmøder 
med mere

•  Lave priser for medlemskab af en af forbundets 
faggrupper såsom Data Science, Faggruppen for 
Sundhed, Medicin og Samfund eller BØFA – 
faggruppen for børnebibliotekarer.

•  Fordelagtige priser på miniuddannelser og kurser

4. Faglig udvikling
•  Fagmagasinet Perspektiv udkommer 10 gange om året 

med artikler, der udvider din faglige verden
•  Ugentlige nyhedsbreve
•  På sitet Del Din Viden kan du læse og skrive artikler 

om nye projekter og tendenser

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

spørgsmål eller problemer omkring ansættelsesforhold 

6. Rabat på forsikringer og indkøb
•  Forbundet har forhandlet bedre priser hos forsikrings- 

selskabet Tryg og Lån & Spar Bank, samt sikret sine med-
lemmer rabat på indkøb gennem forbrugsforeningen.

7. Hjælp hvis du bliver fyret
•  Med en fagforening i ryggen er det lettere at afklare, om 

din fyring er retmæssig? Du kan eventuelt få forhandlet et 
outsourcing forløb eller en ekstra måneds løn, og via din 
fagforening har du det netværk, der måske kan føre til dit 
næste job.

7 ting du kan bruge dit forbund til

Find mange flere på kulturoginformation.dk



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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22. juni

Dele af udviklingspuljen målrettes læselyst
og læsefællesskaber

Kulturministeriets nye indsatsområde om læselyst og læsefællesskaber 
under Udviklingspuljen sætter forfattere og kunstnere i centrum for 
lokale indsatser om læselyst.

Kulturministeriet lancerede den 22. juni 2020 et nyt indsatsområde om 
læselyst og læsefællesskaber for alle. Der er tale om en tematisk fokuse-
ring på 13 mio. kr. af de allerede afsatte midler under »Udviklingspuljen for 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre«. Formand for Forbundet 
Kultur og Information Tine Segel siger:
   - Det er positivt, at folkebibliotekerne med fokuseringen anerkendes som 
helt centrale institutioner i arbejdet for at styrke læselysten og skabe fæl-
lesskaber. Corona-nedlukningen af de fysiske biblioteker har synliggjort, 
hvor vigtige folkebibliotekernes mange tilbud er for danskerne, og vores 
medlemmer har arbejdet på højtryk hjemmefra med litteraturformidling, 
forfatterinterviews og generel udvikling af litteraturtilbud. Derfor er det 
godt, at Kulturministeriet nu sætter fokus på, hvordan folkebibliotekerne 
kan bidrage til at styrke læselysten og fællesskaber for alle borgere.
   De 13 mio. kr. støtter kun projekter i udviklingsfasen, og for at opnå 
tilskud er det et krav, at projekterne inddrager forfattere og kunstnere, for 
eksempel i forbindelse med konceptudvikling, formidlingsaktiviteter, ar-
rangementer eller andre mere forpligtende samarbejder. Om disse kriterier 
siger Tine Segel:
   - De lokale biblioteker har en god forståelse for, hvilke indsatser, aktivi-
teter og materialer der er relevante for deres borgere og brugere. Jeg havde 
gerne set, at metoden til at nå borgerne ikke var låst fast, men at puljen i 
højere grad gav plads til at benytte de forskellige tilgange til formidling af 
og styrkelse af læselyst, som man lokalt finder relevant. Det er afgø-
rende, at bibliotekarernes og biblioteksformidlernes særlige kompetencer 
i forhold til at formidle bibliotekets ressourcer til og inspirere forskellige 
målgrupper er retningsgivende for de lokale indsatser.

Forbundet

17. juni

Bliv klogere på biblioteker og verdensmål

EBLIDA afholder en række gratis webinarer med
fokus på, hvordan biblioteker kan implementere FN’s 
verdensmål.

Det første webinar blev afholdt den 15. juni og blev opta-
get, så det fortsat kan ses på EBLIDA´ s hjemmeside. Det 
næstkommende webinar afholdes den 23. juni, og her er 
to af oplægsholderne danske. Det drejer sig om souschef 
ved Syddansk Universitetsbibliotek Thomas Kaarsted og 
kontorchef i ledelsessekretariatet ved Syddansk Universi-
tet Anne Kathrine Overgaard.

Forbundet 

18. juni

Aftale om 200 millioner kroner til sommer-
aktiviteter for børn og unge i kommunerne

For at give børn og unge mulighed for en aktiv sommer-
ferie, som de kan glæde sig til efter et svært forår, har 
regeringen indgået aftale med Venstre, Radikale Venstre, 
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, 
Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad 
om at afsætte 200 millioner kroner til et partnerskab med 
KL, som skal sørge for, at der gennemføres en bred vifte 
af sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.

Forbundet 

18. juni

Åben pulje af fondsmidler på kulturområdet

For at hjælpe kulturlivet gennem den økonomisk trængte 
tid som følge af Coronanedlukningen sender Beckett-
Fonden nu en åben invitation til kultursektoren om at søge 
fondens midler for at få en hjælpende hånd til at sikre pro-
jekter og aktiviteter, som ellers ville være umuliggjort som 
følge af nedlukningen. Puljen har til formål at bidrage til at 
opretholde det høje kvalitetsniveau og den store spænd-
vidde i branchen og er lagt ud som et helt åbent tilbud, der 
kan rumme projekter af forskellig karakter. Ansøgning sker 
via www.beckett-fonden.dk. 

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

25. juni

Forberedelser til OK21 er i gang

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse førstebehandlede 
den 25. juni forbundets krav til de kommende overenskomstforhandlin-
ger i 2021. Efter sommerferien skal kravene præciseres og prioriteres.

Forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger på det of-
fentlige område i 2021 er i fuld gang. Forbundet Kultur og Information har 
indsamlet forslag til overenskomstkrav fra medlemmerne i løbet af foråret 
og afholdt flere møder arbejdsgruppen for OK21, hvor forbundets tillidsre-
præsentanter er repræsenteret.  Derfor er var det en stor pakke på godt 90 
mulige krav, der blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 24. juni.

De reelle forhandlinger ventes først afsluttet omkring udgangen
af februar 2021.

Lerche

25. juni

Ny forhandlingschef i Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og Informations forhandlingschef Bruno Pedersen
går på pension den 30. juni efter godt 25 års ansættelse i forbundet.
Ny forhandlingschef pr 1. juli bliver Anders Christian Grønbæk.

Efter godt 25 års ansættelse i forbundet går forhandlingschef i Forbundet 
Kultur og Information Bruno Pedersen på pension den 30. juni.
   Som ny forhandlingschef er ansat Anders Christian Grønbæk, der tid-
ligere blandt andet har været forhandlingschef og vicedirektør i Ergo-
terapeutforeningen og senest sekretariatschef i Hærens Konstabel Og 
Korporalforening.

 Lerche 

15. juni

Bedre helbred med kultur

Fire kommuner har forsøgt sig med Kultur på Recept for at hjælpe
borgere med depression, stress og angst. Og det virker. 

Tre ud af fire deltagere i forsøget med Kultur på Recept vurderer i høj eller 
nogen grad, at det har forbedret deres trivsel, viser evalueringen i de fire 
kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, der har udviklet og 
afprøvet forløbet.
Otte ud af 10 deltagere oplever også et forbedret helbred efter det 10 
ugers forløb, der har været målrettet borgere med let til moderat depres-
sion, stress og angst.
   Evalueringen viser, at såkaldte kulturguider, der både har erfaring med 
at undervise inden for kulturelle aktiviteter og tilbud og har en forståelse 
for borgernes situation, betyder meget for deltagerens engagement og 
udbytte.
   Fra de fire kommuner deltog mere end 800 borgere. Tre ud af fire var 
kvinder, og gennemsnitsalderen var 44 år. 97 procent var tilfredse med 
forløbet.

Mønsted

1. juli

Ny kulturpolitisk retning for centralbibliotekerne

Kulturministeriets nye rammeaftale for centralbibliotek-
erne indeholder tre kulturpolitiske temaspor.

»Kultur for alle«, »Glæden ved sprog, litteratur og læsning«
og »Borgeren i den digitale transformation«. Sådan lyder 
overskriften på de tre temaspor, landets seks centralbib-
lioteker og kulturministeriet er blevet enige om, skal sætte 
retningen for centralbibliotekernes arbejde de næste fire år. 

Husk læringssporet
Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel 
mener, det er positivt, at Kulturministeriet, ved at udstikke 
tre temaspor, sætter en klarere retning for folkebibliotekerne 
i de kommende år.
   - Det sætter fokus på bibliotekernes værdi og styrke som 
velfærdsinstitution. Temasporene, der både rummer læselyst, 
arbejdet med sårbare og udsatte, samt den digitale transfor-
mation på kulturområdet, er vigtige områder, siger hun.
   Tine Segel gør opmærksom på, at der er et spor mere, som 
ministeriet og bibliotekerne ikke må glemme. 
   - Man må ikke forsømme hele læringssporet. Bibliotekernes 
formålsparagraf beskriver klart, at bibliotekerne skal sikre 
oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Vi så under ned-
lukningen, hvor afgørende det var for elever på eksempelvis 
ungdomsuddannelserne, at de kunne få adgang til digitale 
ressourcer og digital formidling og vejledning. De erfaringer 
bør bibliotekerne også bygge videre på og prioritere, siger hun.

Mønsted

4. august

Bibliotekernes bogudlån steg
(en lille smule) i 2019

En svag stigning på 0,2 procent af det samlede udlån
af fysiske bøger på de danske biblioteker. 

Kulturnetmediet Søndag Aften beretter i en artikel den 3. 
august om en svag stigning i bibliotekernes udlån af fysiske 
bøger i 2019, ifølge tal fra Danmarks Statistik.
   Det er især i hovedstadsområdet, bibliotekerne oplever 
stigende udlån af fysiske bøger. I alt steg bogudlånet med 2,4 
procent i Region Hovedstaden, hvor 15 ud af 29 kommuner 
oplevede en større eller mindre stigning, men også i Region 
Sjælland og Region Midtjylland er udlånet steget en smule.

Lerche
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Black Lives Matter-
demonstration foran 
Christiansborg, juni 2020.  



13

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO: NIKOLAI LINARES/RITZAU SCANPIX
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»Kulturformidling« og »dialog« er svaret på den samfunds-
debat, der brænder mange steder i verden lige nu med skarpt 
optrukne modpoler, mener professor i informationsstudier og 
institutleder på Institut for Kommunikation på Københavns 
Universitet Jens-Erik Mai. En debat, antændt af Corona, der 
presser samfundsøkonomien og skaber ledighed, og i USA 
i særdeleshed sat i lys lue af amerikaneren George Floyds 
død under en anholdelse i foråret. Den sorte mands død blev 
endnu et symbol på undertrykkelse, ulighed og racisme i USA 
og vakte sympatidemonstrationer for Black Lives Matter-
bevægelsen over hele verden. Det inspirerede samtidig andre 
lande til et opgør med deres egen historie. Statuer af slaveejere 
og magthavere er ikke kun væltet i USA. I juni blev statuen af 
slavehandler Edward Colston væltet i floden i den engelske by 
Bristol.

Vi fjerner ikke racisme og 
ulighed ved at vælte statuer
og hive Tintin af hylderne.
I stedet skal vi nuancere histo-
rien, siger museumsinspektør 
på Nationalmuseet Jeanette 
Varberg og her spiller Informa-
tionsprofessionelle en væsent-
lig rolle, mener leder af Institut 
for Kommunikation på Køben-
havns Universitet, Jens-Erik 
Mai. Han mener dog, at faget 
selv mangler et opgør med
fortiden.

Foto: R
ichard Ellis/ZU
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ire/ R
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”Hvordan vi ser 
fortiden, smitter 

af på, hvordan 
vi betragter 

hinanden, sætter 
os i relation til 

hinanden og i sidste 
ende, hvordan 

vi behandler 
hinanden.”

Museumsinspektør 
på National museet, 

Jeanette Varberg

Bystyret i byen Charleston i Sydcalifornien 
besluttede i juni 2020 at fjerne monomentet af 
tidligere vicepræsident og fortaler for slaveriet 
John Calhoun. Statuen havde stået der siden 1896. 
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Vi vender tilbage til kulturformidlingen. For hvad er 
det i vores historie, der kan antænde befolkninger 
og skabe splittelse? Jeanette Varberg, arkæolog, 
historiker og museumsinspektør på Nationalmuseet, 
forklarer det med røde linjer. 
   - Historien er et kæmpe landskab med spor fra 
milliarder af mennesker. Og for at kunne overskue 
fortiden har vi trukket udvalgte røde linjer op, som er 
blevet vores fælles erindringer og historie. Men det 
betyder også, at der er linjer i fortiden, vi har ladet 
ligge. Ting, der ikke bliver fortalt, siger Jeanette Var-
berg og understreger, at historien altid har en vinkel. 
   - Vores nutidige historieskrivning begyndte i 
1800-tallet, hvor der var slaveri i USA’s sydstater, 
hvor det britiske imperium herskede over flere folke-
slag, og den victorianske kvindeopfattelse var gængs 
– kvinder hørte til i hjemmet. Og historien er generelt 
fortalt af hvide, velstillede mænd, der havde magten 
til at skabe sandheden om fortiden. Derfor er histo-
riebøgerne fulde af erobringer, krige og bygningsvær-
ker som de røde linjer i vores fælles fortælling, siger 
Jeanette Varberg. 
   Hun mener, at man kan tolke Black Lives Matter-
bevægelsen som én befolkningsgruppes krav om, 
at dens fortids linjer også trækkes frem og anerken-
des. For det er ikke ligegyldigt, om de undertryktes 
historie bliver fortalt eller ej. Fortiden er afgørende 
for nutiden og dermed også for fremtiden, ifølge 
historikeren. 
   - Hvordan vi ser fortiden, smitter af på, hvordan vi 
betragter hinanden, sætter os i relation til hinanden 
og i sidste ende, hvordan vi behandler hinanden, siger 
Jeanette Varberg, der i sin egen forskning altid kigger 
efter kvindernes fortællinger og roller i historien for 
at nuancere kvindebilledet. 
   - Tidligere folketingsmedlem Joachim B. Olsen sag-
de eksempelvis i et interview, at kvinders behov for 
at gå hjemme med deres børn var biologisk bestemt. 
Men det er ikke det, fortiden viser. Kvinder tog sig 
af spædbørnene, men derfra skulle alle voksne have 
hænderne fri til at skaffe føde, så børnepasning var 
et ligeligt fælles anliggende, siger Jeanette Varberg, 
der mener, at vi skal erkende, at historien er en 

Undskyld for fortiden        

Historien efterlader mange, der fortjener en 
undskyldning, men at sige undskyld er også 
politik. 

Statsminister Mette Frederiksen 
valgte i august 2019 at sige undskyld 
til Godhavnsdrengene, der var blevet 
mishandlet på et offentligt drengehjem fra 
1946-76. Og en undskyldning er på vej til de 
grønlandske børn, der blev sendt til Danmark 
som et eksperiment i 1951, men er forsinket 
på grund af Coronakrisen.

I 2019 blev en ny statue af Christian 4. opført på 
Slotsholmen. Museumsinspektør Jeanette Varberg 

havde hellere set, at man have tænkt i historiske 
kvindeskikkelser for at nuancere vores historie.   

Foto: Christian Lindgren/R
itzau Scanpix
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kampplads (fuld af hypoteser og tolkninger), fordi 
det netop har betydning for nutiden og fremti-
den, hvordan vi udlægger fortiden.  
   - Ofte er de undertryktes historie udeladt eller 
har et ensidigt fokus, derfor skal vi nuancere 
historien ved at gå tilbage i bøger og dokumen-
ter, for eksempel i Det Kgl. Biblioteks arkiver, 
og tegne de slavegjortes og kvindernes linjer op 
mellem de store mænds bedrifter, siger Jeanette 
Varberg, der hver morgen skæver op til statuen af 
Christian den Fjerde på Christiansborgs Slotsplads 
på vej til arbejde på museet bagved.  
   - 60 procent af alle hekseafbrændinger skete 
under Christian den Fjerde med hans billigelse. 
Han fik bygget flotte bygninger som Rundetårn 
og Børsen, men han underskrev samtidig loven 
om trolddom, som kvinderne kunne dømmes 
efter, siger Jeanette Varberg. Alligevel mener hun 
ikke, at statuer som den eller af andre historiske 
personer skal fjernes. 
   - Det ændrer ikke historien, men der skal oplyses 
og formidles om hele historien. Vores kulturarv er 
jo også krig, slaveri og hekseafbrænding. Vi skal 
kende til det hele og blive klogere, siger Jeanette 
Varberg, der mener, bibliotekarer kan hjælpe med 
at bygge bro mellem fortid og nutid gennem lit-
teraturen.
   - Litteraturen kan hjælpe os med at sætte os 
ind i fortidens tanker og forstå begivenheder i 
nutiden. En bogpakke med Onkel Toms Hytte og 
Michelle Obamas erindringer kan hjælpe os til 
at forstå Black Lives Matter-bevægelsen, og en 
bogpakke med Emma Gad og Birgitte Possings 
Argumenter imod kvinder kan give en forståelse af 
kvindeundertrykkelse gennem tiden. Nationalmu-
seets strategi er også, at »historien skal fortælles 
i nutiden«. Vi sætter fokus på ting fra historien, 
der kan spille ind i en aktuel samfundsdebat og 
perspektivere det, der optager os i dag, siger hun.    
  
KULTURFORMIDLING OG DIALOG 

Så er vi tilbage ved det, lederen af informations- 
og kommunikationsuddannelserne på Køben-
havns Universitet Jens-Erik Mai kalder »kulturfor-
midling i sin reneste form«, som er bibliotekarers 
og informationsprofessionelles opgave. 
   - De skal formidle den kulturhistorie, som nuti-
den bygger på, vise veje til valide informationer, 
pege på blinde vinkler og nuancer. Og helt centralt 
i kulturformidlingen er dialogen om, at verden har 
ændret sig. Og det er dialogen, der er interessant, 
siger Jens-Erik Mai. 
   I Sverige var der for eksempel i 2016 en debat 
om krænkende litteratur på bibliotekets hylder. 

- I vores sprogbrug 
kommer vores 
verdensopfattelse 
til udtryk. Tænk på, 
hvad et ord som »2. 
generationsindvandrer« 
eller »illegal immigrant« 
betyder for dem, vi 
kommer i den kategori. 

Bibliotekaren Sanford 
Berman startede i 
1970’erne med at 
berige katalogen 
med alternative 
emnebeskrivelser 
for netop at udvide 
beskrivelsen med, hvad 
vi ligger i bestemte ord 
eller begreber.     
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Den gav genlyd i Danmark og fik for eksempel Statens Museum 
for Kunst til at ændre ord som »neger« og »hottentot« til »afri-
kaner« og sætte forklarende tekster om perioden for maleriets 
tilblivelse op. I Sverige endte det med mærkater på for eksem-
pel Tintin-tegneserier med en advarsel om, at man kan støde 
på krænkende indhold, der er skrevet i en anden tid. 
   - En mærkat rykker ikke noget for mig at se, det er dialogen 
og debatten om det, der gør os klogere. Og den skal biblioteka-
rer og informationsprofessionelle være med til at sparke i gang. 
Da statuen af slaveejer og slavehandler Edward Colston røg i 
floden i Bristol, havde bystyret i 10 år forsøgt at blive enige om 
en plakette, der kunne nuancere historien, uden held. Men det 
er alligevel dialogen om vores kulturhistorie, der fører os videre 
som samfund, ikke et skilt, hvor der står: »Han var i øvrigt også 
et dumt svin«.

OBJEKTIVITET FINDES IKKE 

Helt centralt for institutlederen er erkendelsen af, at: intet 
er objektivt eller neutralt. Et opgør, han er klar til at tage med 

Black Lives Matter
En bevægelse, der opstod i 2013 i forbindelse med den sorte amerikanske teenager Trayvon Martins død.

informationsvidenskaben, et fag, der har 
bygget på en idé om at være neutral, objektiv, 
renset for politik og religion.  
   - Det er ikke muligt. Ingen kan frasige sig 
sin egen kultur, historie og dermed sit eget 
perspektiv og verdensopfattelse i mødet med 
andre. Når vi som informationsprofessionelle 
laver klassifikationer og katalogisering, er 
vores valg aldrig neutrale. Vores perspektiv vil 
smitte af på for eksempel ordvalg i beskri-
velsen af bøger, film, musik, tidsskrifter og 
så videre. En erkendelse, der først for nyligt 
er sket inden for informationsvidenskaben, 
siger Jens-Erik Mai, der mener, at den aktuelle 
verdensomspændende debat om bias i sam-
fundets strukturer, racisme og undertrykkelse 
derfor også er yderst relevant at tage inden 
for kultur- og informationsfagene. 
   - Vi skal for eksempel erkende, at det 
system, danske folkebiblioteker er bygget op 
efter – DK5 – i sin grundstruktur er »hvidt«, 
»racistisk« og »kristent«. Gennem de sidste 30 
år har man forsøgt at indarbejde nye retfær-
digheder i beskrivelsen af vores ressourcer, så 
det er ikke en ny diskussion, men der vil altid 
opstå nye uligheder. Vi skal i stedet droppe 
idéen om et neutralt, objektiv system og have 
en åben dialog om rammerne og fundamentet.  
Når en ung, muslimsk kvinde kommer ind på 
et bibliotek, så skal vi være bevidste om, at 
det i udgangspunktet ikke er bygget op efter 
hendes verdensopfattelse, siger Jens-Erik Mai 
og understreger, at det bliver den næste store 
armlægning inden for faget. 
   - IFLA (Den internationale biblioteks-
organisation) skriver stadig i sine etiske 
retningslinjer, at målet for bibliotekarer og 
informationsprofessionelle er at være neutrale 
og objektive, mens den nye forskning konklu-
derer, at der ikke findes neutrale systemer. 
Transparens og dialog er langt bedre, siger 
Jens-Erik Mai. 
   Han mener i stedet, et nyt kodeks for in-
formationsvidenskaben bør være et mål om: 
ultimativ ytringsfrihed og ultimativ inklusion. 
Han erkender, at de to er modpoler, men igen 
er svaret: dialog.

- Vi skal ikke fjerne statuer, men vi skal grundigt overveje nye 
statuer og lade dem sætte fokus på den glemte historie. For 
eksempel et mindesmærke for heksejagten eller for de tusindvis 
af kvinder, der blev mishandlet og steriliseret på Sprogø helt op i 
1960’erne, siger Jeanette Varberg.
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Anti-racisme march 
i London fra Hyde 
Park til Trafalgar 
Square, juni 2020.

Kulturminister Joy Mogensen 
mener ikke, at man skal 

fjerne statuer eller ændre 
vejnavne, men fortælle 

og lære af historien, også 
den del, vi ikke er stolte af. 
Hun peger for eksempel på 
de mindesmærker, der er 

blevet opstillet for slaveriet 
og kolonitiden på de dansk-

vestindiske øer ved Eigtveds 
Pakhus i København.  

Flere danske gader bærer navn efter storkøbmænd, der var 
medvirkende til, at mere end hundredetusinde afrikanere blev 
handlet til tvangsarbejde i Dansk Vestindien, som Duntzfelts 
Alle i Hellerup, opkaldt efter købmand C.W. Duntzfelt.

Foto: M
ikkel H

ørlyck/R
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Hvordan blev KI’ernes arbejdsliv påvirket af nedlukningen
af Danmark på grund af Covid-19? 

Perspektiv har spurgt fire privatansatte,
hvordan deres arbejdsliv blev påvirket, og billedet er meget forskelligt. 

Læs med på de følgende sider, hvor Perspektiv taler med
Klaus Grand fra Femern A/S, Sarah Udsen fra DR, Brian Kirkegaard 

Lunn fra Digital Science og Annette Sørensen, direktør
i Visit Nordsjælland.

nedlukningen
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Hvad betød det for din arbejdsplads, at
Danmark lukkede ned i marts?
- I forhold til mine opgaver betød det ikke 
det store, andet end, at vi alle skulle arbejde 
hjemme fra den ene dag til den anden. Byg-
geriet af Femern-forbindelsen er et så stort og 
langsigtet projekt, at det kørte videre uagtet 
nedlukningen. 
   Vi er et bygherreselskab med en masse kon-
sulenter tilknyttet, og vores opgaver er selve 
forbindelsen til Tyskland, mens andre løser 
opgaven på land med veje og jernbaner. Det er 
et enormt projekt. Mange dele af det er gået i 
gang, og de næste par år vil aktivitetsniveauet 
kun stige.

Hvad er dine opgaver i virksomheden?  
- Det er dokumenthåndteringen og de traditio-
nelle opgaver, der knytter sig til det. Jeg er for 
eksempel systemejer og har sammen med en 
BIM-manager (Building Information Modeling) 
styr på hele konstruktionsfasens dokumenter 
og kontrakter, så alt kan genfindes. Desuden 
oplærer jeg medarbejdere i at bruge systemer-
ne og skubber på, at vi får brugt dem rigtigt.

Hvordan gik det med at arbejde hjemme
med de opgaver?       
- Det var i forvejen muligt at arbejde hjemme, 
så vores it og vores digitale redskaber var al-
lerede gearet til det. Men der var også ting, der 
blev sværere, for eksempel skulle jeg oplære 
en ny direktør i vores systemer, hvilket er 
svært over Skype, hvor man ikke sidder ved 
siden af og kan vise tingene. Så ting har været 

Femern Bælt 
Femern Bælt-regionen strækker sig fra Hamborg og den 
vestlige del af Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland til Lolland, 
Falster og Sjælland i Danmark og Skåne i Sydsverige. Med 
Øresundsbroen er regionen forbundet mellem Danmark og 
Sverige, men med Femern-forbindelsen mellem Danmark og 
Tyskland vil samarbejdet kunne styrkes og samle regionen 
endnu mere. 

Fleksibiliteten
blev større
Klaus Grand arbejder med dokumenthåndtering i Femern A/S,
der er bygherre for at bygge en landfast forbindelse fra Danmark
til Tyskland. For ham betød Corona, at alle arbejdede hjemme.   

lidt mere besværlige, men har ikke for alvor forsinket noget i 
projekterne. 
   Jeg valgte selv at afvikle det restferie, jeg havde, og tempoet 
blev lidt anderledes i den periode, fordi der var ting, der blev sat 
lidt i bero. 

Hvad tager I med jer af nye erfaringer?   
- Vi har ikke opfundet nye metoder at arbejde på, men der er 
ting, der er blevet forstærket, for eksempel nye mødeformer, 
hvor det er blevet mere legalt med blandingsmøder, hvor nogle 
sidder i mødelokalet, og andre er med på en digitalforbindelse. 
Eller digitale oplæg, hvor man vænner sig til, at reaktionerne er 
lidt anderledes end til et fysisk møde, hvor folk kan byde ind. 
Jeg arbejder på hovedkontoret i København, og efterhånden 
som vi får mere aktivitet på Lolland, vil der være møder for mig 
dér, og her kan jeg godt forestille mig, at jeg vil være med på 
Skype i stedet for at bruge fire timer på transport. Så fleksibili-
teten er blevet større.
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mere hjemmearbejde
Hvad betød det for dig og din arbejdsplads,
da Danmark lukkede ned i foråret?
- Fra den ene dag til anden skulle vi arbejde 
hjemme. Vi er et lille team på fire og vores ledelse 
besluttede allerede fra dag ét, at vi skulle holde 
møder på Teams to gange om dagen, klokken 10 
og 14.30. Om morgenen koordinerede vi opgaver-
ne, og om eftermiddagen kunne vi sparre fagligt 
om spørgsmål, der var opstået. Det gjorde, at vi 
også holdt den sociale kontakt og fik skabt en 
ramme for hverdagen. 

Hvad betød Coronaen for jeres opgaver i DR?
- En stor del af produktionen af film og tv gik i 
stå både i Danmark og i udlandet, så vi fik færre 
forespørgsler end normalt, men fik dog stadig en 
del fra private og medvirkende, så mængden af 
arbejde passede med, at der også var nogle, der 
var udfordret med at passe børn samtidig med 
arbejdet. 

Hvad er det generelt for forespørgsler, I får?
- Det er meget bredt. Det kan være til en doku-
mentarfilm om Scandinavian Star, hvor de skal 
bruge klip fra katastrofen og det efterfølgende 
sagsforløb. Det kan være en spillefilm, hvor de 
skal bruge et klip fra DR fra en bestemt tidspe-
riode til at køre i baggrunden af en scene. Det kan 
være museer, der skal bruge klip til en udstilling. 
Der er også mange udenlandske produktioner, der 
skal bruge danske tv-klip, især Tyskland elsker 
kongestof og laver ofte noget med det danske 
kongehus.                

Fik I arkivanmodninger relateret til Corona?
- Nej, det har mere været DR’s interne research-
team, der leverede til den interne nyhedsdæk-
ning, for eksempel klip fra pressemøder eller den 
spanske syge til perspektivering om epidemier og 
så videre. 

Hvordan gik det med at finde alt i arkiverne
hjemmefra?
- Vi kan tilgå alt hjemmefra, og det meste af DR’s 
arkiver er digitaliseret, så det har kun været et 
enkelt foto, som min kollega skulle finde fysisk; der 
måtte vente, til vi var tilbage.  

Hvad tager I med jer af nye erfaringer?   
- Jeg fik øjnene op for, hvor godt hjemmearbejde 
fungerer, man sparer transporttiden, og der er en 
anden fordybelse og frihed. Så vi har besluttet at 
eksperimentere med at bruge det mere i en periode 
og så evaluere det. Vi brugte det ikke så meget 
tidligere, da vi er et forholdsvist nyt team og har 
haft brug for at få en fælles faglig identitet. Der er 
også forskelige holdninger til, hvor rart man synes, 
det er, så nu afprøver vi det, så vi får en blanding 
af hjemmearbejde og fællesskab på kontoret. Som 
tovholder er det vigtigt at være på kontoret samti-
dig med de andre, fordi der er faglige samtaler, som 
opstår spontant hen over skrivebordet.

Hvad er din rolle som tovholder?  
- Jeg skal sikre, at vi holder os inden for reglerne, 
både de lovgivningsmæssige i forhold til ophavsret, 
men også i forhold til de etiske og brandingmæs-
sige rammer i DR, om hvordan DR må blive brugt og 
i hvilke sammenhænge. Vi vender det i fællesskab, 
når vi er i tvivl. 

Hvad kan det handle om?  
- Som public service-institution må vi for eksempel 
ikke sælge DR-indhold til brug i en politisk kontekst 
eller i reklameøjemed, og vi må ikke blive spændt 
for en vogn, selvom det egentlig kan være et sym-
patisk formål, for eksempel kan Børns Vilkår ikke 
bare bruge Kaj og Andrea-klip i en kampagne. Vi 
må ikke være konkurrenceforvridende, så alle skal 
betale, og arkivklip fra DR koster det samme som 
klip fra kommercielle tv-stationer.        
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Produktionen af film og
tv-programmer blev sat i stå,
da Danmark lukkede ned. DR 
Arkivsalg fik færre forespørgs-
ler på klip, der skulle hentes i 
de digitale arkiver, til gengæld 
skulle alt findes hjemmefra. 
Tovholder Sarah Udsen
og hende tre kolleger eksperi-
menterer nu med mere
hjemmearbejde. 

DR Arkivsalg
DR Arkivsalg administrerer salg af klip og 
fotos fra DR’s arkiver, når for eksempel 
produktionsselskaber eller kulturorganisationer 
skal bruge noget fra en DR-produktion til 
professionelt brug. Medvirkende kan også købe 
kopier af produktioner, de selv optræder i, hos 
DR Arkivsalg.

Salget af klip 
fra DR’s arkiver 
er kommet i 
gang igen efter 
nedlukningen 
af Danmark, 
fordi tv- og 
filmproduktioner 
igen er i gang. 
Cand.scient.bibl. 
Sarah Udsen er 
tovholder i DR 
Arkivsalg.  
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Hvad skete der for dit arbejdsliv, da Danmark blev lukket
ned for at undgå spredning af Covid-19?
- Ikke så meget. Jeg arbejder i en 100 procent virtuel organi-
sation, der er gearet til at håndtere eksempelvis alle møder 
digitalt. Mit team er fordelt over hele Europa, og jeg har kun tre 
kolleger, der også bor i Danmark, så på den måde ændrede mit 
arbejdsliv sig ikke. Den eneste store forskel, jeg oplevede, var, 
at mine børn også var hjemme, og her var der fuld forståelse 
fra ledelsen omkring, at familien kunne komme før arbejdet i 
nogle situationer. 

Du har kolleger i hele verden, hvordan var de påvirkede?
- Jeg har ugentlige møder med kolleger i Japan, Indien og USA, 
så jeg kunne følge med i udviklingen omkring Covid-19 i andre 
lande. I starten fyldte det meget, når vi holdt møder, men nu 
taler vi mindre om det. Men jeg fik et indblik i, hvad begrebet 
»lockdown« virkelig kan betyde. Den danske version af at lukke 

Skabte Covid-19
database til hele verden
Covid-19 ændrede ikke på Brian 
Kirkegaard Lunns arbejdsrutiner. 
Som ansat i satellitvirksomheden 
Digital Science, der lever informa-
tionsteknologi til forskningsver-
denen, arbejdede han i forvejen 
hjemme hver dag med onlinemøder 
med kolleger fordelt over hele ver-
den. Selve virksomheden omstillede 
sig hurtigt og sørgede blandt andet 
for at samle data om Covid-19 til 
brug i forskningsverdenen.
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samfundet ned er jo ikke særlig lukket i for-
hold til, hvad der skete i andre dele af verden. 
Vi har været priviligerede i Danmark og heldige 
med, hvordan situation har udviklet sig.

Hvad har Covid-19 betydet for virksomheden 
Digital Science? 
- Covid-19 påvirkede naturligvis virksomheden 
som sådan. Vi kunne ikke rejse, og vi har ikke 
kunnet mødes med samarbejdspartnere og 
kunder på samme måde, som vi plejer. Her 
har vi skullet opbygge en anden dialogform, 
og mange møder er udskudt på ubestemt tid. 
Hele »konferenceverdenen« er jo eksempelvis 
lukket ned.

Fik du nye opgaver som følge af Covid-19?
- Jeg er ansat i afdelingen Dimensions, der 
leverer forskningsresultater og publikationer 
til forskningsverdenen. Vi har for eksempel 
udviklet en database over forskningspublika-
tioner, bevillinger, kliniske forsøg, patenter 
og policy-dokumenter. Det er et stort system 
med over 100 millioner publikationer, og på 
grund af Covid-19 kom der hurtigt et ønske fra 
forskningsverdenen om, at vi gav overblik over 
publikationer, bevillinger og kliniske forsøg 
omkring Covid-19. Min afdeling fik til opgave 
at få dem identificeret og gjort tilgængelige. 
Blandt publikationerne er også preprints – 
altså publikationer, der endnu ikke er fagfælle-
bedømte, og vi oplevede jo netop, at det skulle 
gå hurtigt på en helt anden måde, end vi er 
vant til. Så vi leverede dagligt gratis datasæt 
over alle publikationer, bevillinger, kliniske 
forsøg og forskningsartikler på området.

Gratis? Tjente virksomheden ingen penge på 
at lave datasættet om Covid-19?
  - Nej, alle kunne hente det gratis, og der 
har været rigtig mange downloads af vores 
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Fakta om
Digital Science 
Digital Science er et informationsselskab, der 
supporterer forskningsverdenen. Virksomheden 
har tre medarbejdere i Danmark og 300 globalt. 
Virksomheden er en satellitvirksomhed, der består 
af mange små virksomheder, der laver forskellige 
løsninger. Lige fra produkter, der understøtter 
forskningsworkflow, skriveprogrammer, 
systemer til at håndtere universiteternes interne 
datapublicering og systemer til de eksterne. Brian 
Kirkegaard Lunn arbejder i produktet Dimensions, 
der er et system, der håndterer over 100 millioner 
publikationer. Den del af virksomheden har knap 
60 medarbejdere. 

datasæt. For mig var det en god følelse, at vi kunne udvikle 
tilbuddet så hurtigt og yde en service, der gjorde en forskel. 

Hvordan gjorde I det rent praktisk?
- En del af vores system er, at vi kan identificere emner ved 
at læse abstracts og titler. Og Covid-19 er jo ret entydigt, så 
det var ikke så svært at have med at gøre. Vi brugte bare 
det maskineri, vi havde i forvejen, til at skabe overblikket, 
og da det først kørte, skulle vi ikke gøre andet.

Hvordan er virksomheden i øvrigt påvirket?
- Vi har ikke været ramt som andre virksomheder. Vi har 
ikke været lukket, men der er ikke kommet nye kunder ind. 
Både fordi der ikke er den samme dialog med kunderne, og 
fordi alle er usikre på, hvad der sker. Selvom forskningsin-
stitutionerne har offentlige budgetter, ved de ikke, hvad 
de kan forvente af besparelser på sigt. Desuden havde alle 
jo en stor udfordring i forhold til at arbejde virtuelt. Og her 
oplevede vi faktisk, at kunderne spurgte, hvordan vi gjorde. 
Både omkring de tekniske platforme, og hvad vores erfarin-
ger var omkring digitale møder og lignende. Så det hjalp vi 
også med. 
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Hvad gør man, når omdrejningspunktet i ens arbejdsliv er turisme, og Danmark 
lukkes ned, og grænserne lukkes? Den udfordring blev højaktuel for direktør i 
VisitNordsjælland Annette Sørensen, der er uddannet bibliotekar.

Hvad var du i gang med som direktør i 
VisitNordsjælland, da Danmark 
lukkede ned, på grund af Covid-19?
- I januar og februar var der jo ingen, der 
så det komme. Der talte vi om bære-
dygtig turisme og grøn omstilling. Vi 
skulle blandt andet afholde en konfe-
rence 12. marts med over 100 deltagere 
om et grønnere Nordsjælland rent 
turismemæssigt. Den aflyste jeg dagen 
før pressemødet, hvor Mette Frederik-
sen lukkede Danmark ned. Så der sad 
jeg og havde sendt alle medarbejderne 
hjem, kiggede ud af vinduet og tænkte: 
Hvad så? Jeg vidste, at turismeområdet 
ville blive hårdt ramt. Ingen flyvema-
skiner, ingen udenlandske gæster. Men 
fredag gik organisationen i gang. Vi 
kunne godt arbejde hjemmefra, og vi 
fokuserede på at give »digital vejhjælp« 
til alle de erhverv, der understøtter 
turismen. Blandt andet hjalp vi med at 
synliggøre deres produkter på nye må-
der. For eksempel en virksomhed, der 
lever af at udleje telte til events. Deres 
forretning var jo lukket helt ned, men 
vi hjalp med Facebookannoncering, og 
så kom forretningen i gang igen, fordi 
der skulle bruges testtelte i forbindelse 
med Corona, og telte til børnehaver og 
plejehjem. Så forretningen overlever.

Hvilke andre ting kunne I sætte i gang 
for at hjælpe turismeerhvervene?
- Vi fokuserede på, hvordan vi skulle 
være klar til at få genstartet turismen 
i Nordsjælland, når der blev givet grønt 
lys. Vi var hurtigt i dialog med Visit-
Nordsjællands fem ejerkommuner, som 
bevilligede ekstra midler. Dette er jo 
en ekstraordinær tid, som kræver en 
ekstraordinær indsats af os.  Vi arbejder 
jo normalt regionalt, nationalt og inter-
nationalt med at markedsføre Nord-
sjælland. Men nu havde vi også lokal 
»guerilla-markedsføring« med flyers og 
lignende for at sikre, at de lokale brugte 
restauranternes takeaway og så videre. 

Vi vidste, at hvis vi skulle tilbage til noget, der 
mindede om det, vi havde før 12. marts 2020, 
så var der brug for, at også lokalbefolkningen 
hjalp med at holde liv i erhvervene. Vi har også 
forberedt informationsmateriale, for eksem-
pel hvis der kommer for mange gæster på en 
strand, kan de se, hvor der er andre strande 
i nærheden. Vi er også med i den nationale 
kampagne Meget Mere End #BareDanmark, 
som er en anbefaling om, at vi alle holder ferie 
hjemme og bruger pengene her. 

Hvordan kommer en bibliotekar i turisme-
branchen?
- Jeg blev bibliotekar i 1986, hvor der var høj 
arbejdsløshed og havde en del vikariater i 
folkebibliotekerne. Jeg blev ansat i Hoved-
stadsregionens Naturgasselskab, hvor jeg 
byggede et bibliotek op og endte som leder af 
et sekretariat. Derfra blev jeg kulturchef i en 
kommune, hvor jeg var chef for kultur, erhverv 
og turisme og var med til at starte et turisme-
samarbejde op på tværs af kommunerne, hvor 
VisitNordsjælland blev etableret for 11 år siden. 
Dengang med en anden direktør, men da hun 
stoppede, søgte jeg stillingen. For kommu-
nerne var det godt at få en for bordenden, der 
forstår kommunerne og deres forretnings-
gange og kan formidle stoffet til de politiske 
udvalg. Til gengæld vidste jeg ikke så meget 
om turisme, der er meget komplekst med 
mange forretningsben, så det har været en 
stejl læringskurve, og heldigvis har jeg virkelig 
dygtige medarbejdere.

Hvordan er det at være leder og skulle sætte 
retning i en tid, hvor tiltag for at begrænse 
spredningen af Covid-19 ændrer vilkårene fra 
dag til dag?
- Det er en stor glæde at mærke, hvor omstil-
lingsparat den her organisation er. Jeg kan 
se, at fremtiden ikke er, at mine medarbej-
dere skal sidde på kontor fra 8-16 alle ugens 
fem dage. Vi er blevet meget effektive, og 
vi kunne omsætte transporttid til kontor-
tid i en tid, hvor vi virkelig skulle kæmpe for 
et erhvervs overlevelse. Vi afholdt digi-
tale møder med erhvervene – eksempelvis 

Handelstandsforeningerne, camping-
pladser, hoteller og vandrehjem, og 
jeg har også måttet sande, at digitale 
møder er hårde, fordi man er så intenst 
på, men også meget givende, fordi man 
på kort tid kan komme i dialog med 
mange af vores samarbejdspartnere. 

Tror du, at din bibliotekariske faglig-
hed har hjulpet dig i denne tid?
- Jeg har med i rygsækken, at jeg ar-
bejder ekstremt systematisk. Vi havde 
allerede et system (Slack), der gør 
det muligt at kommunikere og undgå 
mange mails. Derudover et velfunge-
rende CRM-system. På den måde havde 
vi allerede et godt digitalt fundament. 
Og jeg har talt meget i telefon, så jeg 
har hele tiden haft en fornemmelse af 
mine medarbejdere, og hvordan de har 
det. Det er vigtigt, når man ikke ses 
fysisk hver dag. 

Kan du se en vej ud af krisen for
turismeerhvervet?
- På et tidspunkt stod vi lidt i den 
modsatte udfordring. Der var mange 
københavnere, der tog i sommerhus, 
hvilket gjorde nogle lokale bekymrede 
for smittetrykket. Der var jeg meget 
opmærksom på, at man ikke skulle 
blive for negativ, men i stedet fokusere 
på den betydning, det havde for de 
lokale erhverv. På grund af sommer-
husgæsterne var der flere byer, der ikke 
mistede helt så meget omsætning. Det 
er positivt. Og sommerhusudlejning er i 
den grad i gang igen, mens eksempelvis 
vandrehjem og hotellerne har brug for 
særlige indsatser. Jeg tror på, at vi nok 
skal klare det, selvom vi ikke kommer 
til at indhente den omsætning, der blev 
mistet under nedlukningen. Mit håb er, 
at danskerne er lige så indstillede på 
at spise ude og besøge attraktionerne, 
altså være på samme måde, som når de 
er på ferie i udlandet. Vi skal alle hjælpe 
med at få gang i Danmark igen. 
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SIRI-Kommissionen kommer 
i deres afsluttende rapport 
med fem lovforslag og en 
række anbefalinger. Vi skal 
sikre, at vores brug af data 
og kunstig intelligens ikke 
skader os og demokratiet 
mere, end det gavner, siger 
medlem af kommissionen og 
professor på Aalborg Univer-
sitet Thomas Ploug. 

Hvad er de vigtigste anbefalinger, I kommer med? 
- Det er svært at pege nogle ud, for vi kommer med 
de samlede anbefalinger, som vi mener, er afgørende 
for, at vi får balanceret brugen af teknologi og etik og 
passet på demokratiet. Anbefalingerne falder i to dele. 
De første er overordnede og handler om vores grund-
læggende tænkning i brugen og udviklingen af data 
og AI (kunstig intelligens), hvor vi skal have fokus på 
vores værdier og principper på de forskellige områder. 
Den anden del er konkrete anbefalinger, der direkte kan 
blive til lovgivning og guidelines og policy i virksomhe-
der og brancher.

Hvilke af de konkrete anbefalinger, vil du sige, er de 
væsentligste?  
- Anbefalingerne på medieområdet, der både er de 
traditionelle medier og de sociale medier – er meget 
væsentlige, fordi medierne spiller en afgørende rolle for 
demokratiet, kombineret med, at det er et af de mindst 
regulerede områder, når det kommer til brug af AI. Vi 
ser for eksempel store udfordringer med fake news og 
politikernes brug af microtargeting, hvor budskaber 
og kampagner tilpasses folks præferencer og sendes 
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Om SIRI-Kommissionen  

SIRI-Kommissionen har siden 2016 haft fokus på, 
hvordan kunstig intelligens og teknologi kan komme 
til at påvirke os. Baggrunden var en kombination af en 
bekymring i befolkningen, for eksempel om AI kunne 
føre til stigende ledighed, og en manglende politisk 
interesse for debatten. 

Ud over Thomas Ploug tæller SIRI-Kommissionen 
blandt andet folketingsmedlem for Radikale Venstre 
Ida Auken og formand for IDA Thomas Damkjær 
Petersen som formænd såvel som Henrik Bødskov, 
administrerende direktør for IBM Danmark, og Ma-
rianne Dahl Steensen, administrerende direktør for 
Microsoft Danmark. 

Find rapporten med alle anbefalinger på www.ida.dk 
under SIRIKommissionen/analyser 

- Vi er nået til en udvikling, 
hvor maskiner for eksempel 
diagnosticerer på niveau 
med læger. Vi er nødt til hele 
tiden at debattere, hvad vi vil 
bruge AI til, og hvad vi ikke 
vil, for teknologien er der, 
siger professor på Aalborg 
Universitet Thomas Ploug, 
der forsker i brug af AI i 
sundhedsvæsenet.

direkte. Det kommer faretruende tæt på manipulation. Derfor 
anbefaler vi, at det bliver lovpligtigt for politikere at oplyse om 
deres køb af data og brug af microtargeting, og at der oprettes 
et lovpligtigt offentligt register over digitale politiske reklamer. 
På det overordnede plan anbefaler vi, at medierne aktivt mod-
arbejder misinformation og falske nyheder, og at platforms-
virksomheder såsom Instagram, Facebook og Twitter løbende 
rapporterer om censur og moderation af indhold, så man får et 
overblik over omfanget. 

Hvorfor ikke gøre de sidstnævnte anbefalinger lovpligtige 
også?   
- Fordi vi anerkender, at der er mange måder at gøre tingene 
på, og lovgivning er ikke løsningen på det hele. Det handler 
også om at sikre en bevidsthed og dialog om, hvad vi som sam-
fund vil med teknologien, både blandt politikere, befolkning og 
virksomheder. 
   Vi ser også en positiv udvikling med eksempler på virksomhe-
der, der regulerer sig selv etisk, fordi det er en god forretning at 
have styr på data og markedsføre sig på at beskytte individets 
privatliv og demokratiet. Twitter har eksempelvis fjernet flere 
tweets fra den amerikanske præsident, med argumenter om, 
at de opfordrede til vold og krænkede fotografens ophavsret, 
og IBM har stoppet udviklingen af deres ansigtsgenkendelses-
program. Begge dele afspejler en stigende bevidsthed og et 
ønske om at tage et etisk ansvar for, hvad platformene bruges 
til. 

I fremhæver gennemsigtighed som et af de overordnede
principper i vores brug af AI, hvad ligger der i det? 
- Der er en global enighed om, at vi er nødt til at stille høje krav 
til den såkaldte forklarbarhed, når vi bruger kunstig intelligens 
til at tage (datadrevne) beslutninger for os. De beslutninger 
kan påvirke vores liv markant. Det kan være sundhedsfaglige 
diagnoser, afgørelser om offentlige ydelser eller sågar en rets-
lig afgørelse. Derfor skal vi langt hen ad vejen kunne forklare 
og forstå, hvorfor maskinerne tager de beslutninger, de gør. 
En forskningsartikel i tidsskriftet Science beskrev fornyligt et 
computersystem i USA, der foretog vurderingen af, om patien-
terne skulle tildeles efterbehandling efter et sygdomsforløb. 
Da man testede systemet i forhold til racemæssig bias, viste 

det sig, at kun 17 procent af de sorte patienter blev henvist, 
men at 47 procent burde være blevet henvist til efterbehand-
ling. Så transparens i systemerne er afgørende for, at vi etisk 
kan forsvare at lade AI træffe afgørelser for os. Det handler 
både om at beskytte individet og demokratiet, at vi kender 
baggrunden for væsentlige beslutninger i det offentlige eller 
private.

Men argumentet for at bruge AI er, at det skal være bedre
og hurtigere end mennesker? 
- Ja og vi kan heller aldrig fuldstændig efterregne maskiner-
nes kalkuler, der jo er hundredetusindevis af forbindelser på 
tværs. Men vi skal som samfund diskutere, hvilken »forklar-
barhed«, vi mener, er rimelig, og vi skal teste systemerne 
for bias. Der kan også være AI-beslutninger, vi etisk aldrig vil 
tillade som samfund, for eksempel i forbindelse med tvangs-
fjernelse af børn, fordi vi ikke kan leve med utrygheden i 
de datadrevne beslutninger. Der er også langt flere etiske 
overvejelser i at bruge AI i retsafgørelser end ved at bruge det 
til at stille lægelige diagnoser.

Nu har I afleveret den afsluttende rapport, hvad håber I, 
det vil resultere i?  
- At anbefalingerne bliver grebet af politikere og af brancher. 
Vi har gødet jorden med en rapport, der er let implementér-
bar. Nu er det afgørende, at nogle tager ansvar. Desuden må 
dialogen om, hvordan vi som samfund vil bruge AI, og hvornår 
kollektivets bedste trumfer individets frihedsrettigheder, ikke 
stoppe. Vi skal selv styre udviklingen. 
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HVAD
GJORDE

EUROPAS
BIBLIOTEKER

UNDER
COVID-19?

For de fleste europæiske biblioteker er der en stor efterregning 
for det øgede digitale udlån. - Vi har ikke set mange eksempler 
på, at de kommercielle partner ydede særaftaler, men i Litauen 
fik nationalbiblioteket en aftale, så der i en periode var gratis 
udlån af e-bøger, og i Sverige har der været gratis magasiner, 
siger Guiseppe Vitiello.   
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I Holland organiserede 
biblioteker indkøb til
ældre, i Irland tilbød
bibliotekarer samtaler 
på hospitaler og i Litauen 
printede biblioteker 
værnemidler og kørte 
computere ud til udsatte 
børn. Bibliotekarer er 
over hele Europa gået 
nye veje i krisen.  

- Covid-19-krisen har virkelig vist diversiteten i 
Europas biblioteker, siger direktør i EBLIDA, den 
europæiske sammenslutning af biblioteksorganisatio-
ner, Guiseppe Vitiello. Han har fulgt og følger Europas 
biblioteker tæt under krisen. Han er selv italiener, bor 
og arbejder i Holland, og han er som leder af EBLIDA 
bindeled mellem de europæiske biblioteker som rådgi-
vende og politisk organisation.  
   Guiseppe Vitiello inddeler de europæiske bibliotekers 
modsvar på Coronakrisen i to. Det første er det, stort 
set alle biblioteker har gjort. Det andet er de mange 
unikke tiltag, der er opstået både nationalt og lokalt.
   - Øget digitalisering (og bekæmpelse af fake news 
om virussen) har vi set hos stort set alle offentlige 
biblioteker i Europa. Da spredningen af Corona fik 
landene til at lukke ned, konverterede bibliotekerne 
deres fysiske services til digitale. Mange biblioteker 
fordoblede eller triplede deres digitale udlån. Og ikke 
kun kvantiteten, men også kvaliteten og variationen 
af de digitale biblioteksservices har taget et kæmpe 
spring frem, siger Guiseppe Vitiello. 
   Bibliotekernes tilbud har været alt fra e-bøger, 
musik, adgang til aviser og informationer til online 
undervisning, workshops, oplæsning og teater.  
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- Pludselig var det digitale i fokus, og der var mange 
hænder til rådighed, siger Guiseppe Vitiello og næv-
ner Estland som et bemærkelsesværdigt eksempel. 
Her havde man praktisk taget ikke ét digitalt biblio-
tekstilbud, da krisen lukkede bibliotekerne. Men det 
blev udviklet, og brugen steg med 1.500 procent på 
to måneder.

VÆRNEMIDLER OG SAMTALER

I Litauen kørte biblioteksansatte mere end 35.000 
tablets og computere fra bibliotekerne ud til socialt 
udsatte børn under nedlukningen, da både forældre 
og børn skulle arbejde og gå i skole hjemme, men 
ofte kun havde én computer til deling. 
   I Litauen var der, som i de fleste europæiske lande, 
mangel på værnemidler. Og nationalbiblioteket blev 
koordinator for alle landets folkebiblioteker, der 
printede værnemidler på 3D-printere til sundheds-
væsenet. Det samme gjorde biblioteker i Portugal, 
Frankrig og Danmark, men i langt mindre målestok. 
   I Irland samarbejdede bibliotekerne med hospitals-
væsenet, for Covid-19 satte andre sygdomme i bag-
grunden og lod blandt andet udsatte og psykisk syge 
i stikken. Bibliotekarer blev en livline og tilbød samta-
ler én til én, og i samarbejde med sundhedspersonale 
holdt de online-workshops særligt for den målgruppe 
og leverede desuden materialer til isolerede personer. 
   Bibliotekerne i Irland har også fået opgaven at 
formidle den statslige smitteopsporingsapp, så 
man sikrede, at så stor en del af befolkningen som 
mulig downloadede den. Den irske premierminister 
anerkendte bibliotekernes indsats på den irske natio-
naldag, hvor han nævnte behovet for biblioteker og 
bibliotekarer i sin tale og sagde, at de ville få tildelt 
ekstra økonomiske støtte i 2020.

FAGGRÆNSER? 

Debatten om, hvor langt man skal vige fra sin faglig-
hed i en krise, og hvad der ligger i bibliotekarfaglig-
heden, er ikke kun pågået i Danmark, ifølge Guiseppe 
Vitiello, men der er store kulturelle forskelle i Europa 
på, hvordan man identificerer sig som bibliotekar, 
hvordan man ser sin rolle i lokalsamfundet, og hvad 
man opfatter, at der ligger indenfor bibliotekernes 
formål.
   - I den her specifikke krise er der jo en ekstra 

dimension på grund af bekymringerne for selv at blive smittet. 
Men bibliotekernes rolle handler generelt også om relationer 
mellem biblioteker og det politiske niveau, både lokalt og natio-
nalt, siger Guiseppe Vitiello.  
   I Danmark har der været delte meninger om, at biblioteksan-
satte blev sendt ud i andre funktioner i kommunerne under 
nedlukningen, for eksempel for at vaske legetøj i daginstitutio-
ner eller som lærervikarer. 
- Håndteringen af hele pandemien viser forskelligheder i kultu-
rer, mindset og opfattelse af risiko. I Sverige har bibliotekerne 
for eksempel aldrig været lukkede. I Polen indførte man 15 
dages karantæne for biblioteksbøger, før de kan lånes ud igen, 
mens det i andre lande er 24, 48 eller 72 timer, siger Guiseppe 

»Håndteringen af hele
pandemien viser forskelligheder i 
kulturer, mindset og opfattelse af 
risiko. I Sverige har bibliotekerne 

for eksempel aldrig været lukkede. 
I Polen indførte man 15 dages 

karantæne for biblioteksbøger, før 
de kan lånes ud igen, mens det i 

andre lande er 24, 48 eller
72 timer.«

EBLIDA  

European Bureau of Library, Information
and Documentation Associations er

en uafhængig paraplyorganisation for
biblioteks-, arkiv- og dokumentations-

organisationer I Europa.    

Find rapporterne på www.eblida.org



Vitiello, der er blevet glædelig overrasket over sine 
egne landsmænd under krisen.  
   - Jeg er overrasket over, hvor stor respekt og di-
sciplin befolkningen i Italien har udvist, fordi social 
afstand og troen på autoriteter er langt fra den 
normale kultur, hvor vi er tæt sammen og meget 
ude. 

BEDRE TIL AT BRUGE DATA 

Guiseppe Vitiello mener, at det digitale bibliotek er 
en trend, der er sat så meget skub i med Coronakri-
sen, at den vil fortsætte, men selvfølgelig med en 
anden balance mellem det fysiske og digitale ind-
hold. Desuden ser han gerne, at bibliotekerne bliver 
bedre til at bruge data til at udvikle deres tilbud. 
   - For de har statistikken, men mangler værktøjer 
til at gøre data anvendelige, siger han. Og så mener 
han, at de skal markere sig tydeligt i den bæredyg-
tige dagsorden. 
   - Jeg tror, kerneforretning for biblioteker fremad-
rettet udover uddannelse og kultur bliver bæredyg-
tighed og klima. Men absurd nok er luftfartsbran-
chen p.t. bedre end biblioteker til at beskrive, hvor 
bæredygtige de er, siger EBLIDA direktøren. 
   EBLIDA er i gang med tre rapporter, der skal teg-
ne fremtiden og vejlede de europæiske biblioteker, 
og den ene handler netop om bæredygtighed med 
titlen: Sustainable Development Goals and Libraries. 
   De to andre rapporter er henholdsvis: A Euro-
pean library agenda for the post-Covid 19 age og 
European Structural and Investment Funds (ESIF) 
2021-2027. Sidstnævnte er et forsøg på at foregribe 
de økonomiske konsekvenser, som Covid-19-krisen 
kan betyde for bibliotekerne. 
   - Biblioteker har som kulturinstitution klaret 
sig godt under krisen, fordi de formåede at gøre 
deres services digitale. Andre kulturinstitutioner 
forsøgte uden samme succes. Men bibliotekerne 
kan alligevel blive dem, der skal holde for i ned-
skæringer efter krisen, så det er vigtigt at tænke 
i alternativ økonomi. For eksempel er der penge 
at søge i den europæiske investeringsfond, siger 
Guiseppe Vitello og tilføjer, at den positive effekt 
af krisen er, at mange har reflekteret over værdien 
af kultur i deres liv og for den sociale udvikling, 
fordi det hele pludselig var væk.

 Send os dit debatindlæg på
perspektiv@kulturoginformation.dk

eller kommentér nyhederne på Kultur
og Informations facebookside.

Fagmagasinet

Kom til orde i dit
fagmagasin. Vær med 
til at starte en faglig 
debat eller bland dig

i debatten.

FAGLIGE DEBATTER 
GØR OS KLOGERE!

HVAD 
MENER 

DU?
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at Tine Segel
er medlem af
bestyrelsen i

Forbrugerrådet 
Tænk, hvor hun 
netop er blevet 
genvalgt til en 

periode?

Vidste du
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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

Førstebehandling af
overenskomstkrav til OK21

Forbundet taber retten 
til ny uddannelse

Inden Danmark lukkede ned på grund af Coronavirus, var forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2021 godt i gang. Blandt an-
det var der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter og medlemmer fra hovedbestyrelsen. Arbejdet blev sat på pause 
under Corona-nedlukningen, og der var overvejelser omkring at forlænge den nuværende overenskomst med et år i stedet for at starte 
nye forhandlinger. I sidste ende kunne fagbevægelsen ikke blive enige om at forlænge den nuværende overenskomst med et år, derfor 
skal der nu forhandles overenskomst i 2021.

- På den baggrund er jeg lidt ærgerlig over, at vi står over for overenskomstforhandlinger nu. For det bliver en usædvanlige overenskomst-
forhandling, på grund af store offentlige udgifter til hjælpepakker og en generel økonomisk afmatning, sagde Tine Segel, inden hoved-
bestyrelsen gennemgik de 92 krav, der er indsendt af tillidsrepræsentanter og arbejdsgruppe. Disse krav skal efterfølgende tematiseres 
og prioriteres af sekretariatet, inden hovedbestyrelsen den 2. september udvælger forbundets endelige krav, der indsendes til Akademi-
kerne, forbundets hovedorganisation. Selve udvekslingen af krav med de offentlige arbejdsgivere sker i december 2020. 

I to tilfælde har Forbundet Kultur og Information kæmpet om forhandlingsretten til kandi-
dater fra nye uddannelser og tabt til større forbund.  
   Tendensen er generelt, at de små forbund taber til de store forbund, hvis de kæmper om 
forhandlingsretten, men det er vigtigt, at de mindre forbund forsat kæmper de her sager, 
sagde formand Tine Segel, fordi systemet er skruet sammen, så det favoriserer de store 
forbund, hvilket ikke er rimeligt. 
   - Hvis vi fortsat ønsker et fagforeningslandskab med stærke nichefaglige forbund, så skal 
vi også kunne få retten til eksempelvis kandidater inden for børnelitteratur, der bliver ansat 
i kommunerne. 

Forbundet Kultur og Information hovedbestyrelse holdt møde den 24. juni. Perspektiv bringer 
udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på www.kulturoginformation.dk.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
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Kilde Danmarks Statistik

 

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

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

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

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

Kristine Sofie Højen 
Randers Bibliotek 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com
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Hvad lærte vi, da de fysiske 
arbejdspladser lukkede på 
grund af Corona?
Forbundet Kultur og Information har indsamlet erfaringer 
omkring nedlukningen af de fysiske arbejdspladser fra forbun-
dets tillidsrepræsentanter for at få overblik over, hvordan det har 
påvirket arbejdsmiljøet. De foreløbige resultater af undersøgelsen 
blev præsenteret på hovedbestyrelsesmødet. Og et udpluk af 
erfaringerne er:

•  Medarbejdere og ledelse var hurtige til at omstille sig
•  Kommunikation og et godt samarbejdet mellem 

tillidsrepræsentanter og ledelse er vigtigt
•  Digitalisering af eksempelvis møder og øget hjemmearbejde 

deler medlemmerne. Nogle synes, der har været for meget, 
andre ser det som en mulighed for øget fleksibilitet.

•  Digitale møder kan gøre det lettere at samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere

•  Det kan være svært at undvære det sociale samvær 
med kolleger.

Bestyrelsen drøftede erfaringerne. 

- Min bekymring går på, at den økonomiske afmatning på grund 
af Corona kan blive en undskyldning for alle mulige besparelser. 
Jeg er også bekymret for, hvad det kan betyde for vores resulta-
ter ved overenskomstforhandlinger i 2021, sagde Nikoline Dohm 
Lauridsen.
   Næstformand Jette Fugl glædede sig over, at der under nedluk-
ningen kom fokus på, hvordan bibliotekerne på universiteterne er 
langt fremme med online undervisningstilbud. 
   - Vi fik meget ros, og jeg tror, at det var lidt af en øjenåbner for 
ledelsen, sagde hun.
   I hovedbestyrelsen var der enighed om, at det var ærgerligt, 
at visse kommuner udnyttede fælleserklæringen, der gjorde 
det muligt at flytte medarbejdere til andre opgaver. Tine Segel 
opsummerede:

- Fælleserklæringen blev indgået, mens både Italien og Spanien var 
i stor krise, og i Danmark ville man undgå lignende situationer, og 
alle var med på at holde for. Men aftalen blev udmøntet i maj må-
ned i en helt anden situation og i en helt anden ånd, end den blev 
indgået i. Det kunne vi ikke have forudset, men det er naturligvis 
noget, vi har drøftet efterfølgende for at tage ved lære, sagde 
hun. 
   Jacob Holm Krogsøe ærgrede sig over, at der ikke har været et 
stærkere sammenhold i bibliotekssektoren. 
   - Retningslinjer og nedlukning blev tolket meget forskelligt, 
og de mange formuleringer om »bør/gør« gav grobund for store 
forskelle på tolkningerne fra kommune til kommune, og det giver 
en splittelse i hele sektoren, sagde han. 
   Tine Segel mener, at man bør fokusere på, hvordan man som 
sektor kunnet have spillet en større rolle og sikret, at kommunerne 
er klar over sektorens muligheder. 
   - Tidligt understregede vi som forbund over for KL, at vores 
medlemmers stærke informations- og relationskompetencer 
kunne gøre en forskel for eksempelvis elever og studerende samt 
ensomme og udsatte borgere. Det kunne man godt have tænkt 
mere i ude i kommunerne.
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Sans
for litteratur 
– aktiviteter målrettet
borgere med demens

Bestræbelserne på at gøre 
samfundet demensvenligt in-
deholder en vigtig dagsorden 
for landets folkebiblioteker. 
Udviklingsprojekt Sans for 
litteratur sætter fokus på, 
hvordan folkebibliotekerne 
kan tilbyde aktiviteter for 
medborgere med demens 
igennem blandt andet fokus 
på sanselige litteratur- og 
kulturoplevelser.

Gennem de sidste 20 år har der været et stigende fokus på 
borgere med kognitive udfordringer i form af demens, og 
hvordan man kan støtte demensramte og deres pårørende i 
hverdagen. 
   Demensområdet er både et internationalt og nationalt sats-
ningsområde. I 2017 fik Danmark sin anden nationale demens-
handlingsplan, der via 23 initiativer sætter fokus på væsentlige 
områder, hvor der skal udvikles viden og igangsættes initiati-
ver.
   Odense Bibliotekerne har taget initiativ til projektet Sans 
for litteratur, hvor der i samarbejde med Allerød Bibliotekerne, 
Slagelse Biblioteker og Borgerservice samt Vejle Bibliotekerne 
er afprøvet aktiviteter for borgere med kognitive udfordringer 
i hverdagen. Projektet modtog støtte fra Slots- og Kultursty-
relsen.  

GUIDET FÆLLESLÆSNING OG REMINISCENSMETODEN

Principperne i guidet fælleslæsning har dannet fundament for 
projektets aktiviteter kombineret med reminiscensmetoden. 
En metode, som tager udgangspunkt i hjerneforsknings viden 
om, at perioden fra omkring 5-6-årsalderen og til udgangen af 
20’erne rummer særligt mange og levende minder hos både 
mennesker med og uden demens. Kombineret med fysiske 

Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, 
der redigeres af redaktionen.DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK
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AF ANDERS MØLLER JENSEN, UDVIKLINGSKONSULENT OG PH.D.-STUDERENDE, FORSKNINGSCENTER FOR SUNDHED 

OG VELFÆRDSTEKNOLOGI - PROGRAM FOR DEMENS V. VIA UNIVERSITY COLLEGE

effekter som for eksempel billeder og lyd er det muligt at 
stimulere sanserne og genkalde oplevelser og følelser, demente 
ellers har vanskelig ved at udtrykke i dagligdagen.
   De deltagende biblioteker udviklede og afprøvede tiltag i 
løbet af efteråret 2019. Aktiviteterne havde typisk en varighed 
af 1½-2½ timer og blev afviklet på ugebasis over 3-6 møde-
gange. Programmet indeholdt mangfoldige bud på sanseligt 
at stimulere litteraturlæsningen og foregik enten på selve bib-
lioteket eller hos lokale kulturinstitutioner, som bibliotekerne 
samarbejder med.

MÅLGRUPPE OG TILGANG

Gennem samarbejde med kommunale og frivillige aktører fik 
bibliotekerne kontakt til relevante deltagere inden for mål-
gruppen: Primært yngre under 65 år med demens i tidlig fase. 
Deltagerne havde stadig ressourcer til at indgå i sociale sam-
menhænge og gruppediskussioner enten på egen hånd eller 
med støtte fra pårørende/professionelle. 
   I Vejle Bibliotekerne var målgruppen krigsveteraner ramt 
af PTSD. Her blev der med succes anvendt guidet fælleslæs-
ning som metode, og det har  »... næsten haft en terapeutisk 
virkning på de deltagende veteraner..«, lyder det fra Vejle-bib-
liotekarerne. Det at skulle forholde sig til en oplæst tekst har 
bevirket, at veteranerne har haft en pause fra det tankemylder, 
som ellers kører non-stop i deres hoveder.
   I Odense blev der gennemført to gruppeforløb: Et for yngre 
demensramte og et for borgere fra et kommunalt dagcenter, 

hvor deltagerne var længere i deres demensforløb. Dette gav 
mulighed for at undersøge, om aktiviteterne også havde po-
tentiale ud over gruppen med demens i tidligt stadie. 
   I alt var omkring 40 borgere involveret i afprøvningen af 
aktiviteterne. 

RESSOURCER OG GOD RESPONS

Projektet blev eksternt evalueret af VIA University College. 
Gennem interview med gruppedeltagerne og bibliotekarerne 
kort efter sidste aktivitetsgang blev der sammenfattet resul-
tater og konklusion til gavn for andre med interesse i området. 
Evalueringen fokuserede på deltagernes - både bibliotekarer 
og borgere - oplevelser og tilfredshed med aktiviteterne, samt 
deres vurdering af egnetheden i forhold til mennesker med 
demens.
   Projektet havde både god deltagelsesfrekvens og et højt 
aktivitetsniveau. De involverede bibliotekarer fremhæver især 
samarbejdet med kommune og frivillige parter som en afgø-
rende faktor for at nå målgruppen.
   Det kræver ressourcer at skabe aktiviteter for målgruppen – 
både i form af forberedelsestid og målt på ressourcer i forhold 
til deltagerantal, da grupperne ofte kun består af 4-6 deltager. 
Fra bibliotekerne er det en generel opfattelse, at målgruppen 
responderer godt på de planlagte aktiviteter, og at det var let 
at aktivere deltagerne. Denne tilbagemelding dækker over en 
stor variation i erfaringer med brug af guidet fælleslæsning og 
reminiscens blandt personalet, samt varierende kendskab til 

"
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mennesker med demens. Samlet set tyder det på, at de valgte 
metoder yder en god støtte til bibliotekarer, som ønsker at 
skabe aktiviteter for mennesker med demens.
   Projektets erfaringer er samlet i et idékatalog og seks film. 
Se mere på odensebib.dk/sansforlitteratur

RAMMER FREM FOR FANCY AKTIVITETER

Deltagerne satte stor pris på aktiviteternes indhold og afvik-
ling og udtrykte ros til personalets engagement for at gøre 
gruppen tryg og hyggelig at komme i. Kombinationen af socialt 
samvær og stimulerende input/diskussion blev fremhævet 
sammen med vigtigheden af en begrænset gruppestørrelse 
for at øge deltagernes udbytte, da støj og uro meget nemt kan 
fjerne fokus fra aktiviteten, hvis eksempelvis aktiviteterne 
afvikles i det offentlige rum i de mest besøgte tidsrum.
   Aktiviteterne udfyldte et hul i forhold til socialt samvær med 
ligestillede og intellektuel stimulation, specielt hos gruppen 
af yngre demensramte. En gruppe, der har mistet kontakt 
til arbejdsmarkedet og oplever et fald i evne til for eksempel 
selvstændigt at kunne læse romaner. Hermed opleves hverda-
gen som intellektuelle tomrum, hvor manglende stimuli kan 
påvirke humøret negativt. Også de pårørende gav udtryk for, 
at hverdagen kan blive tømt for fælles oplevelser, da tidligere 
aktivitetstilbud ikke længere egner sig.
   Et opmærksomhedsområde i forhold til aktiviteter for med-
borgere med demens er transport. Flere deltagere var afhæn-
gige af offentlig transport eller pårørendes hjælp, da de ikke 
længere selv kunne køre bil. Det giver en udfordring, hvis de 
pårørende stadig er på arbejdsmarkedet. Transport kan derfor 
være en afgørende faktor for deltagelse i aktiviteter.
   Et citat fra en deltager opsummerer oplevelsen: 
    »Det behøver ikke at være så fancy – bare levende formidlet i 
en ramme, som tilgodeser vores behov.«
   Citatet åbner for en diskussion af, hvordan folkebibliotekerne 
kan medvirke til at skabe et demensvenligt samfund, der inde-
holder aktiviteter for en målgruppe, der endnu ikke er mange 
tilbud til.  

FOLKEBIBLIOTEKERNE SOM EN UNIK PLATFORM

FOR NYE TILBUD

Den nationale demenshandleplan har en målsætning om at 
skabe 98 demensvenlige kommuner. Opgaven er dog ikke kun 
en opgave, som påhviler den kommunale myndighed. For at 
målsætningen kan opfyldes, er det relevant at indtænke sam-
arbejde med for eksempel trafikselskaber, frivillige foreninger, 
boligselskaber og privatpersoner. 

Demens er en samlet betegnelse for 
en række symptomer, for eksempel 
svigtende hukommelse, orienterings- 
og genkendelsesevne. Årsagen til 
symptomerne skal findes i skader 
på hjernen fremkaldt af forskellige 
sygdomme. Den mest kendte 
demensform er Alzheimerssygdom, og 
denne patientgruppe udgør da også 
over halvdelen af alle demenstilfælde. 
Der forventes en stigning i antallet af 
borgere med demens i de kommende år. 

   Den veludbyggede offentlige danske bibliotekstjeneste 
tilbyder en unik mulighed for at skabe tilbud til mennesker med 
demens i tidlig fase. Bibliotekerne har med deres grundlæg-
gende kendskab til litteratur og kultur en unik position til at 
bidrage til denne type aktiviteter, som målgruppen mangler 
og/eller savner.
   Projekt Sans for litteratur har gjort brugbare erfaringer i for-
hold til oprettelse og afvikling af aktiviteter forankret i folke-
bibliotekerne, og initiativet bidrager således til at understøtte 
de nationale mål om et mere demensvenligt samfund.
   En vigtig pointe er også, at danskeren generelt lever læn-
gere. Det betyder at gruppen af fysisk friske yngre personer 
med demens, som på nuværende tidspunkt ikke er så stor, i de 
kommende år får selskab af mange ældre, der er færdige på 
arbejdsmarkedet, har fået stillet en demensdiagnose og må 
forventes at skulle leve mange år endnu med deres sygdom. 
   Her bliver det en lakmusprøve på vores samfundskontrakt at 
stille relevante aktiviteter til rådighed for en målgruppe med 
fremtidigt stigende omfang, og her kan bibliotekerne med 
stor sandsynlighed komme til at spille en vigtig rolle. Sans for 
litteratur-aktiviteterne udgør de første afprøvende skridt, og 
der er mere at lære og byde på fra biblioteksverdenens side i 
relation til mennesker med demens.    

"
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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

Folketingstidende – fra arkiv til nettet  

23. JUNI 2020 

Folketinget har digitaliseret Danmarks største bogværk ”Folketing-
stidende”, og du kan se resultatet på www.folketingstidende.dk. Du 
kan vælge at bladre i de elektroniske bøger »e-Folketingstidende« 
eller bruge værktøjer som Find forarbejder for en lov, Find spalte/side, 
Kvikopslag eller fritekstsøgningen. Så glem frygten for juridisk informa-
tionssøgning - vi har gjort det meget nemmere!

Chatbots og den gode 
biblioteksoplevelse 

23. JUNI 2020 

Et projekt fra Aarhus Kommune 
har undersøgt mulighederne for at 
bruge chatbots til at understøtte 
brugeroplevelsen på de danske 
biblioteker.

"LæseHelte – coming up":
Litteraturformidling fra barn til barn 

25. JUNI 2020 

Tid, dedikation, pres, frihed og et strejf af magi. Hvad vi lærte 
af »LæseHelte – coming up«, et udviklingsprojekt støttet af 
Udviklingspuljen 2018-2019.

Sans for litteratur
– aktiviteter målrettet borgere med demens 

2. JULI 2020 

Bestræbelserne på at gøre samfundet demensvenligt indeholder 
en vigtig dagsorden for landets folkebiblioteker. Udviklingsprojekt 
Sans for litteratur sætter fokus på, hvordan folkebibliotekerne 
kan tilbyde aktiviteter for medborgere med demens igennem 
blandt andet fokus på sanselige litteratur- og kulturoplevelser.
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Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Anders Christian Grønbæk
Forhandlingschef
agr@kulturoginformation.dk

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

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

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@kulturoginformation.dk

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

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

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@kulturoginformation.dk
 

Vidste du...

Fornyelse af
overenskomsten
på DR

Husk…

at du har ret til at gå til undersøgelser og behandlinger i arbejdstiden uden at 
blive trukket i løn? Det kan være hos egen læge, speciallæge, fysioterapeut og lig-
nende, så længe der er tale om undersøgelser eller behandlinger, der er nødvendige 
for helbredet, og som ikke kan lægges udenfor arbejdstiden. Sådanne undersøgelser 
og behandlinger sidestilles med sygefravær, hvor funktionærer har ret til løn. Hvor-
vidt du vil kunne gå til andre lægebesøg eller rutinemæssig kontrol hos tandlægen i 
arbejdstiden, afhænger af den lokale personalepolitik.

 Karin V. Madsen

Medarbejderne på DR har fået fornyet overenskomsten for de kommende tre år. 
Efter en tur i Forligsinstitutionen lykkedes det den 3. juni AC-organisationerne at 
opnå enighed med DR om et overenskomstresultat.
   Efter flere overenskomstfornyelser med magre resultater opnåede man denne 
gang fornuftige lønreguleringer i de kommende tre år. Forbundets medlemmer vil 
således ved overenskomstperiodens udløb alle have fået en lønstigning på lidt over 
25.000 kroner årligt. Dertil kommer muligheden for at forhandle individuelle tillæg. 
Udover lønstigninger får alle også én årlig feriefridag mere.
   92 procent af KI’s medlemmer deltog i afstemningen om det opnåede resultat, og 
100 procent af de afgivne stemmer var JA-stemmer.  Herefter godkendte forbun-
dets hovedbestyrelse endeligt resultatet. Også i de øvrige AC-organisationer var der 
stor tilslutning til det opnåede resultat. 

Karin V. Madsen

at forbundet altid er parat til at tjekke din ansættelseskontrakt igennem, inden du skriver 
under.
   Ved ansættelse på det private område er det især en god idé at få gennemgået arbejds-
givers forslag til kontrakt, da der er en lang række vilkår, der afhænger af, hvad der er 
aftalt i kontrakten.
   Du kan også, inden du skal til en jobsamtale på en privat virksomhed, bruge forbundet 
til at afklare dit lønudspil, så du er klar til at svare på spørgsmålet; »… og hvad skal du så 
have i løn?«
   Du kan også som en del af denne forberedelse bruge KI’s Lønberegner
(https://kulturoginformation.dk/loen-og-ansaettelse/loenforhandling-og-loenstatistik)

Karin V. Madsen
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Statslig lederuddannelse i psykisk 
arbejdsmiljø er en succes

Spørgsmål: Jeg har sagt ja til et job med start i næste måned, men jeg har nu fået tilbudt et andet job, som jeg hellere 
vil have. Hvad gør jeg?

Svar: 
Først, tillykke med at du har landet to job. Det sker faktisk af og til, at forbundet får henvendelser, hvor medlemmer 
har brug for rådgivning for at kunne håndtere denne situation bedst muligt.
Når du har sagt ja til en ansættelse, har du som udgangspunkt pligt til at tiltræde stillingen på det aftalte tidspunkt og 
loyalt afprøve samarbejdet. Hvis du ikke tiltræder alligevel, kan arbejdsgiver efter funktionærlovens § 4 kræve erstat-
ning for det påførte tab (annoncering, rekruttering med videre) svarende til mindst en halv månedsløn – med mindre 
særlige forhold gør sig gældende. 
   Hvis du vælger at opsige stillingen, løber varslet først fra det aftalte tiltrædelsestidspunkt, og du skal tilbyde din 
arbejdskraft i opsigelsesperioden. Tjek, hvad der er aftalt i kontrakten om eventuel prøvetid. Er der aftalt prøvetid, kan 
dit opsigelsesvarsel være kort, normalt fra dag til dag eller 14 dage.
   Forbundets anbefaling er, at du kontakter arbejdsgiver og forklarer situationen. Hvis du tilkendegiver, at du vil 
overholde din pligt til at tiltræde, men påregner at opsige stillingen med det samme, så er der en pæn sandsynlighed 
for, at arbejdsgiver vil indvilge i at annullere ansættelsesaftalen, da det næppe giver mening for virksomheden, at du 
tiltræder. Jo hurtigere du orienterer arbejdsgiver, jo større er sandsynligheden for, at arbejdsgiver kan kontakte en af de 
andre ansøgere og dermed ikke lide noget tab.

Karin V. Madsen

Spørgsmål?

Ved OK18  blev overenskomstparterne i staten enige om at etablere en frivillig lederuddannelse i arbejdsmiljø. Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA) har nu evalueret de første hold. Lederne er positive, og undersøgelsen viser, at ledere, 
der har deltaget i uddannelsen, har fået styrket deres evne til at understøtte et sundt psykisk arbejdsmiljø på deres 
arbejdsplads. De har fået et bedre indblik i, hvad der spiller ind på det psykiske arbejdsmiljø, ligesom de har fået konkrete 
redskaber og en større tryghed i forhold til deres egen rolle i forebyggelsen af mistrivsel og håndteringen af konkrete 
udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Desuden har flere deltagere også fået nye perspektiver 
på det psykiske arbejdsmiljø, en bedre begrebsforståelse og et nyt, fælles sprog, de kan bruge i deres arbejde med det 
psykiske arbejdsmiljø.

Ph.d. og underviser på uddannelsen Malene Friis Andersen, siger i forbindelse med evalueringen: 
- Jeg mødte en masse engagerede ledere, som var meget motiverede for at gøre en forskel for deres medarbejderes 
trivsel. De erkendte samtidig, at det ikke er nogen enkel opgave. Deltagerne var meget åbne og gik meget konstruktivt 
til værks i forhold til at dele de udfordringer, de oplever med at skabe et godt arbejdsmiljø, med at gøre brug af deres 
erfaringer og konkret omsætte den viden og de redskaber, de fik på uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen på www.flipa.dk, og se datoerne for nye hold.
Lone Rosendal
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Erfaring og faglige metoder er gode ting at trække 
på i samtalen med borgere, kunder og kollegaer. 
Men kører vi for meget på autopilot, risikerer vi at 

overse vigtige signaler og budskaber. I stedet bør vi 
skrue op for ydmygheden og slå lyttelapperne ud, 

lyder det fra forfatterne til ny bog. 

Vores hverdag er fuld af samtaler. Vi taler med naboen, æg-
tefællen og ham den flinke fra roklubben om vejret, maden og 
ferieplanerne, og vi gør det mest af alt for hyggens skyld og for 
at pleje den gode relation. Indholdet i samtalen er til gengæld 
ikke så vigtigt. Det kan af og til faktisk være ganske irrelevant! 
Anderledes forholder det sig med professionelle samtaler, som 
er en del af mange menneskers arbejdsliv, hvad enten det er 
lægens samtale med patienten, jobkonsulentens møde med 
den jobsøgende eller bibliotekarens dialog med en studerende, 
der mangler litteratur til opgaveskrivningen. 
   Fælles for alle de forskellige typer af professionelle samtaler 
er, at samtalen skal balancere noget ubalanceret. 
   Det fortæller coach og forfatter Klaus Bakdal, der sammen 
med Frederik Fredslund-Andersen har skrevet bogen Atlas over 
professionelle samtaler.
   - Her er det den professionelles ansvar at få afdækket uba-
lancen og finde en form for løsning. Desværre lykkes det ikke 
altid.

Slå GPS’en fra i 
dine professionelle 

samtaler 

For hvis patienten går hjem og stadig føler sig 
lige bekymret, og den studerende kommer 
forvirret hjem fra biblioteket med mangelfuld 
litteratur i tasken, så er ubalancen der stadig. 
Og den professionelle samtale har dermed ikke 
fuldført sin mission om at skabe balance. 

KOLLEKTIV MONOLOG 

Men hvad er det så, der ofte går galt i professi-
onelle samtaler, når de ikke opnår den ønskede 
effekt? En af faldgruberne, ifølge Klaus Bak-
dal, er, at vi som fagprofessionelle kan have en 
tendens til at køre samtalen efter en nogen-
lunde fast skabelon. Skabelonen kan være 
helt konkret, hvis vi tager udgangspunkt i en 
bestemt metode eller teori. Men det kan også 
være, at vi bare har skabt et bestemt mønster 
på baggrund af vores egen lange erfaring. 
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- Faglighed og erfaring er selvfølgelig værdifuldt. 
Men hvis vi ikke er villige til at justere vores 
metode i forhold til lige præcis den person og den 
samtale, vi møder i nuet, så risikerer vi at misse 
det vigtigste, påpeger Klaus Bakdal.
   I værste fald kan den professionelle samtale 
ende som en kollektiv monolog, hvor vi taler fra 
hver vores position og ikke får rakt ud til hinan-
den.
   - Så opstår der ikke et fælles tredje, og samta-
len ender ofte med at blive akavet eller uforløst. 
Det har begge parter selvfølgelig del i, men det er 
den samtaleansvarlige, der har serven, siger Klaus 
Bakdal. 

MOD TIL AT LYTTE 

I Atlas over professionelle samtaler er der flere 
gode råd at hente til, hvordan man som fagpro-
fessionel kan forvalte serveretten på bedste vis. 
Her er mod og aktiv sansning et par af kodeorde-
ne. Det kræver eksempelvis både mod og vilje at 
lade sin faglighed og egen fortolkning træde lidt i 
baggrunden, når man påbegynder en professionel 
samtale. 

   Men kan man udskyde sin trang til hurtige konklusioner, så 
kan der være meget godt at hente i at bringe samtalepartner-
en mere i spil. Det kræver nysgerrighed på den anden, aktiv 
lytning og opmærksomhed på de signaler, samtalepartneren 
udsender. 
   - Hvis vi er villige til at bevæge os i løbet af samtalen og 
løbende træffe valg undervejs, så kan det bringe meget godt 
med sig, siger Klaus Bakdal. 
   For måske blev samtalen ikke som forventet - men til gen-
gæld meget mere virkningsfuld.
   Det gælder også i de mange samtaler, hvor den fagprofessio-
nelle har til opgave at overlevere en vis mængde information til 
samtalepartneren. 
   Her kan overleveringen af information risikere at skygge for 
det, som den anden egentlig syntes, var det vigtigste at få talt 
om og afklaret. 
   - Måske skal vi lytte først i stedet for at overlevere først? 
Det kan være, man skal hjælpe den anden med at formulere 
spørgsmålet i stedet for at give svaret i blinde uden at kende 
det præcise spørgsmål, påpeger Klaus Bakdal. 

GYLDEN MIDDELVEJ

Med Atlas over professionelle samtaler håber Klaus Bakdal og 
Frederik Fredslund-Andersen, at de kan bidrage med en gylden 
middelvej inden for disciplinen professionelle samtaler.
   De ser på den ene side en tendens til, at stadig flere professi-
onelle samtalepartnere bekender sig til én bestemt metode el-
ler ét bestemt pædagogisk eller filosofisk princip. På den anden 
side oplever de en tendens til antiprofessionalisme, hvor den 
professionelle samtale opfattes som alle andre samtaler og 
derfor ikke nødvendigvis kræver en særlig metode eller teori.  
   - Vi prøver at opponere mod begge tendenser ved at fokusere 
på evnen til at tage udgangspunkt og træffe valg i den særlige 
situation, som hver enkelt professionel samtale udgør, forkla-
rer Klaus Bakdal.
   At forfatterne også er glade for begreber inspireret af 
geografi og spejderliv, bærer bogen også præg af. Men det 
giver god mening i konteksten, når Klaus Bakdal og Frederik 
Fredslund-Andersen skriver om, hvordan man skal finde den 
bedste vej i terrænet (samtalen) ved hjælp af en vekselvirkning 
af orientering og kort. 

MANGE KORT PÅ HÅNDEN 

GPS’en bør man til gengæld slå fra. For en professionel samtale 
er meget mere end et spørgsmål om at komme hurtigst muligt 
fra A til B.
   - Når man kører efter GPS, glemmer man at holde øje med 
landskabet. Man sætter sine sanser lidt på pause, og det dur 
netop ikke, siger Klaus Bakdal. 
   Mens orientering handler om at kigge sig omkring og bruge 
sine sanser, skal kort forstås som de teorier, metoder og an-
skuelser, man kan vælge at bringe i spil. 

Bogen og forfatterne: 
Atlas over professionelle samtaler af Klaus Bakdal 
og Frederik Fredslund-Andersen udkom på Dansk 
Psykologisk Forlag i april 2020. Bogen henvender 
sig til alle, der i deres daglige arbejde har ansvar 
for samtaler med medarbejdere, borgere, kunder 
eller kollegaer. 

Klaus Bakdal er uddannet cand.techn.soc. fra 
RUC. Han er certificeret systemisk coach og 
har undervist ledere og konsulenter i coaching 
og professionelle samtaler. Han er desuden 
medforfatter til bogen Befri samtalen - grundbog i 
professionelle samtaler (2014).

Frederik Fredslund-Andersen er cand.mag. i 
læring og forandringsprocesser og certificeret 
systemisk coach. Han arbejder som afdelingschef 
for foreningsudvikling i DUF - Dansk Ungdoms 
Fællesråd. 
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"Vi kender
nok alle 
sammen 

fornemmelsen 
efter en 

samtale, der 
endte med at 
skabe mere 

forvirring
end gavn." 

   Her præsenterer forfatterne hele 30 kort i bogen, der 
kan inspirere til at prøve noget nyt, næste gang kalender- 
en byder på en professionel samtale. 
   Sidst, men ikke mindst, er Klaus Bakdals håb, at læ-
serne vil finde stof til at reflektere over netop deres egen 
måde at føre professionelle samtaler på: 
   - Der foregår jo hundredtusindvis af professionelle 
samtaler i løbet af et år, og jeg kan godt undre mig over, 
at der ikke er mere kritisk fokus på, hvad vi gør i de her 
samtaler, og hvilken værdi og effekt det har. Vi kender 
nok alle sammen fornemmelsen efter en samtale, der 
endte med at skabe mere forvirring end gavn. Hvor vi 
står tilbage med et spørgsmål eller en bekymring, der 
ikke blev imødegået. Og det er jo rigtig ærgerligt. Du skal være modig

Du skal fokusere på det
væsentlige
- accept og loyalitet 

Du skal være i bevægelse

Du skal være parat
Åbenhed og parathed til at lade mange
signaler råde på samme tid 

Du skal glemme den rigtige
rækkefølge

Du skal tage den anden for
pålydende - anerkendelse i sproget 

Du skal gøre brug af forenklinger
- samtalens kompleksitet 

Kilde: Atlas over professionelle samtaler, s. 43-65 

Syv måder at
forholde sig på i
den professionelle 
samtale:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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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

Forbundet Kultur og Information har samlet
de mange spørgsmål og svar, der er kommet

omkring Corona på vores hjemmeside. 

www.Kulturoginformation.dk/corona
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar for ledere:
Ledelse og design af
forandringsprocesser
Få inspiration til, hvordan 
du som leder kan skabe 
autentiske og bæredygtige 
forandringsprocesser i din 
organisation ved at bruge 
flere visuelle metoder. 
1. september 2020 via
din computer, tablet
eller smartphone

Gå-hjem-møde: Den pro-
fessionelle 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 professio-
nelle samtaler.    
3. september 2020
i København

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

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

Records Management
Netværket
Opstart af ny gruppe 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
Bliv introduceret til en kon-
kret metode, med helt basale 
samtaleværktøjer, der kan 
gøre enhver samtale bedre.  
16. september 2020
i København

Faggruppemøde i Faggrup-
pen for Sundhed, Medicin
og Samfund
Hør oplæg om arbejdet med 
data management og data 
stewardship samt få en 
status for licensarbejdet i 
Licenskontoret på Det Kgl. 
Bibliotek. Alle medlemmer af 
KI er velkomne.    
16. september 2020
i København

Årsdag for ledere 2020: Din 
ledelse skaber fremtidens 
bæredygtige organisation
Som ledere skal vi kunne 
levere på samskabelse, 
bæredygtighed og cirkulære 
processer. Samtidig skal vi 
kunne slippe kontrollen og 
idéen om, at vi som ledere 
skal kunne alt.
18. september i Aarhus
25. september 2020
i København
25. september 2020
via Livestreaming

Gå-hjem-møde:
Digitale arbejdsmarkeder
– fra jobs til opgaver
Studietur til Helsinki, hvor 
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

Temamøde KI's Lederkol-
legie: Biblioteker i forandring 
og Ledelsesudfordringerne
Hør om erfaringer og få 
mulighed for at debat-
tere og reflektere over, hvad 
store forandringer betyder for 
organisationen set ud fra et 
ledelsesperspektiv.
24. september 2020 i Kolding

Morgenmøde for ledere:
Lederskab i konflikter
Lederen som konfliktnavigatør 
Destruktive konflikter resul-
terer ofte i dårlige trivselsmå-
linger, stress, sygefravær og 
manglende effektivitet. Om-
vendt resulterer konstruktive 
konflikter i nye og innovative 
løsninger, hvor både ledere og 
medarbejdere trives.
1. oktober 2020 i Aarhus
28. oktober 2020
i København

Webinar:
Stress og stresshåndering
Hvad stress er, og hvordan 
du kan blive bedre til selv at 
håndtere det? Få redskaber til 
at tackle de pressede situatio-
ner, der uundgåeligt vil opstå 
på vores arbejdspladser.  
21. oktober 2020 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Webinar:
Excel – grundlæggende
Kom godt fra start og lær
Excel at kende: få overblik 
over brugerfladen, sortering af 
tekst, tal og datoer, grundlæg-
gende beregninger, brug af 
diagrammer og meget mere. 
5. november 2020 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Fagligt Landsmøde 2020: 
Fremtidens kompetencer
Kom og få ny viden og inspira-
tion, til hvilken vej du skal gå, 
når vi sammen sætter spot-
light på fremtidens kompe-
tencer.
14. – 15. november 2020 i 
København

Webinar: Sådan bruger du 
Excel til dataanalyse og
visualisering
Bliv introduceret til at ar-
bejde med store datapuljer, 
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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

JOB OG KARRIERE
 

TR-KURSER

Revolutionér 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

Onlinekursus: Revolutionér 
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart 
på kulturoginformation.dk/
kalender

Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

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

TR-Temadag: Arbejdsplads-
kultur under pres og mod til 
at tale om det, som er svært 
i livet!
29. september 2020 i 
Odense

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

Faglig meningsdanner
(Miniuddannelse)
Lær at skrive debatindlæg 
med klare og fængende bud-
skaber og få redskaber til at 
kommunikere med udgangs-
punkt i din egen faglighed.
4. til 6. september 2020 i 
Middelfart + 15. november 
2020 i København

Lynkursus: Grafisk Facilite-
ring - introduktion til dig, der 
vil styrke din visuelle kom-
munikation
Få grundlæggende kend-
skab til teknikkerne i grafisk 
facilitering med mulighed for 
at prøve det selv med tusch 
i hånd.
10. september 2020
i København

SENIORER

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!  
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

gennemskue sammenhænge 
og præsentere data visuelt 
overskueligt med Excel. 
18. november 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

Gå-hjem-møde:
Slip stress ud af skam-
mekrogen – et forsvar for 
arbejdsfællesskabet
Krav om at skulle arbejde 
hurtigere og på nye måder 
kan være svære at håndtere, 
fordi man kan opleve, at 
det går ud over fagligheden. 
Dette krydspres kan inde-
bære moralske dilemmaer, 
som kan stresse både ledere 
og medarbejdere.
3. december 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
2. til 23. marts 2021
i København

Webkursus: Præsentations-
teknik – gør gode præsenta-
tioner endnu bedre
Webbaseret formiddagskur-
sus, hvor vi giver dig værk-
tøjer til at opbygge et fagligt 
indlæg og til at håndtere din 
nervøsitet.
21. september 2020 via 
din computer, tablet eller 
smartphone

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

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

Organisation, udvikling og 
samskabelse (Diplomuddan-
nelse i ledelse - 10 ECTS)
Lær hvordan du som leder 
navigerer i en organisation 
kendetegnet ved strukturer, 

processer, kulturer – samt
en politisk styring.    
2. november 2020 til
4. februar 2021 i Herlev

Digital Manager 2.0
(Webbaseret mini-
uddannelse)
Lær grundlæggende værk-
tøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af digitale løsninger 
og websites. Seks dages live 
webbaseret undervisning med 
introduktioner, øvelser og 
dialog.   
10. november til 10. december 
2020 via din computer

Som studentermedlem kan du
deltage gratis i mange af  vores
gå-hjem-møder, webinarer og
værktøjskurser.
Følg med i kalenderen på
kulturoginformation.dk.
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Navn: Anne Espelund Klausen                      
Stilling: Bibliotekar på Hjørring Private
Realskole fra 1. juni 2020        
Uddannelse: Uddannelsesbibliotekar på
Frederikshavns Handelsgymnasium                  
Alder: 33 år  

Du er rykket fra et gymnasium til en skole. 
Hvorfor søgte du jobbet?                  
- Jeg trængte til at prøve noget nyt efter syv år 
på et handelsgymnasium. Jeg havde det godt 
og kunne godt være blevet, men det var jeg ikke 
nødvendigvis blevet en dygtigere bibliotekar af. 
Desuden var der noget i stillingsopslaget til bib-
liotekarjobbet på en skole, der tiltrak mig. Det 
lød som en dejlig skole og som en positiv og sjov 
stilling, der var for eksempel nævnt læseglade 
børn. Og jeg elsker grundlæggende at arbejde 
med studerende og skoleelever.     
 
Hvad gør arbejdet med børn og unge særligt?                
- Det er følelsen af at kunne hjælpe dem på vej 
og se deres udvikling. På Frederikshavns Han-
delsgymnasium var det udviklingen fra 1. til 3.g. 
Nu bliver det hele vejen fra 0. til 10. klasse, og 
jeg glæder mig til at få en relation til eleverne. 
Biblioteket skal være et rart sted, hvor man har 
lyst til at komme. Det må gerne være et fristed, 
hvor der også er plads til at lave andre ting end 
at læse. For det, eleverne oplever på biblioteket 
i deres skoletid, får betydning videre i deres 
uddannelse, så de husker og anser biblioteket 
som et sted, hvor der er trygt, og hvor de kan få 
hjælp.         
  

Hvordan skaber man relationerne og
det gode biblioteksrum?                      
- Når eleverne er på biblioteket, er jeg på 
og laver ikke lige noget andet. Det handler 
om at »se dem« og skabe en relation, for 
eksempel ved at spørge: »fik du læst den 
bog, du lånte sidst?« eller »hvordan gik det 
med din opgave?«. Det er vigtigt at huske 
dem i et eller andet omfang. Jeg kan også 
godt lide, at der er liv og glade dage på bib-
lioteket, og at vi er en del af deres skoleliv. 
Vi har lavet et årshjul, så vi kan følge med 
i klassernes liv. Udover de sædvanlige høj-
tider, skal vi for eksempel lave en udstilling 
med sport, når der er sportsdag på skolen, 
bøger om Bornholm, når 6. klasserne skal 
på lejrskole dertil, eller en udstilling, der 
passer til 8. klassernes studietur, og vi har 
planlagt at sætte flag mellem alle reolerne, 
når eleverne kommer tilbage fra sommer-
ferie, for at vise, at vi har savnet dem.        
         
Hvor får du inspiration fra?               
- Jeg arbejder ud fra den tanke, at man er et 
sted af en grund, men gerne må få noget 
andet med sig også, så min tanke er at gøre 
plads til, at ting kan opstå. For eksempel vil 
jeg købe brætspil til biblioteket, fordi der 
kan være børn, der skal vente på bussen 
eller deres forældre. Efter en hel skoledag 
har de måske mere lyst til at spille, men når 
de så sidder i biblioteket, får de måske også 
øje på en bog, som de snupper med sig.          

Hvilke opgaver har du ellers
på skolebiblioteket?                        
- Jeg skal have bibliotekstimer med 
eleverne i 0.-6. klasse og arbejde 
meget med læselyst og skønlitte-
ratur, hvor jeg i mit tidligere arbejde 
havde mere fokus på faglitteratur 
til gymnasieleverne. Det er en yngre 
målgruppe, end jeg er vant til, og det 
bliver sjovt at få andre ting i spil for 
at fremme læseglæde. Jeg skal også 
undervise i et eller andet omfang og 
holde Booktalks og sammen med 
biblioteksassistenten selvfølgelig 
passe samlingen med indkøb og 
bogpleje. Derudover skal jeg også 
arrangere årlige forfatterbesøg til 
alle årgangene, hvilket bliver en sjov 
opgave.

Hvordan skal du samarbejde
med lærerne?                        
- Her i starten vil jeg gerne rundt og 
hilse på i klasseværelserne og lære 
både elever og lærere at kende. Jeg 
oplever stor imødekommenhed, og 
lærerne ved godt, hvad biblioteket 
kan bidrage med. Mit mål er at blive 
inddraget, når det giver mening i 
undervisningsforløb. Det er bedre, 
at undervisning i databasesøgning 
kommer, når det er relevant for 
eleverne.

Jeg elsker at se eleverne udvikle sig 



”Ingen kan frasige 
sig sin egen kultur, 
historie og dermed 
sit eget perspektiv 
og verdensopfat-
telse i mødet med 
andre.”
Professor i informationsstudier og
institutleder på Institut for Kommunikation 
på Københavns Universitet Jens-Erik Mai.

Foto på forsiden:
Black Lives Matter-demonstration foran Christiansborg, juni 2020. 
Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Læs tema side 12  

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

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information abonnement@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
AUGUST  2020 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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Kø-funktion
Undgå tidsspild med

kø-funktionen

Wayfinding
Gør det nemt at  
finde materialet

Opgrader Biblioteket-appen
til dit bibliotek

Læs mere på redia.dk

Stadig interesseret?
Du står i kø til at låne “Meter i sekundet”. 
Er du stadig interesseret?

Voksen > 14 dags lån > Pilgaard

Meter i sekundet
Stine Pilgaard




