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AKTUELT INTERVIEW

Corona øgede social
ulighed i biblioteksbrug
En enestående adgang til data har givet forskere fra Københavns
Universitet indblik i, hvordan nedlukningen under Corona påvirkede
børnefamiliernes biblioteksbrug. De socialt stærke børnefamilier havde
en langt større stigning i digitale lån end socialt udsatte børnefamilier.
Med andre ord: Den sociale ulighed blev større, siger professor ved
Sociologisk Institut ved Københavns Universitet Mads Meier Jæger.
TEKST ANETTE LERCHE FOTO PRIVAT

Professor i sociologi Mads Meier Jæger fra Københavns Universitet er forsker i social arv og undersøger, hvordan familie og
læring påvirker den sociale arv.
- Eksempelvis hvordan familier organiserer deres hverdag,
hvordan forældre lærer børn ting, hvordan de skal opføre sig
og lignende. Alt det har konsekvenser for den ulighed, der er i
samfundet, siger han.
At Mads Meier Jæger nu kan påvise en stigning i ulighed i biblioteksbrug under Coronanedlukningen skyldes, at Danmarks
Statistik er begyndt at indsamle statistik på kulturområdet,
herunder individbaseret biblioteksstatistik.
DE HØJTUDDANNEDE LÅNTE MERE

For Mads Meier Jæger var Coronanedlukningen et naturligt
skabt eksperiment. Skolerne og bibliotekerne lukkede, og
ansvaret for at holde børnene i gang var i høj grad overladt til
forældrene, og da der i forvejen var adgang til data om børnefamiliernes fysiske og digitale bibliotekslån, og muligheden for
det digitale lån fortsatte, så kunne forskerne nu på daglig basis
følge børnefamiliernes lån.
- Før nedlukningen kunne vi se, at de børnefamilier, der havde
et højt uddannelses - eller indkomstniveau, lånte mere digitalt
end dem med et lavere uddannelsesniveau. Men tallene viser
med stor tydelighed, at under nedlukningen så steg forskellen mellem de to grupper markant. Dermed får vi et indblik i,
hvad der sker med børns læring, når man lukker de offentlige
institutioner. De højtuddannede tager det på sig, for eksempel
ved at låne bøger digitalt som en del af hjemmeskolen, mens
de lavtuddannede ikke gør det i samme grad.
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ULIGHEDEN STIGER UDEN
VELFÆRDSINSTITUTIONER

Undersøgelser fra Holland og England bekræfter det billede. Her har forskere via spørgeskemaer undersøgt familiers ageren under nedlukningen. Her er det også de højtuddannede
familier, der læser meget og også gør meget
andet gavnligt for deres børns læring. Dermed
øges den sociale ulighed.
- Så både i Holland, England og Danmark kan
vi se stor ulighed, herunder at uligheden stiger,
når man fjerner institutionerne, siger Mads
Meier Jæger.
For ham har det været spændende at have
så god adgang til data.
- Vi kan se data på dagsniveau. Under påsken

ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

falder udlånet generelt, men de højtuddannede låner stadig
mere.
Mads Meier Jæger er ikke overrasket over de overordnede
tendenser.
- Men det er interessant, at vi er i et hjørne af det store område, der handler om familiers læringsmiljøer, nemlig læsning,
og kan se så klart, at der er så meget ulighed. Og at vi har så
klart et billede af biblioteksbrugen før og efter nedlukningen.
De højtuddannede låner to til tre gange mere, og det illustrerer,
at vi i et samfund som det danske har haft stor succes med at
reducere den økonomiske ulighed, men ikke i samme omfang
den kulturelle ulighed. Vi vil helst ikke blande os i, hvad der
foregår i familierne. Hvordan de strukturer hverdagen, om de
læser eller laver andet med deres børn. Men vi ved, at det har
stor betydning for deres børns læring og dermed den sociale
ulighed.

Læsning kan være
en vigtig ingrediens,
hvis vi vil fremme
social lighed, ligesom
at sociale forskelle
i læsning er med til
at forklare ulighed
i børns faglige og
sociale udvikling, siger
Mads Meier Jæger, der
har analyseret data
om børnefamiliers
digitale lån under
nedlukningen.

Men hvad kan bibliotekerne bruge den nye viden til?
- Analysen bekræfter, at hvis man er interesseret i lighed, så
afspejler biblioteksbrugen den ulighed, der er i befolkningen.
Så hvis man som bibliotek vil bidrage til at skabe mere social
lighed, så skal man have en »biblioteks-socialpolitik«. Mange
tænker bibliotekerne som en del af det kulturelle Danmark, men
måske er bibliotekerne også en del af det sociale Danmark. Og vil
man være inkluderende og ramme flere, skal man som bibliotek
tænke i social ulighed og målrette indsatser, der kan tiltrække et
andet publikum end normalt.
Mads Meier Jæger er langt fra færdig med at undersøge data
fra bibliotekerne. Eksempelvis kunne han godt tænke sig at se
på sammenhængen mellem familiers biblioteksbrug og børns
faglige og sociale udvikling, for eksempel målt gennem børns
brug af matematik- og læseapps.
- Lige nu måler vi jo på, hvad forældrene gør, og ikke, hvordan
det påvirker børnene. At få den dimension på, vil være meget
relevant, siger Mads Meier Jæger.

Om
analysen

Analysen Research in
Social Stratification
and Mobility kortlagde
og analyserede
familiers lån af digitale
børnebøger i perioden
1. februar til 30. april.
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Lad os styrke dialogen om
seniorkarriere og pension
Med regeringens udspil til tidligere pensionsret
for bestemte grupper tilbage i august, kom der
atter fokus på danskernes høje og stigende folkepensionsalder og behovet for at se på, hvem der
skal have ret til at trække sig lidt tidligere tilbage.
Skal det være de nedslidte, eller skal det være
dem, der er startet på arbejdsmarkedet i en ung
alder? En svær debat, når udspillet handler om, at
en tidligere tilbagetrækning skal være retfærdig.
For der er ikke er en entydig sammenhæng mellem antal år på arbejdsmarkedet og nedslidning.
Nu må vi se, hvad forhandlingerne ender med.
Uanset hvad, så kan nedslidning ramme alle, og
derfor er det også vigtigt, at der er et sikkerhedsnet. Som det er nu, kan man forsikre sig mod
tab af erhvervsevne via vores pensionsaftale, og
det kan være altafgørende, når mulighederne for
fleksjob og førtidspension er forringet efter store
reformer på området.

Jeg vil gerne slå et slag for et
opgør mod den måde, vi taler
om arbejdslivet på, og særligt
hvordan vi taler om overgangen
til pensionen. Det er som om,
at der er et alt for stort fokus
på, at arbejdslivet er et stort
hamsterhjul og et kapløb om
at holde sig til.

I forbindelse med debatten var en professor i arbejdsmiljø
fremme med en undersøgelse om, hvornår hvilke faggrupper forventer at gå på pension. Forbundets medlemmer ligger i top med en forventning om at fortsætte på
arbejdsmarkedet frem til, de er 70 år. Der kan jo ligge
meget gemt bag sådanne tal. Har man svaret ud fra en
forventning om, at man først får ret til folkepension som
70-årig? Eller er det en tilfredshed med arbejdsopgaver,
kollegaer og udviklingen i arbejdet, samt at både det
fysiske og mentale helbred er intakt? Jeg håber, at det er
det sidste, som gør sig gældende, og dermed at mange af
forbundets medlemmer oplever, at arbejdslivet er værdifuldt og meningsfyldt – uanset alder.
Overordnet set er årsagerne til tilbagetrækning mange,
og der er mange faktorer, der spiller ind, når den enkelte
skal træffe beslutningen om at trække sig tilbage – eller
blive på arbejdsmarkedet. Jeg så gerne, at vi i større grad
begynder at dyrke samtalerne om karriere og især senkarriere. Vi skal tale om metoder og rammer for, hvordan
arbejdslivet skal forme sig i faser. Det starter ikke, når du
runder 60 år. Det starter før.
Jeg vil gerne slå et slag for et opgør mod den måde, vi
taler om arbejdslivet på, og særligt hvordan vi taler om
overgangen til pensionen. Det er som om, at der er et alt
for stort fokus på, at arbejdslivet er et stort hamsterhjul
og et kapløb om at holde sig til. Jeg ved ikke med jer, men
jeg bliver da også selv en gang imellem lidt forpustet, når
jeg på papiret kan se, at min pensionsalder er 72 år. Lad
os i stedet tale om den værdi, vores arbejdsliv skaber, og
skabe fleksibilitet, så vi mindes om og har mulighed for
at leve livet - også før pensionen. Det handler om kompetenceudvikling, karriereskift, orlovsmuligheder med
mere. Noget kan vi (måske) indrette os efter i vores liv og
privatøkonomi, men måske skal vi turde tænke tanken, at
fleksibiliteten kan opnås i vores arbejdsliv og pensionsopsparinger.
En ting er i hvert fald sikker. Pensionsområdet bliver
ikke mindre vigtigt i de kommende år, og derfor har vi i
forbundet fortsat stor fokus på at skabe de bedst mulige
rammer for medlemmernes tryghed, hvad angår pensionsopsparing og gode pensionsforsikringer. Men det
er også vigtigt, at du selv har fokus på din pension og
senkarriere, så tjek din pension, og brug vores rådgivning.

Hvilken vej skal din karriere gå?
Dine kompetencer kan sættes i spil i et meget bredt felt inden for information, data, viden og kultur.
Kort sagt dine karrieremuligheder er mange.
Derfor har Forbundet Kultur og Information udarbejdet en kompetencemodel, der kan inspirere dig
i dine karrierevalg.

Kompetencemodellen giver dig blandt andet indblik i, hvilke kompetencer
der særligt er brug for inden for ti forskellige arbejdsfelter:

Records Management/ESDH
Projektledelse

Forskerservice

Kultur & event

Digitalisering

Undervisning og læring

Ledelse/administration
Data protection

Webmanagement
Formidling

Se mere på
kompetencemodel-kulturoginformation.dk/

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

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

Syddansk Universitetsbiblioteket ligger midt i universitetet, og her har genåbningen også krævet, at medarbejderne gennemtænker brugen af biblioteket.
- Vi har fået en række anbefalinger, som handler om at forebygge og mindske smittespredning, så når nogle sandsynligvis bliver smittet på studiestederne, har så få som muligt været udsat for risikoen for smitte, fordi vi følger
de gængse regler om afstand, afspritning og så videre, siger sektionsleder
på biblioteket Jens Dam, der allerede før studiestart mærkede en forskel på
studiemiljøet.
- Her plejer at være masser af studerende på biblioteket 14 dage før studiestart for at forberede rusture og så videre, men de er her ikke, for alt det
sociale er droslet ned, siger han.
De offentlige lånere har heller ikke samme adgang til biblioteket som før
nedlukningen. De kan komme i et kort tidsrum og skal benytte én bestemt
dør, men de kan dog stadig bestille materialerne gennem deres folkebibliotek.
Under nedlukningen havde SDU Bibliotek oprettet en bibliotekssluse, så de
studerende og ansatte stadig kunne aflevere og hente materiale gennem et
vindue, der var bemandet fire timer dagligt.
- Og vi fik gang i langt mere digital formidling, som vi fortsætter med. Under
nedlukningen brugte vi for eksempel sociale medier til at vise, at vi stadig
havde åbent og var klar til at hjælpe, for eksempel en film på Facebook, hvor vi
kom kørende med en trillebør fuld af bøger, klar til at hælde ud af slusen, siger
Jens Dam.

19. august

Nyt litteraturleksikon – valid online viden
Hvad er en apostrofe? Hvordan definerer man fiktionalitet?
Og hvor i teksten er prologen? Gymnasieelever og studerende har fået adgang til et nyt online litteraturleksikon.

Mønsted

Arkivfoto

Leksikonet henvender sig til studerende og undervisere på
gymnasiale og videregående uddannelser og vil være et nyttigt opslagsværk for alle, der arbejder med litteratur og dansk
sprog.
- Vores mål har været at lave et lesikon, der både er fagligt
konsistent med den nyeste forskning, og som samtidig er appetitligt og pædagogisk formidlet, siger Erik Svendsen.
- Vi vil gerne sikre, at der er en faktuel og valid kilde, fremfor
at studerende søger på må og få på nettet. Litteraturen
fylder ikke så meget i uddannelserne mere, så det her er også
en måde at gøre opmærksom på litteraturen og servere en
appetitlig og valid mængde viden til de studerende. Hvert opslag er jo en magiterning, hvor man får mange informationer i
en komprimeret tekst, siger Erik Svendsen.
Se mere om Samfundslitteraturs Litteraturleksikon:
sllitteraturleksikon.dk
Forbundet

27. august

10. august

Studiestart – universitetsbibliotek
forbereder sig på smitte

KI i pressen: Vi må overveje alternativer til techgiganterne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt anbefalinger til studiestederne for at sikre, at så få som muligt
bliver smittet, når de 255.000 studerende og 40.000 ansatte
kommer tilbage.
Det er meget forskelligt, hvordan landets studiesteder indretter dagligdagen med Covid-19 som en skygge alle steder. På
Syddansk Universitet vælger nogle institutter og fakulteter
at fastholde en stor del af undervisningen online efter sommerferien, mens andre genoptager fysisk fremmøde med
forskellige forholdsregler.
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Formand Tine Segel har i et debatindlæg i Politiken den 20. august
skrevet om vigtigheden af at sikre alternativer til kommercielle tjenester,
når det handler om adgangen til kultur.
Striden mellem danske Koda og techgiganten Google betyder, at mange
danske kunstneres musik ikke længere er tilgængelig på YouTube. Det
handler om penge i første omgang, men striden viser også, at det er sårbart
at lægge adgangen til vores kulturarv og ikke mindst formidlingen af den
udelukkende i kommercielle tjenesters hænder. For hele samlingen kan lukkes ned og fjernes med dags varsel, hvilket vi nu ser på YouTube. Dermed
kan kunsterne miste en vigtig platform, og alle vi andre mister adgangen til
den kultur, vi oplevede som en selvfølgelighed.

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

For år tilbage forsøgte de danske biblioteker – via tjenesten Bibzoom –
at lave en musikstreamingstjeneste til danskerne. Det viste sig dog, at
Bibzoom ikke kunne konkurrere med eksempelvis Spotify og YouTube på
tilgængelighed, udbud og brugervenlighed. Den fungerer derfor i dag som
en formidlingsportal med lytteguides og artikler om musik i alle genrer. Så
er det gået bedre for både eReolen og Filmstriben, der er bibliotekernes
ebogs-, lydbogs- og filmportal. Her formidles og kurateres kultur til danskerne, og det er muligt at låne digitalt, hvilket mange benyttede sig af i
foråret, hvor de fysiske biblioteker var lukkede på grund af Covid-19.
Tjenesterne er ikke gratis, bibliotekerne betaler rettighedshaverne for,
at danskerne har adgang til kultur uden betalingsmur og kommercielle
interesser. Jeg mener ikke nødvendigvis, at den digitale musik igen kan
stilles til rådighed af bibliotekerne, men for mig at se er den aktuelle
situation en påmindelse om, hvor vigtigt det er, at vi som samfund tager
debatten om alternativer til de kommercielle tjenester, når det kommer til
adgangen til kultur.
Forbundet

3. september

Fagligt Landsmøde udskydes til foråret 2021
Der var planlagt Fagligt Landsmøde i weekenden den 14.-15.
november. Men en enig hovedbestyrelse besluttede på sit møde
den 2. september at udskyde landsmødet til foråret 2021 på grund
af Corona.

Foto: Kulturmødet

På grund af Corona er arrangementer blevet aflyst over hele landet,
og Corona har også påvirket Forbundet Kultur og Informations
aktiviteter. Mange er blevet afholdt digitalt, men med en stor
begivenhed som Fagligt Landsmøde, hvor det at møde fagfæller og
pleje sit netværk er så stor en del af arrangementet, giver en digital
udgave ikke samme værdi. Derfor besluttede hovedbestyrelsen
på sit møde den 2. september at udskyde det faglige landsmøde
til foråret 2021. Håber er, at situationen på det tidspunkt tillader
afholdelsen af landsmødet.
Formand Tine Segel understregede, at hun så flere grunde til at
udskyde landsmødet, blandt andet vejede risikoen for smittespredning tungt hos hende.
Næstformand Jette Fugl var enig.
- Jeg ønsker desuden ikke at afholde Fagligt Landsmøde i den
nuværende situation, hvor vi ikke er sikre på, at alle kan deltage,
sagde hun.
Nye datoer for Fagligt Landsmøde bliver 20-21. marts 2021.
Lerche

18. august

Kulturmødet er digitalt i år
Den 20. august går Kulturmødet i luften digitalt. Forbundet Kultur og
Information har igen i år givet økonomisk støtte.
Samtaler, debatter og podcast. I alt er der mere end 80 programpunkter
på årets digitale kulturmøde, som Forbundet Kultur og Information har
givet støtte økonomisk. På grund af Corona har Kulturmødet aflyst det
fysiske møde i Mors, hvor Kultur og Information også plejer at deltage.
Men heldigvis er det lykkedes at stable et flot digitalt program på benene.
Forbundet

Fagligt Landsmøde i Nyborg i 2016. Arkivfoto Simon Klein Knudsen
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N y h e d s o v e r b l ik
2. september

19. august

Finanslovsforslagets aftryk
på bibliotekerne

Læsning med PTSD-ramte veteraner

Regeringen er kommet med sit udkast til en
finanslov for 2021, der er i Coronaens tegn, men
for kulturen ligner det ikke en nedtur. Bibliotekerne står til stort set de samme bevillinger som
sidste år.
Der er ikke så meget at forhandle om til dette års
finanslov, på grund af de store udgifter, der afsættes i forbindelse med Corona. Der er dog stadig
halvanden milliard kroner, der skal fordeles efter
politisk tovtrækkeri.
Kulturministeriet står til at få 10.442,0 millioner
i 2021, hvilket samlet set er lidt mere end i 2020,
hvor tallet var 9.314,9 millioner og i 2019 8.347,1
millioner.
I regeringens forslag til en finanslov står eksempelvis Det Kgl. Bibliotek til nogenlunde samme pose
penge som de foregående år med 578,9 millioner
kroner i 2021 mod 571,3 i 2020 og 561,6 i 2019.
- Heldigvis, siger vicedirektør og chef for Universitetsbibliotek København Kira Stine Hansen, der
er enig i, at det ikke ligner de store overraskelser på
universitetsbiblioteksområdet i dette års finanslovsforslag.
Biblioteksområdet får efter regeringens forslag
728,8 millioner kroner. I 2020 var det tal til sammenligning 709,1 millioner og 756,7 millioner kroner
i 2019.

Sang og musikskoler
Regeringen har afsat 100 millioner kroner på finansloven fordelt over 2021 og 2022 til kulturinitiativer.
Cirka halvdelen af midlerne målrettes kultur- og
musikinitiativer for børn, for eksempel initiativer på
musik- og kulturskoler og Sangens Hus, måske ikke
så overraskende i lyset af kulturminister Joy Mogensens fokus på særligt musikskoler.
»Vi har brug for at give flere børn – uanset social
og kulturel baggrund – nogle af de kreative udfoldelsesmuligheder, som musik- og kulturskolerne
tilbyder«, siger kulturminister Joy Mogensen i en
pressemeddelelse.
Mønsted

Vejle Bibliotekerne har arbejdet med krigsveteraner med PTSD som en del af projektet
Sans for litteratur. Stunderne med litteratur giver ro for tankemylder, og bibliotekarerne fortsætter nu fælleslæsningen i veteranernes café.
Projektet Sans for litteratur har til sigte at afsøge, hvordan biblioteket kan tilbyde aktiviteter for borgere med kognitive udfordringer (se artiklen Sans for litteratur – aktiviteter
målrettet borgere med demens om projektet på Del Din Viden). Flere af de involverede
biblioteker i projektet arbejdede med borgere med demens, men i Vejle Bibliotekerne besluttede bibliotekarerne Lene Henriksen og Else Zakarias at arbejde med krigsveteraner,
der var ramt af PTSD - Posttraumatisk stressforstyrrelse.
Hvorfor valgte I krigsveteraner som målgruppe?
Lene: Det var interessant, fordi det er en målgruppe, der ikke normalt kommer på biblioteket, og der er generelt ikke særlig mange tilbud til krigsveteraner.
Else: Vi kontaktede Vejle Kommunes veterankoordinator, som gav os en masse viden og
kontakter, og vi læste litteratur om krigsveteraner og deres pårørende. Vi fandt blandt
andet ud af, at vi ikke kunne have den guidede fælleslæsning på biblioteket, fordi vores
lokaler ligger på første sal og kun har én udgang. For veteranerne er det eksempelvis
vigtigt, at der er mindst to udgange. Så vi flyttede læsningerne ud til et sted, hvor de i
forvejen mødes.
Hvor mange deltog i fælleslæsningerne?
Else: Der var mellem tre og seks de første gange, og da vi sluttede projektet med en julefrokost, hvor de pårørende også kunne deltage, var vi cirka 25 deltagere. Nogle kom flere
gange, andre kom kun til en enkelt fælleslæsning.
Hvordan var det at læse for krigsveteraner?
Lene: Det var så positivt. De er meget åbne og har brug for at tale med hinanden og var
meget tillidsfulde over for os.
Hvordan valgte I litteraturen?
Lene: Teksterne skulle ikke være for lange af hensyn til deres koncentrationsevne og ikke
indeholde elementer fra krig, men den skulle gerne være morsom eller med et lokalt islæt.
Og så gjorde vi i øvrigt, som vi plejede, ved guidet fælleslæsning. Vi lod dem snakke og få
associationer, og fjernede de sig for langt fra teksten, hjalp vi dem tilbage på sporet.
Hvor mange af dem læste litteratur i forvejen?
Else: Min fornemmelse er, at det var få af dem. Men vi fortalte om bibliotekernes tilbud,
og nogle hørte lydbøger. Og undervejs i projektet blev vi bedt om at fortsætte læsningerne i krigsveteranernes café. Her møder vi en mere blandet gruppe af veteraner, både
dem med PTSD, men også nogle, der ikke har fået mén af at have været udsendt og nu
arbejder i cafeen som frivillige.
Har projektet givet jer noget?
Lene: Mod på arbejde med grupper, der normalt ikke kommer på biblioteket. Og vi har
lært, at vi skal have hjælp udefra til at samle en gruppe, lige som vi fik hjælp af veterankoordinatoren. På det personlige plan har vi været forbavsende trætte efter en læsning.
Nogle af veteranerne er meget snakkende mennesker, men det var en god træthed, fordi
vi havde brugt os selv og fornyet os.
Lerche

Sans for litteratur
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. Projektet
modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.
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Når du er medlem af Forbundet Kultur og
Information, kan du få en studiekonto hos
Lån & Spar. Med 3% på kontoen kan du
faktisk få penge ud af at have penge i banken
– og hvis du skal bruge en kassekredit på op
til 50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.
Der er meget mere. Se alle dine fordele
på studiekonto.dk. Ellers send en mail
til studiekonto@lsb.dk eller ring
på 3378 1998 og book et møde.

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

Få Danmarks
bedste
studiekonto

på din

lønkonto

Studiekonto – ganske kort
Du får 3% i rente på de første
20.000 kr. – derefter 0,00%
Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.
Du betaler kun 5% i rente
Visa/Dankort og MasterCard
– med samme pinkode
StudieOpsparing
– som giver 0,05% i rente
Gebyrfri hverdag
Behold dine fordele i op til 3 år efter
endt studie
Søg nemt og hurtigt via mobilen.
Download app’en Zapp og søg om en
studiekonto.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos
Lån & Spar og være medlem af Forbundet Kultur og Information. Du får 3% i rente på
de første 20.000 kr. – derefter 0,00%. Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig
kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse.
Hvis du bruger hele din kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger
efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%.
Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden
faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 9. maj 2019.

FKI_200907_Studie_185x240.indd 1

04.09.2020 13.32

INVESTERING

Lev
bæredygtigt
og investér
dig til mere
frihed
Lug ud i dit forbrug,
og investér pengene i den
fremtid, du drømmer om.
Jo, det er også
noget for dig.

"
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n hverdag med mere ro på. Mindre
hamsterhjul og forbrugsræs. Mere
tid til familie og drømme. Coronakrisen har vendt op og ned på livet
for mange - og har måske også
fået os til at genoverveje måden, vi lever på,
og hvad vi drømmer om. Umiddelbart kan det
være svært at se andre muligheder end det
velkendte 9 til 17-job med udsigt til pension
sidst i 60’erne (eller senere). Men hvis du er
villig til at gøre en lille indsats, har du faktisk
mulighed for at skabe en fremtid med større
økonomisk frihed, ifølge investeringsrådgiver
Pernille Wahlgren.
Hvordan? Køb aktier. Nu ser du måske
Leonardo DiCaprio vælte sig i pengesedler i
filmen The Wolf of Wall Street for dit indre øje

Pernille Wahlgren
er 46 år og uddannet
etnolog, hun har arbejdet i
kulturbranchen, men holder i
dag kurser, foredrag og
én-til-én rådgivning om
investering og privatøkonomi.
Læs mere på
www.pernillewahlgren.dk

og tænker; »det er ikke noget for mig«. Men
hæng på. Hvis bare du kan finde 500 kroner til
investering hver måned, så er du godt på vej –
det vender vi tilbage til.
Pernille Wahlgren har investeret i tyve år og
havde som 44-årige så stort et aktieudbytte,
at hun kunne sige sit faste job op og i stedet
bruge tiden på mere nærvær med familien og
et bogprojekt med sin mor.
- Hvis du begynder at investere, så kan du
rent faktisk få økonomisk frihed på sigt. Det
kan være, at du vil tage en uddannelse, tage
på en større rejse eller købe et kolonihavehus.
Det meste er muligt, siger Pernille Wahlgren.
INVESTÉR I LIVET

I maj måned udgav hun bogen Investér i livet køb aktier og bliv rig fri sammen med sin mor,
Jane Bækgaard, der er psykolog og arbejder
med selvudvikling. Det skulle egentligt have
været en bog om det enkle liv. Om at stå af
forbrugsræset, få en sundere økonomi og
mere ro på.
- Men økonomi og investering er endt med
at fylde så meget i bogen, fordi mange sidst i
livet spørger sig selv; »hvorfor levede jeg alle
mulige andres liv? Hvorfor gjorde jeg ikke mig
selv mere glad?« Jeg har mødt mange, der siger, jeg gør ikke dit eller dat, fordi jeg ikke har
råd. Men det kan blive en sovepude. Det er da
ærgerligt, hvis man er dødtræt af sit arbejde
og ikke tror, at der er andre muligheder. For
det er der, siger hun.
- Der er mange, der forbinder aktier med at
blive hurtigt rig. Min metode er at leve mere
bæredygtigt og miljøvenligt og fremtidssikre
sin privatøkonomi. Så det handler om at blive
langsomt rig, men også om at blive rig på en
helt anden måde og med en tanke på, hvad der
er meningen med livet for én.

"
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Sådan finder du penge til at investere
• Lav madpakke hjemmefra, eller køb ind til hele ugen hver mandag, så du ikke fristes til at
købe dyr frokost. Skift den daglige to go-kaffe ud med termokrus og din egen kaffe
• Er du medlem af et fitnesscenter, så løb eller dyrk yoga på stuegulvet i stedet
• Ryd op i alle skabe og skuffer, så du ikke køber noget, du allerede har
• Sæt en grænse for, hvor ofte I bestiller takeaway
• Lav et pristjek på jeres telefonabonnementer, forsikringer og elselskab
• Undgå fejlkøb og overforbrug ved altid at vente en uge, før du køber noget, du gerne vil have.
• Måske kan I nøjes med den lille pakke eller helt droppe tv-pakken og supplere DR’s kanaler
med Netflix
• Sælg ting, I ikke bruger
• Klip selv børnene, kæresten eller dig selv (find en youtubevideo, der kan guide dig)
• Hold shoppingfri dag/uge/måned
• Lån bøger, aviser og ugeblade på biblioteket.
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Pernilles syv bedste tip til investering
1 Tænk langsigtet – historisk fordobler aktier sig hvert 8. til 10. år. Alt under fem år er spekulation.
2 Investér regelmæssigt, køb og behold. Køb aldrig en masse aktier på én gang. Du risikerer
at købe, mens de er dyrest. Fordel i stedet dine indkøb over en længere periode.

3 Spred din risiko til forskellige sektorer og senere verdensdele - så er du mindre sårbar
overfor svingninger.

4 Investér ikke for lånte penge - hvis du derimod investerer med penge, du har fundet i dit
»overforbrug«, har du intet at miste. Så er du en sikker vinder på aktiemarkedet.

5 Husk skatten - jo flere aktier, jo vigtigere bliver skatten. Men start med at komme i gang
- så er der tid til at sætte sig ind i skattereglerne senere.

6 Investér kun i noget, som du forstår, og lær af dine fejl. Du kommer til at købe gode og
mindre gode aktier - det vigtige er, at du kommer i gang, og at det bliver en sjov rejse.

7 Sælg aldrig, når markedet er faldet helt vildt. Du skal have is i maven. Behold dem, så skal
de nok komme op igen, de fleste aktier stiger over tid.
Kilde: Investér i livet - køb aktier og bliv rig fri af Pernille Wahlgren og Jane Bækgaard

"

Pernille Wahlgrens egen rejse ind i investeringsverdenen startede i niende klasse, da hun
blev præsenteret for et aktiespil af klassens
lærer og vandt 5.000 kroner til en klassetur.
Selvom det dengang var rent held, lærte hun,
at penge kan arbejde for en, hvis du investerer
dem. I dag holder hun foredrag og kurser for
andre, der er nysgerrige på aktier og investering.
- Jeg er en langsigtet investor og kigger først
på mine aktier efter fem til ti år, så sådan et
spil på et par uger er ren spekulation. Men det
gjorde, at jeg ikke er bange for at investere.
Det er også derfor, jeg står frem med min
historie, for jeg kan mærke, at der er rigtig
mange, der ikke tør. Der er mange fordomme
om at købe aktier. Men vi kan alle være med også os, der ikke har så mange penge, ikke har
en masse viden om aktiemarkedet, siger hun.
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FIND EN PLOVMAND I DIT FORBRUG

Tilbage til de 500 kroner. Det kan måske lyde af meget at
skulle finde i budgettet hver måned, men for de fleste af os er
det faktisk muligt. Til det kan du bruge Pernille Wahlgrens Levog-tænk-enkelt-filosofi.
- I korte træk går den ud på kun at købe det, du har behov
for, og se sit liv efter i sømmene. Hvis det roder på et område,
roder det oftest også på andre. Så hvis du har noget dyr gæld
eller dyre abonnementsordninger, så få styr på det. Ryd også
op rent fysisk. Sælg de ting, du ikke har brug for længere. Jeg
sælger selv for omkring 20.000 kroner om året, og det har jeg
gjort de sidste 20 år. Når børnene får en ny cykel eller autosæde, så sælger jeg det gamle. På den måde finder man hurtigt
nogle penge, siger hun og understreger at den bæredygtige
tankegang hjælper det på vej.
- Det er blevet lettere igennem årene, fordi jeg er blevet mere
miljøbevidst. Hvis jeg kan undvære den trøje, der bliver produceret i Kina, så sparer jeg miljøet for noget, og jeg sparer penge.
Hvis jeg går ud og spiser, så deler jeg ofte en brunch med min

7 udtryk, det er
godt at kende
Aktie: En aktie er et værdipapir, som
udgør en lille del af en virksomhed.
Sælgerne sætter et antal aktier til salg til
en pris, der kaldes et udbud.

Aktiekurs: Det er altid den seneste
handel, der definerer en akties kurs.

Børs: Al aktiehandel foregår på en børs.
Tidligere foregik det med papirer på Børsen
i Indre København. I dag foregår det hele
online.
Depot: Når du køber en aktie, skal du
have den liggende et sted, så du kan bevise,
at du er ejeren. Depotet har man hos en
bank eller investeringsbank.

kæreste, og mine børn deler. Så køber vi mere, hvis vi kan
spise mere, men vi undgår at smide mad ud. Vi lever generelt
bæredygtigt, og det giver faktisk rigtig meget i pengekassen.
Og når du har overskud på finanserne, så får du ro i sindet, siger
Pernille Wahlgren.
FÅ PENGENE TIL AT ARBEJDE FOR DIG

Dét på trods, kan man sagtens se Pernille Wahlgren med en dyr
taske eller på en af Københavns fine restauranter. Det handler
nemlig ikke om at fravælge alt og leve asketisk. Men du skal
mærke efter, hvad der gør dig glad og giver dig noget. Så sælg
den dyre taske, når du er træt af den.
Man kan så spørge, hvorfor man ikke bare kan nøjes med at
lægge de 500 kroner til side hver måned og spare op i stedet
for at skulle sætte sig ind i aktier og investering. Det er der
faktisk gode grunde til.
- På en bankopsparing får du minusrenter, hvis du har mange
penge, og ellers bare ingen renter. Men hvis du investerer
dine penge, og det er lettere end nogensinde før på grund af

Udbytte: Hvis virksomheden, du ejer
en aktie i, tjener penge og ikke skal bruge
dem på investeringer i fremtiden, så
vælger de ofte at give deres overskud
til ejerne, nemlig aktionærerne. Det
hedder aktieudbytte. Hvis du vil have
løbende indtægt, så skal du enten
have udbytteaktier eller fonde, der er
udbyttebetalende.
Aktieindeks: For at gøre det nemmere
for investorer har mange børser og store
investeringsbanker forsøgt at skabe orden
og overblik i alle de forskellige aktier ved
at samle dem i indekseringer. I Danmark er
det mest kendte C25-indekset. Det er en
samling af de 25 mest handlede aktier på
den københavnske børs.
Indeksfond: Når man investerer, gælder
det om at sprede risikoen over forskellige
aktier, brancher og geografi - så er man ikke
så udsat, hvis det går dårligt på ét område.
Den enkle måde at gøre det på, er løbende
at købe ind i en eller flere indeksfonde, der
følger et aktieindeks. Find gerne en passiv
fond, så skal du nemlig ikke betale dyrt for
aktive forvaltere, der køber og sælger.
September 2020 · Perspektiv · 17

"

INVESTERING

såkaldte indeksfonde og den digitale verden, så
fordobler du dine penge efter i snit otte år. Så det
er dumt ikke at gøre det. Og hvis du kan finde pengene i besparelse på dit forbrug, så skaber det så
utroligt meget selvtillid. Der er rigtig mange, der siger, at »investering og aktier er ikke noget for mig«.
Men det er noget for de fleste – og du skal tage din
økonomi seriøst, siger Pernille Wahlgren.
Men er det besværet værd, hvis man kun kan afsætte 500 kroner om måneden?
- Det amerikanske indeks har i snit givet 11 procent om året, så længe man har kunnet måle det.
Det danske giver omkring syv procent. Hvorfor skal
det kun være de rigeste, der tjener penge på det?,
spørger Pernille Wahlgren.
Med andre ord: dine 500 kroner om måneden kan
blive til 400.000 kroner før skat i løbet af 25 år, hvis
du i snit får syv procent i rente og hele tiden reinvesterer udbyttet. Hvis du gemmer dem i madrassen,
ender du med 150.000 kroner.

Lad tiden gøre dig rig
Kirstine Højen er nyuddannet cand.scient.bibl. og i
sit første job. Udsigten til pension i 70’erne har fået
hende til at investere et lille beløb hver måned, der
forhåbentlig giver hende økonomisk frihed til selv at
vælge, hvor længe hun vil arbejde.

TEKST
SABRINE MØNSTED
ARKIVFOTO
SIMON KLEIN-KNUDSEN
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Hvorfor har du valgt at investere?
- Jeg er 26 år og kunne godt se, at jeg har et
meget langt arbejdsliv foran mig. Jeg har lyst
til selv at have friheden til at vælge, om jeg vil
arbejde eller gå på pension om 40 år, selvom
der måske ikke er folkepension. Det er også
lidt en »kvindekamp« for mig at se at få kvinder til at investere, da mænd generelt tjener
langt størstedelen af pengene på aktiemarkedet, hvilket jo ikke er fair, men det kræver jo
så, at vi kvinder kommer på banen.

Hvordan investerer du?
- Der er mange måder at investere på. Min
strategi er, at tid slår markedet. Jeg er 26 år
og har god tid, før jeg skal bruge pengene.
Jeg investerer ikke så meget, 600 kroner om
måneden, så det er penge, jeg kan tåle at tabe.
Jeg har valgt en online investeringsplatform.
Der er også mulighed for at investere hos eller
igennem bankerne, men jeg vil gerne placere
mine penge hos en uafhængig virksomhed.
På platformen Nordinvest kan du vælge den
investeringsstrategi, der passer dig. Jeg har
valgt Dollar-Cost Averaging, hvor du investerer
ét bestemt beløb på et bestemt tidspunkt
hver måned i bestemte aktier og obligationer.
Jeg har valgt C-indeks 25, der er de 25 bedst
sælgende aktier på det tidspunkt.
Jeg har venner, der derimod laver spekulationer, hvor de investerer høje beløb og sælger

Miniguide sådan kommer du i gang med at investere
Det kan være en god idé at søge viden på nettet eller melde sig ind i en af de mange facebookgrupper for
investeringsinteresserede. For eksempel Pernille Wahlgrens gruppe Lev & tænk enkelt - Invester dine penge.
Det er også en god idé at snakke med folk, man kender: hvad gør de?

Handelsplatform
Det første, du skal gøre, er at finde en handelsplatform. Det kan enten være din egen bank eller en investeringsbank på
nettet. Som oftest er de specialiserede og netbaserede investeringsbanker billigst - og det kan godt betale sig på sigt.

Depot
For at du kan åbne et depot, skal du udfylde en række formularer, og nogle steder indsende pasoplysninger og fotos.
Det kan virke omstændigt, men det er ikke svært.

Nu skal du overføre penge
Der er forskel på minimumsbeløbet. Nogle steder er det 200 kroner, andre steder er det 1.000 kroner.

Vælg en aktie eller fond
Nu kan du starte med at købe en aktie. Du finder aktien ved at indtaste dens navn i søgefeltet på handelsplatformen
og kan søge på for eksempel bæredygtige virksomheder.

Tillykke. Nu kan du kalde dig investor.

hurtigt, men det er slet ikke mig, jeg går med
livrem og seler. Derfor har jeg også valgt at
købe obligationer, der generelt er mere sikre,
da de er langtidsinvestering.
Hvor meget er du selv inde over
investeringerne?
- Ikke meget. Jeg har selv valgt én aktie i
forlaget Gyldendal, fordi jeg gerne ville være
aktionær i Gyldendal, men ellers ikke.
Hvordan fik du idéen?
- Jeg kan godt lide tanken om passiv indkomst,
og Financial Independence, Retire Early er en ny
global trend. Jeg elsker mit arbejde, men har
gjort mig tanker, om jeg stadig kan arbejde,
når jeg er 70-75 år, så for mig er det et ansvar
at få friheden til selv at vælge. Fra idéen tog
det mig et års tilløb, hvor jeg satte mig ind i at
investere.

på at få flere kvinder til at
interessere sig for at investere og for at investering
bliver nemmere og mere
tilgængeligt, så alle kan
være med, også med små
beløb.
Har folkebiblioteker en
rolle i at vise os vejen?
- Ja. Jeg har eksempelvis
booket firmaet Ophelia
Invest til at holde oplæg
i efteråret på biblioteket
i Frederikshavn om at
komme i gang med at investere. Ligesom vi underviser i »dine rettigheder som
lejer«, så skal vi undervise i
»at investere i aktier«.

Tre gode råd
• Tag ansvar for din pension,
selvom du er ung
• Sæt dig ind i det grundlæggende
om at investere, der er masser af
gode bøger på biblioteket
• Find ud af, hvilken profil du har
det godt med (højt spil eller livrem
og seler).

Hvordan lærte du at investere?
- Jeg har læst bøger og hørt podcast og
snakket med venner, der gjorde det. Firmaet
Ophelia Invest har jeg også brugt. De arbejder
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Biblioteker:
Brug jeres data
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TEKST PERNILLE RYDÉN, PH.D. I STRATEGISK TÆNKNING AF
NYE TEKNOLOGIER OG FØLGEFORSKER PÅ PROJEKTET

Et fælles mindset og sprog hos
medarbejderne er centralt, hvis
bibliotekerne skal blive bedre til at
bruge data. Projektet Brug Bibliotekernes Data har derfor udviklet et
nationalt kompetenceforløb.

D
ARKIVFOTO PALLE PETER SKOV, KOLDING BIBLIOTEK.

ata kan give biblioteksledelsen værdifulde indsigter, der kan understøtte strategiske beslutninger om biblioteksdriften i en tid, hvor
økonomien er under pres. Kombinationen af interne og eksterne
data, samt historiske og dynamiske data, giver helt ny viden til at
designe, effektsikre og validere brugerrelevante biblioteksoplevelser
i fremtiden. Data er altså ikke et fossilt brændstof, men en vedvarende resurse,
som bibliotekerne bør satse på. Men bibliotekerne har tekniske og kompetencemæssige udfordringer med at samle og analysere eksisterende såvel som nye
typer af data og udnytte datapotentialet fuldt ud. Interne data om bemanding,
indkøb, fysiske materialer, budgettering af e-resurser, arrangementer og de
nationale undersøgelser kan bruges i et større omfang, end det gøres i dag.
De fleste folkebiblioteker bruger flere data, men det er oftest personafhængigt og tilfældigt, hvem der bruger data, hvordan de bruges og hvorfor. Derfor
har projektet Brug Bibliotekernes Data sat fokus på de udfordringer, folkebibliotekerne oplever på datarejsen (se figur side 23), og hvordan digital kompetenceudvikling kan understøtte en individuel og fælles udvikling, der bringer data
mere aktivt og effektivt i spil.
MENNESKELIGE UDFORDRINGER

Manglende forståelse for, hvordan data og digitalisering kan forbedre driften,
brugeroplevelser og samfundsudviklingen, er derfor den første udfordring. Men
fordi arbejdet med data mange steder er meget personafhængigt og drevet af
enkeltindividers interesse snarere end en fælles strategi, bliver det centralt at
forstå den enkeltes mindset, når det handler om arbejdet med nye teknologiske
beslutningsværktøjer og tilgang til data. Et mindset er en mental ramme, der
skaber foretrukne måder at tænke på. Det fungerer som »farvede briller« (også
kaldet bias), vi ser verden igennem. Selvom data kan vise nye mønstre og muligheder, så stoler vi mest på vores egen erfaring og intuition. Derfor er det vigtigt

"
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at forstå, hvilke briller man ser data gennem,
og på den måde udfordre sit mindset. Det er
lettere at erkende egne bias og imødekomme
dem ved at udfordre sig selv og undersøge,
hvorfor man nu tænker og føler, som man gør,
for eksempel om data og ny teknologi. Nye
data skaber nemlig ikke i sig selv nytænkning
eller innovation, og derfor er ledere og medarbejdere nødt til at øge deres bevidsthed om,
hvordan de tænker og træffer valg.

FIRE UDFORDRINGER I DATABRUG

DE FIRE MINDSET

1. V INKEL: Datapotentialet afhænger af ens mindset.
Tag afsæt i den rigtige strategi.
2. VOLUME: Hvor meget data har vi brug for?
3. VARIETET: Data er mangfoldigt, hvilke typer behøver vi?
4. V ELOCITET: Data accelererer hurtigt; hvordan balancerer
vi historiske og dynamiske data?

Mindset er bindeleddet mellem strategi, data
og samspil med borgerne. Det, man ser som
ens kerneopgave, og hvordan man bedst løser
den. Man kan starte med at identificere, hvilket mindset der styrer i ens organisation.
Det første mindset kalder vi Bibliotek til Borgere, fordi det ansporer ledere og medarbejdere til at bruge data til at forbedre den interne
drift og formidlingsaktiviteter, for eksempel
skabe mere synlighed og evidens omkring
aktiviteter, udbud og resultater i dialogen med
for eksempel politikerne, skoler og daginstitutioner, og fordele resurserne mere geografisk
hensigtsmæssigt mellem lokalbiblioteker og
på de enkelte aktiviteter.
Det andet mindset kalder vi Bibliotek fra
Borgere, fordi strategien handler om at bruge
data til at lytte til brugerne og forstå deres
behov og adfærd og derved styrke biblioteksforretningen. Det kan skabe bedre oplevelser
for brugerne i dagligdagen, når bibliotekerne
kan imødekomme deres specifikke behov og
forventninger.
Det tredje mindset kalder vi Bibliotek med
Borgere, da det understøtter ønsket om at
skabe innovation ved at dele data med brugerne via digitale platforme eller understøtte
medarbejdernes og borgernes behov bedre
gennem udvikling af nye services i fællesskab.
Bibliotekerne kan tiltrække flere brugere og
understøtte hverdagslivet og fællesskabet i
bysamfundene ved at sætte aktiviteter i gang
sammen med borgere og foreninger.
Det fjerde mindset kalder vi Bibliotek for
Borgere. Med dette mindset bruges data til at
hjælpe borgerne og lokalsamfund med at forebygge og håndtere større globale udfordringer
omkring sundhed, klima, velfærd ved at oplyse
og arrangere borgerne.
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Udover at skulle håndtere bias er det et langt, tungt træk at
ændre tænkemåder og rutiner, der involverer ny teknologi. Det
tager tid, og læring sker oftest i små ryk, når vi skal motiveres
til at arbejde på nye måder. Ledere og medarbejdere, der er bevidste om deres strategiske mindset, kan nemmere bruge data
målrettet og udnytte den brede vifte af muligheder og sikre
sammenhæng mellem daglig drift og dataeksperimenter. Databrug afhænger af fire faktorer, som kompetenceudviklingen af
medarbejderne bør imødekomme, så alle er bevidste om det:

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER

At bruge bibliotekernes data er nemmere sagt end gjort, blandt
andet fordi bibliotekernes rolle traditionelt set har været at
formidle viden – ikke generere data, bruge data eller udbyde
data som service. Behovsanalysen viser, at datakompetencer
på danske biblioteker er begrænsede og fordeler sig tilfældigt.
Den manglende metodik og systematik udfordrer især de mindre biblioteker, der prioriterer den daglige drift over dataanalyse, blandt andet på grund af tidspres, og fordi det kan føles
uoverskueligt og komplekst at kaste sig ud i. Cicero er også en
udfordring, som flere steder har fået brugen af data til at falde.
Flere oplever, at de ikke længere kan trække de data ud, som de
ønsker og kunne tidligere. Alle de data, der opsamles, bør valideres, hvilket også kræver tid. Samtidig kan digitalt genereret
data være upålidelige, uoverskuelige og ustrukturerede og skal
bearbejdes, før de kan køres sammen med struktureret data.
Tid er derfor forudsætningen for at bruge de rigtige data rigtigt
og en resurse, der bør prioriteres på lige fod med kompetencer
inden for datafeltet.
Forskellige måder at opgøre data på i de interne datasystemer og andre eksterne datakilder kan skabe usikkerhed omkring validiteten af data. At forstå og sikre validitet er vigtigt,
fordi flere ledere er tilbageholdende med at basere beslutninger på datakilder på grund af manglende validitet. Derfor bør
bibliotekerne sikre sig følgende i dataarbejdet:
5. V ERACITET: Vide, hvornår data er af en troværdig kvalitet
6. VALIDITET: Sikre, at data er præcist
7. VOLATILITET: Sikre, at data bruges etisk/juridisk forsvarligt
8. V ISUALITET: Sikre, at data er overskueligt for dem, der skal
bruge det
9. VÆRDI: Sikre, at dataanalysen gør en forskel for bibliotekerne, brugerne og lokalsamfundet.

FRA »NICE-TO-HAVE« TIL »NEED-TO-HAVE«

Det fulde datapotentiale kan udløses, når bibliotekernes
ansatte og beslutningstagere bliver klar på deres mindset og
intentioner med at bruge data. De kan for eksempel begynde
med data, der styrker deres viden om hverdagen på de enkelte
biblioteker og øger bevidstheden om de lokale antagelser om,
hvad data kan og bør, samt giver indblik i samspillet mellem
biblioteker og brugerne på tværs af Danmark. Medarbejdere og
lederes forskellige databehov og-brug kræver intern videndeling og datakoordinering. Men de fleste bibliotekers kultur
og strategi understøtter ikke en integreret brug af data eller
fremmer videndeling på tværs af biblioteker og andre organisationer. At ændre bibliotekskulturen kræver tid, tålmodighed,
mod og handlerum for eksperimenter, vilje til at nedbryde mentale og organisatoriske barrierer, samt det rette mindset til at
udvikle de teknologiske forudsætninger for en data-understøttet praksis. For at højne datamodenheden skal alle kunne se
meningen med at bruge data og forholde sig til både potentialer og udfordringer. Nogle medarbejdere kan være bekymrede
over, i hvor høj grad der er behov for at omskole eller opgradere
deres færdigheder og ændre den traditionelle rollefordeling.
Ledelsen kan gøre en omstillingsproces mere tryg og skabe et
bedre afsæt for at lykkes med en datarejse gennem involvering, kommunikation og ved at etablere de rigtige resultatmål,
der sikrer et klart fokus og en fair mulighed for udvikling.
BRUG FOR KOMPETENCER

Der er brug for mange forskellige kompetencer for at sikre
værdi for bibliotekerne, brugerne og samfundet i arbejdet
med data:
• Teknisk: Arbejde med data
• Refleksivt: Kritisk stillingstagen ved det eksisterende
• Kognitivt: At tænke strategisk
• Emotionelt: At give slip på det gamle og lære nyt
• Socialt: Arbejde sammen på tværs
• Kommunikativt: At »oversætte« mellem organisatoriske
og mentale siloer.

Biblioteker:
Brug jeres data
Projektet har udviklet et nationalt
kompetenceudviklingsforløb, der skal
gøre det nemmere at knytte databrug
til de daglige opgaver. Læs mere på
www.cb.dk under Brug Bibliotekernes
Data, hvor du kan tilmelde dig efterårets
kompetenceudvikling.

Med et stadigt strammere økonomisk fokus kan lederes og
politikernes mindset også være afgørende i vurderingen af,
om de forventede fordele overstiger forventede omkostninger. Jo mere man bruger data, jo mere værdi og potentiale får
man øje på, hvilket øger motivationen, så en god spiral kan
starte med at gå på opdagelse i eksisterende og/eller nye data.
Brug af data og nye digitale teknologier er vedvarende læring.
Datakompetencer skal løbende opdateres, og da man både kan
finde svar og spørgsmål med data, er det vigtigt at tage sig
tid til at reflektere og lære undervejs i processen. Spørgsmål,
der kan fremme kompetenceudviklingen, kunne være: Hvem
bør træffe beslutninger om data? Hvilke kompetencer kræver
det? Hvordan kan I tænke data ind i eksisterende processer?
Hvilke data har I, som kan bruges bedre/på nye måder? Hvem
har adgang til data? Hvordan deler vi data? Hvordan belønner vi
datadeling på tværs? Hvordan kan dataanalyse reducere bias,
øge kreativiteten og skabe mere værdi i fremtiden? Samtidig
er det vigtigt at fokusere på den værdi, som data bør skabe for
brugere og samfund.

Datarejsen
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FORMIDLING PÅ TIK TOK

Danske børn er på TikTok. Så det er oplagt, at børnebibliotekaren rykker
sin formidling ud i deres digitale verden. Men det skal gøres med hjertet,
siger digital pædagog Eva Fog, der har skrevet rapporten TikTok: Musik,
stemninger og skjulte algoritmer.

TikTok
– udskældt socialt medie
eller genial platform?
24 · Perspektiv · September 2020

DET VÆRSTE, MAN KAN GØRE, ER IKKE AT GØRE NOGET

Medierådet for Børn og Unge har blandt andet til opgave at
informere samfundet om de digitale platforme, børn færdes
på. Derfor følger formand Stine Liv Johansen de store sociale
medier – også TikTok.
- TikTok har fået enormt meget hype, men er nok hverken
værre eller bedre end de øvrige sociale medier. Jeg siger ikke, at
de har løst problemerne, men er i en proces, hvor de har fokus
på problemerne , siger Stine Liv Johansen.
Hun peger på, at det er TikTok, der har sat en aldersgrænse på
13 år, hvilket set med danske briller er en fornuftig grænse.
- Problemet opstår, når danske børn uden vejledning fra
voksne selv opretter profiler. Derfor må vi som forældre og
fagpersoner også selv være til stede, så vi kan komme i dialog
med børnene og de unge.
Når det er sagt, er Stine Liv Johansen opmærksom på de
dilemmaer, der opstår, når man inddrager kommercielle platforme i læringskontekster, for eksempel som fagpersoner på
skoler og biblioteker.
- Der er nogle dataetiske og principielle diskussioner, vi skal
tage som samfund. Men lige nu og her står vi med en stor
gruppe børn, der er alene på platformene, og derfor er der brug
for voksne, der kan have en dialog med dem. For mig at se er
det vigtigere at gøre noget end ikke at gøre noget, for børn
risikerer at opleve krænkelser på de digitale medier, og vi ved,
at de typisk først meget sent fortæller en voksen om det.
For Stine Liv Johansen er det vigtigt, at fagpersoner og forældre ikke bare giver op, fordi det er medier, vi ikke ved noget om.

»Du møder en kæmpe tillid fra
børnene, og når børn elsker
nogen på sociale medier, er det
idoldyrkelse, som voksne har lidt
svær t ved at forstå«, siger Eva Fog.

TEKST ANETTE LERCHE FOTO FRA TIKTOK

Den officielle aldersgrænse for at være på TikTok er 13 år.
Men den grænse overholdes ikke af danske børn, der opretter
profiler helt ned til syvårsalderen. Det er en af grundene til, at
Datatilsynet interesserer sig for det kinesiske sociale medie,
der har taget de 7 til 13-årige danske børn med storm. Datatilsynet har derfor bedt TikTok besvare en lang række tekniske,
juridiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Chefjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk er også
kritisk over for TikTok. Hun beskriver i Politiken, hvordan TikTok
indsamler data om brugerne på en ugennemsigtig måde.
»Der sker i designet af appen tilsyneladende en automatisk
datahøst, hvilket står i modsætning til GDPR, hvor privatlivsbeskyttelse skal bygges ind som standard, og brugeren skal
være i kontrol«, siger hun. Men helt at fraråde børn at være på
TikTok gør hun ikke, for det er et voldsomt populært medie.
»Men som forælder bør man bruge 5-10 minutter med sit
barn på at gennemgå privatlivsindstillingerne. TikTok har lyttet
til noget af kritikken og åbnet for, at man kan administrere,
hvad der sker med ens persondata i appen...«

- Så har vi vendt børnene ryggen. Og faktum er, at de er derude – uanset om de har fået lov.
VIGTIGT MED GODE VOKSNE

Digital pædagog og forfatter til rapporten TikTok: Musik, stemninger og skjulte algoritmer Eva Fog er også fuldt bevidst om,
at aldersgrænsen på de 13 år på TikTok ikke overholdes, og at
Datatilsynet følger TikTok tæt på grund af problemer omkring
GDPR. Men hun mener, at hun med god samvittighed kan
være på platformen som digital pædagog, så længe Datatilsynet ikke fraråder det. Hun overlader dataetikken til Datatilsynet, for hun er optaget af didaktikken og betydningen af,
at børn møder voksne rollemodeller i den digitale verden, der
kan vejlede dem i, hvad der foregår. Både når de eksempelvis
bruger computere i skolen eller er på de sociale medier i fritiden. Og hvis de voksne skal lykkes med at hjælpe børnene til
at forstå de digitale medier, skal de være, hvor børnene er, og
forstå, hvordan medierne fungerer, mener hun.
- For mig er TikTok ikke et værre medie end de andre sociale
medier. Der er så meget bevågenhed omkring TikTok, at de
ikke kan slippe afsted med noget, og rent faktisk kan børnene
følge TikTok via en browser uden selv at have en profil, hvilket
er et stort plus, siger Eva Fog.
BIBLIOTEKARER PÅ TIKTOK

Eva Fog følger enkelte bibliotekarer og forfattere på TikTok.
- De er succesfulde, fordi de er voksne, der er ærlige og
tilgængelige på mediet og formår at følge trends. Ved at være

"

Eva Fog er ekspert i børn, køn og teknologi. Hun er uddannet pædagog og har siden 2009 haft fokus på
digital pædagogik, digital opdragelse og digital ligestilling. Hun blev bruger på TikTok i oktober 2019.
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FORMIDLING PÅ TIK TOK

på TikTok kan de nå børnene og formidle til dem.
For at lykkes skal du være til stede og være deltagende. TikTok handler om det personlige, at man
har lyst til at vise, hvem man er.
Et andet krav for at lykkes på TikTok er, at man
er der kontinuerligt. Det kræver både ens følgere
og algoritmen, og man skal følge de trends, der er
på TikTok.
- Børn elsker, at voksne også tør gøre noget tosset. Lykkes man med det, bliver man en del af et
TikTok-miljø.
Eva Fog vurderer, at der ikke er mere end
20.000 voksne danskere på TikTok, og flere af
dem er der for netop at være gode rollemodeller
for børnene. Blandt andet kender Eva Fog til flere
mødre, der har oprettet profiler for blandt andet
at gå i dialog med børnene på TikTok.
Eva Fog laver selv både fjollet indhold om
eksempelvis hendes begejstring for en snackpølse
(hvilket blev et viralt hit), men hun laver også
videoer om eksempelvis Corona.
- Der er for få voksne i den digitale verden,
derfor er der en stor pædagogisk opgave i at være
til stede. Jeg er én, børnene stoler på. Og de betror
sig til mig, fordi jeg er en voksen, de møder digitalt. Hvis problemerne er for store, så hjælper jeg
dem videre og siger, at de skal tale med en lærer
eller deres forældre eller lignende, men det er vigtigt, at de kan stole på mig. Og lige som mange
andre voksne, så hjælper jeg dem også med at
have en god tone, for den kan godt være hård.
Jeg plejer at sige, at børnene er nogle fantastiske
møgunger, og jeg er meget bevidst om, at det er
deres domæne. Det er dem, der bestemmer.
BIBLIOTEKAR PÅ TIKTOK

Kathrine Pachniuk, der er børnebibliotekar i
Vanløse, har brugt sociale medier til at formidle
børnelitteratur siden 2015.
- Dengang kunne man stadig have formiddagsvagter på børnebiblioteket, og det ærgrede
mig, at jeg i det tidsrum ikke havde så mange at
formidle min viden til. Så jeg oprettede en profil
på Instagram, hvor jeg formidlede til børn for at
bruge tiden bedre og nå flere. Men der var bare
ikke nogen børn, der fulgte mig, så jeg skiftede
fokus og formidlede til forældre, pædagoger og
andre, der har kontakt med børn. Vi ved jo fra
læsevaneundersøgelser, at det er mor, der er den
primære inspiration for børn, så det giver god
mening at inspirere mor, siger Kathrine Pachniuk.
Da Danmark blev lukket ned i foråret på grund
af Coronaepidemien, begyndte Kathrine Pachniuk
at udforske TikTok som medie.
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TikTok
TikTok blev lanceret i 2018 som en fusion
mellem Musical.ly og appen Douyin. Ejeren er
kinesiske ByteDance. I dag har mediet cirka
800 millioner brugere – især i Asien.
• TikTok er lettest at forklare som en blanding
af Instagram, YouTube og Snapchat.
• Formen er korte videoer, der tilsættes musik,
lyd, filtre, emojis og animerede gifs.
• Mange laver dansevideoer, men generelt kan
indholdet deles i tre kategorier.
1. Virkeligheden: Hverdagsmennesker
i upoleret version
2. Thirst Trap: Smukke mennesker,
der viser sig frem
3. Produktion: Videoer, der er lagt et
stort arbejde i.
• Algoritmen sikrer, at man som bruger får
vist indhold, man interesserer sig for, eller
hvad ens venner ser. Desuden ser man
hovedsageligt indhold fra sit eget land.
•S
 ærligt for TikTok er, at profiler uden særlig
mange følgere kan gå viralt. Altså ses af
mange. Eva Fog har eksempelvis oplevet at
gå viralt i både udlandet og i Danmark med to
videoer:
a. En video på det engelske TikTok fik
over 533.000 visninger. Den bestod
af en appel om at forstå børn og unges
barndom, som den er nu, og ikke som
den var, da man selv var barn.
b. På Eva Fogs danske profil er en
video om en snackpølse blevet set
over 63.000 gange.
Bliv selv klogere på TikTok på Eva Fogs
hjemmeside: evafog.dk, hvor du også finder
rapporten TikTok: Musik, stemninger og skjulte
algoritmer

- Med TikTok skal man finde en niche og holde sig til den, så
min niche er at formidle børnelitteratur. Det er et sjovt medie
at arbejde i, fordi det kan rigtig meget i forhold til effekter og
lignende. Instagram bliver hurtigt meget pænt, TikTok er mere
leg og fjol, og det er her, børnene er.
Formidlingen på TikTok er ren fritid, og det tager typisk en
times tid at lave en video. Ofte har Kathrine Pachniuk optagelser til flere videoer klar, som hun redigerer løbende.
Det var planlagt, at hun skulle have været med til at oprette
en biblioteks-TikTok i Københavns Kommunes Biblioteker, men
netop Datatilsynets undersøgelse af TikTok har sat det tiltag
på standby.
- Selv er jeg ikke så paranoid omkring dataspørgsmålet. Som
privatperson er det kun mig selv, der står til ansvar for det, jeg
laver på TikTok. Men hvis et bibliotek gik ind i det, ville det være
noget andet. Så blåstempler man mediet, og derfor skal man
selvfølgelig afvente Datatilsynet.
Kathrine Pachniuk mener, at der er mange fordomme om
TikTok.
- For eksempel har jeg hørt flere sige, at kvindeidealet er helt
galt. Det var der blandt andet en far, der gav som begrundelse
for, at hans datter ikke måtte være på TikTok. Men han var
ikke bevidst om, at ens feed jo bliver, hvad man liker. Mit feed
i TikTok er især booktalks, og mest på engelsk, fordi der ikke er
så meget dansk indhold på det område. Så når børn liker mine
videoer på TikTok, vil algoritmen betyde, at de også kommer til
at se videoer i stil med mine – altså litteratur, så derfor giver
det mening for mig at være på TikTok.

FØLGERE, KOMMENTARER OG VISNINGER

På TikTok bestemmer man selv, om man vil have et kommentarspor på ens profil. Det har Kathrine Pachniuk valgt
fra.
- Der kan godt komme mange ubehagelige kommentarer, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med det,
man har postet. Eller børnene kan skændes i kommentarsporet og skrive grimme ting til hinanden, og så skal
jeg overveje, om jeg vil være en voksen, der siger »sådan
vil jeg ikke have, at I taler«. Men omvendt går jeg glip af
dialogen med dem, der ser mine videoer, så jeg overvejer
at slå det til igen.
Kathrine Pachniuk er ikke så optaget af, hvor mange
følgere hun har, for visninger er lige så vigtigt. Blandt
andet har en video, der handlede om søvn i forhold til fire
forskellige persontyper; en gamer, en, der så serier, en,
der så film, og en, der læste bøger, fået 150.000 visninger
i Danmark. Men ellers får en video, hun lægger op, i snit
1.000 views.
Hendes råd til bibliotekarer, der overvejer selv at bruge
TikTok til formidling, er, at man skal give sig god tid til at
sætte sig ind i mediet.
- Det tager tid. I går brugte jeg to timer på at se, hvad
andre laver på TikTok, men det gør jeg jo, fordi jeg synes,
det er sjovt. Så hvis man vil prøve TikTok, så skal man
gøre det på mediets præmisser, og du skal have lyst til at
lege og være lidt fjollet, hvis du vil formidle til børn.

Alt tæller. Mange ordblinde hører fx lydbøger, og det
er også at læse! (Jeg hører også 1-3 lydbøger om ugen)
#børnebibliotekar #bibliotektok #bøger

Mandag #børnebibliotekar
#bibliotektok
And why arent you in
uniform - nocontext_
spongebob

Når man bare lige skal hente en enkelt bog på biblioteket
#børnebibliotekar #bibliotektok #sommerbogen
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STUDERENDE

Studiejobbet kobler
teori og virkelighed

”Jeg fik tidligt en fornemmelse
af, at det her studie kunne gå i
mange retninger, og de faglige
kompetencer kunne være brugbare
inden for de fleste områder.”
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN

Emilie Kristine Wærn har haft
studiejob på et advokatkontor,
i Mærsk og er i dag hos medicinalvirksomheden Ferring.
»Det har vist mig, hvor forskellige job man kan få med vores
uddannelse, selv inden for den
samme retning«, siger hun.

S

Siden den første dag på studiet i informationsvidenskab og kulturformidling i 2015 har organisering af informationer i private virksomheder været
den retning, 24-årige Emilie Kristine Wærn ville.
Som studentermedhjælper i medicinalvirksomheden Ferring arbejder hun i dag 15 timer om ugen
med blandt andet at søge og holde styr på informationer til
nye forskningsprojekter.
Undervejs i studiet har hun fået øjnene op for, hvor mange
døre uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling
kan åbne. Emilie Kristine Wærn valgte fra første færd informationsvidenskaben fremfor kulturformidlingen.
- Der er obligatoriske grundfag for alle, men man kan tidligt
fokusere på en retning. Jeg valgte informationsvidenskaben
med valgfag i system- og brugerevaluering, design af databaser og i informationsarkitektur.
Hele vejen gennem uddannelsen har Emilie Kristine Wærn været bevidst om sine valg af fag, opgaver og studiejobs.
- På andet semester fik jeg job i et advokatfirma, hvor opgaverne var mere traditionelle bibliotekaropgaver med søgninger
efter dokumenter og litteratur, udlån af materialer og at holde
orden i biblioteket.
Advokatkontoret valgte (meget positivt) at gøre studentermedhjælperstillingen til en fast stilling, og Emilie Kristine
Wærn søgte i stedet til transportfirmaet Mærsk, hvor en ny
retning i det private åbenbarede sig.

Emilie Kristine Wærn er Student Assistant hos CLICK medicinalvirksomheden Ferrings globale biblioteks- og
informationsservices funktion i Ørestaden i København.
Hun har et år tilbage af sin uddannelse og er ikke nervøs for
jobudsigterne, for hun ser mange veje at gå.

- Udover at det var et nyt emnefelt, jeg fik viden om – skibsfart fremfor jura – så var opgaverne anderledes, her handlede
det mere om arkivering, om at opbygge databaser og kunne
genfinde dokumenter, og jeg arbejdede både med et fysisk og
et online arkiv, siger Emilie Kristine Wærn.
Efter at havde boet et år i Australien mellem sin bachelor
og kandidatuddannelse, fik hun det studiejob, hun har i dag i
medicinalvirksomheden Ferring. Her er det igen et nyt fagområde, og opgaverne er mere research, litteratursøgning og at
sammensætte søgestrenge, så man får sorteret irrelevante
resultater fra i søgningerne.
- Det kan for eksempel være forskere, der ønsker at finde
ud af, om en bestemt medicin også kan godkendes til andre
sygdomme, hvor vi skal søge i mange typer af dokumenter som
kliniske studier, videnskabelige artikler, guidelines og så videre.
Noget, jeg ikke har gjort siden 2. semester, så det skulle lige
genopfriskes. Andre opgaver kan være upload af referencer til
regulatoriske databaser, udsending af nyhedsbreve og hjælpe
med brugeradministration til vores ressourcer, siger Emilie
Kristine Wærn, der har et år tilbage af sin kandidatuddannelse,
som hun også tager i informationsvidenskab og kulturformidling. Og hun er ikke nervøs for at få job efter studiet.
- Jeg vil tage det, som det kommer. Gennem studietiden har
der været mange studiejobs at søge, så jeg er ikke bekymret
for, om der er brug for de faglige kompetencer, jeg kommer
med.
INTERESSEN ER DET VIGTIGSTE

Hun havde gerne set, at uddannelsen inddrog cases fra det private erhvervsliv endnu mere i undervisningen, men studiejobbene er for hende blevet koblingen mellem teori og virkelighed.
Hendes råd til andre studerende er at bruge studiejobbene til at
få afprøvet forskellige ting.
- De giver mulighed for at afprøve det, du har lært, lære nyt
og få erfaringer med, hvordan ting fungerer i praksis. Det har
været tilfældigt, at jeg skiftede studiejob tre gange undervejs,
så det er ikke, fordi man skal skifte job bare for at skifte, men
jeg har set, hvordan min uddannelse kan gå i mange retninger,
også inden for det private. Men det allervigtigste er altid at gå
efter sin interesse, siger Emilie Kristine Wærn.
Allerede som teenager havde hun en fornemmelse af, at hun
skulle arbejde med struktur og organisering. Hun var god til at
skabe orden og struktur på ting. Hun havde dengang et studiejob på skolebiblioteket, men så ikke sig selv som bibliotekar.
- Mit andet interessefelt var ernæring, men der skulle man
have fysisk og kemi, og det var ikke dér, mine faglige kompetencer lå.
Indtastninger på Uddannelsesguiden og et åbent hus på
informationsvidenskab og kulturformidling efter gymnasiet
gjorde hende sikker på den uddannelse, fordi hun blev præsenteret for forskellige jobtitler og arbejdssteder med informationshåndtering som omdrejningspunkt.
- Allerede dér fik jeg en fornemmelse af, at det her studie
kunne gå i mange retninger, og de faglige kompetencer kunne
være brugbare inden for de fleste områder.
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ENSOMHED

Har biblioteker
en rolle i kampen mod
stigende ensomhed
TEKST SARAH ELIZABETH HVIDBERG, CAND.SCIENT.BIBL., SOCIAL-HUMANITÆR KONSULENT I ÆLDRE SAGEN

Ensomhed rammer bredt, men
særlig de unge, de udsatte og de
ældste er i risiko for at blive ramt
af svær ensomhed. Med viden
om ensomhed og kendskab til
forebyggende tiltag og civilsamfundets ensomhedsbekæmpende
indsatser vil biblioteksansatte
kunne spille en vigtig rolle i
bekæmpelsen af ensomhed.
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Da Covid-19 ramte Danmark, og mange af os blev sendt hjem
fra arbejde, gik min arbejdsplads, Ældre Sagen, i tænkeboks.
Hvordan kunne vi hjælpe nogen af alle de mange mennesker,
der blev afskåret fra fysisk kontakt på ubestemt tid?
Det blev på få dage til Ældretelefonen. En telefonlinje, alle
kan ringe til for at få eller blive frivillig telefonven. Det væltede
ind med mennesker i alle aldre, der gerne ville gøre noget for
et fremmed menneske. Det var lidt sværere at nå målgruppen
– mennesker, der var ramt af ensomhed og kunne have glæde
af en telefonven. Et samarbejde med en større madleverandør
viste sig at være en rigtig god måde at nå ud med tilbuddet til
målgruppen. Sammen med dagens ret modtog borgerne en
folder, og det kunne straks mærkes på telefonlinjen. Pointen
er, at ensomhedsbekæmpelse fungerer bedst i et samarbejde
mellem flere aktører.
Det er en kompleks opgave at komme ensomhed til livs, fordi
den er usynlig og tabubelagt. Der er brug for en palet af indsatser, og der er flere roller, aktører kan indtage. For eksempel

er der brug for tilbud om sociale aktiviteter, opsporing og
formidling, lokaler, logistik og følgeskab. Nogle af rollerne passer perfekt til frivilligorganisationerne, andre til det private erhvervsliv og andre igen til bibliotekerne. Det er ikke alene gjort
ved at stable et godt tilbud på benene – tilbuddet skal formidles til de rette modtagere, og ofte er der flere forhindringer for
deltagelse, der skal ryddes af vejen. Det kan for eksempel være
kendskab, transport og følgeskab. Derfor denne opfordring til
øget tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
HVORFOR SKAL BIBLIOTEKERNE VÆRE MED?

Biblioteksansatte er frontmedarbejdere og har derfor en unik
mulighed for at blive bindeled mellem mennesker ramt af
ensomhed og de mange foreninger, der lokalt skaber brugerdrevne, ensomhedsbekæmpende aktiviteter. Vi ved nemlig, at
det at gøre noget aktivt, som man finder meningsfuldt, sammen med andre, kan bane vejen ud af ensomhed.
I Storbritannien, hvor man siden 2018 har haft en national
ensomhedsstrategi, indgår bibliotekerne naturligt i ensomhedsbekæmpelsen. Styrkelse af medborgerskabet og det lokale
tilhørsforhold er et væsentligt ben i strategien. I Danmark har
vi endnu ikke en national ensomhedsstrategi, men under Covid-19 nedsatte regeringen fire partnerskaber, der fik til opgave
at udarbejde en akut ensomhedsstrategi for henholdsvis ældre,
børn og unge, mennesker med handicap og udsatte voksne.
Måske bibliotekerne også kan komme til at spille en væsentlig
rolle i en dansk national ensomhedsindsats?
Biblioteker, også i Danmark, har bevæget sig over en årrække
fra at være, lidt groft sagt, lagerbygninger med bibliotekarerne
som en art kustoder til i dag at være community hubs, hvor de
ansatte er facilitatorer. Målet er at skabe aktive medborgere i
et inkluderende lokalsamfund. Denne bevægelse har åbnet bibliotekerne mod lokalsamfundet. Det er i forlængelse af denne
udvikling, inddragelsen af biblioteker i arbejdet med at reducere
ensomhed kan ses. Derudover er det oplagt, at lige præcis
biblioteker påtager sig rollen som opsamlere og formidlere
af viden om, hvad der er af aktivitetstilbud i kommunen. Jeg
kalder det »medborgerservice«.
I flere år har bibliotekerne arbejdet med brugerinddragelse og
skabt mange nye klubtilbud: blandt andet læse-, lytte-, filmog debatklubber. Der er blevet eksperimenteret med at invitere
til fællesspisning, åbne makerspaces og café-arrangementer.
Alt sammen aktiviteter, der har et dobbeltformål: knytte flere
brugere til biblioteket (og booste besøgstallet) samt skabe
meningsfulde og sociale aktiviteter for borgere i lokalsamfundet. Næste skridt må være at sikre, at tilbuddene også når
borgere, der er ramt af ensomhed. Det kan være en god idé at
tænke i samarbejdspartnere, som for eksempel hjemmeplejen,
jobcentret eller den lokale afdeling af Ældre Sagen, Røde Kors
eller Ventilen.

Ensomhed beskrives i
forskningslitteraturen som en
subjektiv, ubehagelig følelse, der
opstår som følge af en oplevet
diskrepans mellem ønskede sociale
relationer og faktiske sociale
relationer. Denne følelse kan opstå,
når man er alene og savner social
kontakt og nærhed, men også når
man er omgivet af andre mennesker.
Kilde: Lasgaard, M. & Friis, K. (2015):
Ensomhed i befolkningen – forekomst
og metodiske overvejelser.

liv længe. Jeg har hørt historier om tab af sociale relationer ved
pensionering, tab af ægtefælle, psykisk og fysisk sygdom og
flytning. Fælles er et stort savn og en trist historie om, hvor
svært det er at skabe nye meningsfulde relationer.
I Danmark var der, før Covid-19 ramte, 350.000 svært ensomme mennesker, og nye undersøgelser har vist, at tallet er
tæt ved fordoblet som følge af pandemien og nedlukningen af
store dele af samfundet.
Nu står efteråret for døren, og Covid-19 er her stadig. Det
betyder også, at ensomheden i befolkningen er i fare for at
vokse yderligere. Derfor er der brug for øget samarbejde om
at forebygge og bekæmpe den. Og her kan bibliotekerne og de
ansatte spille en større og mere aktiv rolle både som igangsætter, samarbejdspartner og bindeled.
Vil du vide mere om ensomhed og blive inspireret til at gøre
mere for at komme den til livs, afholder Gentofte Centralbibliotek en temadag den 12. november. Program og tilmelding på:
centralbibliotek.dk.

Biblioteksansatte
har en unik
rolle som
bindeled mellem
mennesker, mener
Sara Hvidberg.

ENSOMHED HAR MANGE ÅRSAGER

Jeg har haft flere »vagter« på Ældretelefonen, og talt med
mennesker, der er hårdt ramt af ensomhed. Ofte er den ensomhed ikke opstået med Coronaen, men har været en del af deres
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MAKERSPACES

Makerbev
– en del af bibliotekets dna

Det er endnu kun en håndfuld danske biblioteker, der
har etableret såkaldte makerspaces. Et af dem er
Ballerup Bibliotekerne, hvor bibliotekets makerspace
skal bygge bro mellem borgere og ny teknologi.
TEKST ANETTE LERCHE FOTO BALLERUP BIBLIOTEK

V

il vi i fremtiden blive delt op i et digitalt a og b-hold,
hvor det ene hold kun kan forbruge – fordi de ikke
har fået evnerne til at skabe eller ændre det, de
forbruger? Mens den anden gruppe kan begge dele
og dermed har forudsætningerne for at påvirke
udviklingen på en helt anden måde?
For medlemmer af makerbevægelsen er dette scenarie ikke
usandsynligt. En »maker« kan allerede i dag designe processer
og skabe produkter, der gør dem i stand til at printe eksempelvis værnemidler til beskyttelse mod Coronavirus, en ny dims
til et brusehoved eller en lampe. Det er kun de kreative evner,
der sætter grænserne, og det er netop en af grundene til, at
det for arkitekt og makerspacekoordinator Karen Rathje på
Ballerup Bibliotekerne er naturligt, at Ballerup Bibliotekerne har
etableret et makerspace, der skal give alle borgere lige digitale
muligheder – også til at lære de kreative skaberprocesser.
- Jeg blev ansat, da Ballerups makerspace for fire år siden gik
fra at være et projekt til drift, og det er stadig noget, vi udvikler
og forandrer løbende. Det vil sandsynligvis se helt anderledes
ud om et år. Blandt andet skal vi flytte til nye lokaler, så det
bliver bedre integreret med det øvrige bibliotek, hvilket vil give
os bedre mulighed for at bruge bibliotekets samling og forankre
vores formidling i biblioteksrummet, siger hun.
Hidtil har borgerne fået betjening én til én i Ballerups
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makerspace. Det skal nu suppleres med
tutorials og guides for at gøre borgerne mere
selvkørende og give mulighed for at nå flere.
- Meget af det, der foregår i makerspaces,
sker ikke ved maskinerne, men i folks hoveder. Størstedelen af arbejdet kan foregå hvor
som helst, fordi det handler om gode idéer og
det at tænke processer igennem, så vi kan nå
langt med virtuel sparring. Desuden handler
makerbevægelsen i høj grad om viden- og
informationsdeling. Og som maker kan man
få meget inspiration og viden fra bibliotekets
samlinger. Eksempelvis er en bog om papirklip
jo en god inspiration til, hvad man kan skære
med laser, siger Karen Rathje.
PROCESSEN ER VIGTIGERE
END PRODUKTET

Ballerups makerspace har knap 300 besøg
om måneden. Den typiske bruger er en mand,
der ellers ikke bruger biblioteket så meget.
Kvinderne kommer hovedsageligt i forbindelse
med workshops målrettet børnefamilier.
Ud over de almindelige brugere har mange

ægelsen
Makerspaces
i Danmark
• D
 okk1 i Aarhus: Brobygger mellem borger, teknologi og viden, samt livslang
læring og fællesskab
• B
 illund Bibliotekerne: Fokus på åbne
læringsprocesser, hvor deltagernes
interesser er styrende for aktiviteterne
• M
 ake Net Herning: Et lokalt bud på et
moderne teknologisk fællesskab, der
udvider bibliotekets brugergrupper
• M
 akerspace Vordingborg: Brugernes
kompetencer kommer bedst i spil, når
personalet faciliterer og understøtter,
men makerspacet er også et forum for
videndeling mellem borgere
• S
 ilkeborg Biblioteks Makerspace: Et
åbent makerspace kræver tydelig
formidling og indretning og frivillige,
der kan inspirere i den selvbetjente
åbningstid
• V
 ejle Bibliotekernes makerspace: Et
samskabelsesprojekt mellem bibliotek
og elever, der kan skabe ambassadører
for biblioteket efterfølgende.
Kilde: Billund Bibliotek Makerspace,
erfaringer fra danske biblioteker

MAKERSPACES
Hvis vi skal undgå et digitalt a og b-hold skal flere gøres til ”makere”.

skoleklasser forløb, der både kan handle om digitale kompetencer, såsom kodning og programmering eller designprocesser.
- Skolerne er projektorienterede. De kan have
et forløb om, hvad der er godt for miljøet, hvor
eleverne enten laver et produkt eller formidler et
produkt. Hovedformålet er ikke nødvendigvis at
3D-printe et produkt, men at bruge maskinerne
til at formidle sit produkt til andre, siger Karen
Rathje.
- Makerspaces er et værktøj til at udvikle
digitale kompetencer hos brugerne ved at stille
materialer og videnbærende medier til rådighed.
Man kan sidestille det med, at edb tidligere ikke
var allemandseje, men noget, som bibliotekerne
blandt andet var med til at udbrede.
Hvis bibliotekerne ikke stiller eksempelvis 3Dprintere til rådighed, vil det langt fra være alle,
der havde adgang til det eller kunne få viden om,
hvordan man bruger det.
- Vi kunne under nedlukningen på grund af Corona se, hvor vigtigt det er, at vi har udstyret folk
med kompetencer til at bruge virtuelle kommunikationsformer. Makerspaces er så skridtet videre,
og det er vigtigt, at vi får alle med, så vi ikke står
et sted, hvor nogle en dag kun kan forbruge, men
ikke ændre eller skabe selv, og så en gruppe, der
kan begge dele og dermed har bedre forudsætninger for at sætte dagsordenen.
BIBLIOTEKER SOM BINDELED

Makerspaces behøver ikke nødvendigvis være
en del af et bibliotek. Makerbevægelsen er en
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subkultur, der allerede har et velfungerende netværk til videndeling.
- I Ballerup vil vi gerne være et overlap mellem dem, der ved
det hele, og dem, der ikke bruger makerspaces overhovedet.
Hos os skal man kunne komme ind fra gaden og få hjælp til
at bruge værkstedet og måske møde andre, der kan give nye
brugere mere viden, end vi kan fra personalets side.
Ballerup Bibliotekernes strategi er, ud over at have fokus på læring og læsning, også at gøre borgerne til aktive medskabere.
Det handler ikke kun om at skabe fysiske produkter, men også
at skabe andre måder at bruge biblioteket på, såsom at skabe
oplevelser for andre eller støtte op om aktuelle dagsordener.
- Eksempelvis har vi fokus på FN’s verdensmål, hvor makerkulturen netop handler om at have små lokale produktionsmaskiner for at minimere forbrug, lager og transport. I et
makerspace kan man printe det, man skal bruge, i de mål og
størrelse, der er behov for. Og man kan hurtigt omstille sin
produktion, hvilket betød, at vi printede værnemidler til Ballerup Kommune, da der var mangel på visirer og lignende under
Coronakrisen. Det fantastiske er, at man idéudvikler sammen,
så mange hjerner er sammen om at finde de gode løsninger.

Om Karen Rathje
Uddannet arkitekt i 2015. Fik efter en ansættelse
som formidler på et museum interesse for formidlingsområdet og søgte derfor en stilling på Ballerup
Bibliotekerne i 2016. Her kombinerer hun sine praktiske kompetencer, sin viden om designprocesser
og interesse for formidling.
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Når Coronaen rammer
- Megatrends og mikrocases

Hvorfor holder vi sommercamp?
27. august

26. august
Hvad betyder Corona for fremtidens biblioteker? Kommer vi tilbage til en
»almindelig» hverdag eller er vi allerede en del af »en ny virkelighed»? 3
deltagere fra netværket »Next Generation» stikker en finger i jorden og
giver deres bud på, hvad der allerede har ændret sig, hvad vi måske skal
tage med videre, og hvad der kan ses i et helt nyt lys.

Aalborg Bibliotekerne holdt første gang en sommercamp i
2019, og allerede i år opgraderede de til to camps. I denne
artikel kan du læse nogle af de refleksioner og erfaringer, som
forældrene, børnene og medarbejderne har taget med sig
omkring campen.
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Det er tirsdag formiddag den 30. juni i Foredragssalen i
medborgerhuset i Aalborg. Det lyder måske mest som et sted,
man kan komme til meget voksne foredrag om arven efter
Morten Nielsen eller debataftener om den 3. Limfjordsforbindelse. Den slags kan man selvfølgelig også opleve, men denne
dag er rummet fyldt med 24 børn, som er i fuld gang med at
lave kreative kunstværker baseret på deres yndlingslæsestof.
Der er runde Harry Potter-briller bukket i sorte piberensere, laminerede tegninger af Wimpy Kid og én deltager, Jeppe, er ved
at lægge sidste hånd på en piberensermand på et skateboard.
Jeppe er skater og fortæller, at han er vild med skatermagasinet Thrasher, som han har lånt på biblioteket.
Hos en anden deltager ligger en gammel Garfield-tegneserie,
fra da far var barn, som også er i færd med at blive kunstnerisk
fortolket. Det er lystlæsning, der er i højsædet, og her er ingen
læringsmål, krav til sværhedsgrad eller hvorvidt det er en bog,
et ugeblad eller en mælkekarton, børnene læser. Så længe de
læser af lyst. De kunstneriske krumspring er ikke kun for at
udfordre børnene til at udfolde sig kreativt – det er også en
måde at få dem til at fortælle og formidle de ting, de læser, til
hinanden, så de kan blive inspireret af hinanden.
FORDYBELSE OG LIGE ADGANG

Nanna, der nu går i 5. klasse på Skipper Clement Skolen i
Aalborg, fortæller, at det er én af de ting, hun har været glad
for under sommercampen. At møde nye venner med nogle af
de samme interesser og udveksle boganbefalinger med dem.
Hun kendte ikke nogen på forhånd, da hun mødte op til sommercampen, men det blev der hurtigt lavet om på, fortæller
Nannas mor, Tanja:
- Hun ved måske ikke lige, hvilken skole de går på, og hvor
gamle de er, men de har fundet hinanden på Snapchat og er
enige om at mødes igen til næste års sommercamp, siger hun.
Tanja lægger vægt på, at sommercampen var et alternativ
til de mange sommertilbud, som har fokus på idræt og fysisk
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udfoldelse. Hun så en mulighed for fordybelse og kreativ
udfoldelse for datteren, som elsker at læse, tegne, skrive og
spille skuespil. Samtidig fremhæver hun (og vi sværger, vi ikke
har betalt hende for at sige det!), at det er vigtigt, at der er lige
adgang for alle til campen. Tanja fortæller, at hun tror, at deltagerne har nydt godt af at have fagpersoner, som kan inspirere
og vejlede dem i at finde læsestof ud fra interesser og læseevner. Det kan Nanna bekræfte. Hun fortæller, at hun mest læser
eventyr og fantasy – »En træhule på 13 etager er rigtig god«
– men til førstedagens booktalk fortalte en biblioteksansat om
gysere, som hun ellers aldrig har overvejet at læse.
- En af dem lød spændende, så den lånte jeg. Den hed Vogterne, og den er jeg lige blevet færdig med, og jeg har allerede
lånt toeren.

• Første gang afholdt i 2019 for 25 deltagere
• I 2020 afholdt man to sommercamps med henholdsvis
25 og 18 deltagere
• K ønsfordelingen var i 2020 stort set 50/50
• I 2020 var der sommercamp fra mandag-fredag kl. 9.30-14
• Hver dag afsluttes med en halv times silent reading
• Det er gratis at deltage i sommercamp.

ALLAN DALKJÆR JOHANSEN, KOORDINATOR FOR PR
OG KOMMUNIKATION, AALBORG BIBLIOTEKERNE

ØJNENE OP FOR BIBLIOTEKETS TILBUD

Marianne Agger fra Aalborg Bibliotekerne har holdt tovet på
sommercampen siden starten i 2019, hvor der kun var sommercamp i én uge. Hun har været positivt overrasket over tilslutningen til sommercamp.
- Idéen til sommercampen kom fra ledelsen, og så fik jeg opgaven med at få det op at stå. Jeg var skeptisk i starten, fordi
jeg har en søn i målgruppen og ved, hvor mange tilbud der er til
børn i den aldersgruppe. Men den første sommercamp blev lynhurtigt fuldt booket, så min skepsis er blevet gjort til skamme.
Marianne fortæller videre, at sommercamp skal være hyggeligt, uformelt og afslappende, samtidig med at deltagerne
bliver introduceret til det brede bibliotekstilbud – selvfølgelig
med et stort fokus på læsning. I årets to sommercamps har der
således været både tegneworkshops, deltagerne har set film
og hørt musik, i uge 27 var forfatterskolen fra Brønderslev på
besøg, og i uge 32 mødte børnene forfatter Sandra Schwartz
til en dag med forfatterworkshop. Hver dag afsluttedes (selvfølgelig) med »Silent Reading«, hvor børnene læste sammen i
stilhed.
NYE VENSKABER KNYTTES

Undervejs bliver der snakket og knyttet nye venskaber, fortæller Marianne Agger:
- I starten af ugen kan man godt fornemme, at de lige skal se
hinanden an, men allerede midt på ugen bløder deltagerne op
over for hinanden, og de bliver også lidt frækkere og tør snakke
mere med os voksne.
Derpå åbner muligheden sig for at snakke om læsning og
bøger og finde noget, der passer til børnenes ønsker.
- Nogle læser tykke bøger, og nogle læser noget andet. Der
har også været ordblinde med, som så kan lytte til lydbøger og
har værktøjer på telefonen, som kan hjælpe dem med læsningen.
Det er dejligt at opleve, at vi som biblioteksmennesker kan
inspirere dem. Vi starter altid ugen med en booktalk, og den
ene uge blev »Tænkehatten præsenterer« helt trendy og gik på
omgang, fordi en kollega havde fortalt entusiastisk om den.
Sidst på ugen præsenterer vi så, hvad vi hver især har læst, og
så er der måske ny inspiration børnene imellem.
KOLLEGAERS KOMPETENCER BRINGES I SPIL

De tre ansatte hos Aalborg Bibliotekerne, som har kørt sommercampene, har været meget på i løbet af ugen, men har også
kunnet trække på kollegaer med specialinteresser og kompetencer. For eksempel har to musikinteresserede bibliotekarer

spillet rockmusik på vinylplader, dekoratøren, som normalt står
for bibliotekets udstillinger, har kørt kreative workshops, og to
brætspilsentusiaster har spillet og lavet brætspil med børnene.
På den måde har man løftet i flok og bragt mange kollegaer
i spil med nogle af de ting, de brænder for – både fagligt og
privat.
BIBLIOTEKERNES FODBOLDSKOLE
SKABER NYE STAMGÆSTER

Maria Sjøblom fortæller, at idéen til sommercampen opstod på
et ledermøde, hvor de halvt i sjov diskuterede, om ikke bibliotekerne også skulle have deres version af en fodboldskole.
- Jeg var positivt overrasket over den store tilslutning allerede
til den første sommercamp. Når jeg så tænker nærmere over
det, så ser vi jo rigtig mange børn herinde til daglig, så vi ved,
der er mange, der elsker biblioteket og at læse.
Hun forventer, at sommercampene kan være med til at
skabe nye stamgæster, som forhåbentlig vil komme og bruge
bibliotekerne en hel masse i fremtiden. Hun håber, at Aalborg
Bibliotekernes erfaringer kan inspirere andre til at lave lignende
arrangementer, selvom det godt kan være en stor mundfuld:
- Måske er det meget godt at være opmærksom på, at det
faktisk er skidehårdt arbejde at holde styr på sådan en flok
krudtugler. Vores medarbejdere nyder at lave sommercamps,
men de er altså også trætte bagefter.
Adspurgt, om der også skal være sommercamp i 2021, er der
ikke meget tvivl at spore:
- Selvfølgelig skal vi det.

NYSGERRIG?
Hvis du vil vide mere om Aalborg Bibliotekernes sommercamp, ønsker flere praktiske informationer eller har uddybende
spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte Marianne Agger på marianne.
agger@aalborg.dk
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FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse holdt møde den 2. september 2020. Perspektiv
bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på kulturoginformation.dk.

Tekst: Anette Lerche

3 spørgsmål
til næstformand Jette Fugl
Du har været næstformand i mere end fem år. Hvordan har den rolle været?
- Det er et privilegium at være næstformand i forbundet, og jeg har været så
glad for samarbejdet med medlemmerne. Det har været sjovt, fagligt udfordrende og forpligtende, og jeg har prioriteret rollen højt og været med til at
sætte retning for forbundet.
Det har været fem år med forandringer.
Hvor har du sat et aftryk?
- Jeg er et proces- og udviklingsmenneske
og de evner har jeg haft god brug for.. Det er
vigtigt at turde træffe beslutninger, og som
næstformand har jeg jo blandt andet været
med til at tage store beslutninger omkring et
administrativt samarbejde og indstillingen af
et nyt forbundsnavn. Og vi har arbejdet med
nye måder at udforme vores politiske strategi, for at give et klarere fokus i forbundets
virke.
Som politiker skal man turde være i processen, fordi ting jo ændrer sig løbende. I et forbund skal man følge de forandringer, der er i faget, og der sker løbende mange forandringer i vores fag.

Gennemgang af
pensionsordning
Forbundet Kultur og Information prioriterer
pensionsområdet højt for at sikre, at medlemmerne har den mest fordelagtige ordning, der
samtidig er solidarisk og etisk korrekt. Det har
i de senere år ført til pensionsudbudsrunder,
og senest har forbundets pensionsrådgivere
fra Skinnerup Consulting gennemgået forbundets nuværende pensionsaftale med PFA og
sammenholdt den med forbundets pensionspolitik. Det gav anledning til en række
anbefalinger til hovedbestyrelsen, som der
arbejdes videre med.

Hvorfor skifte næstformand midt i en periode?
- Beslutningen er sket efter grundige overvejelser, og jeg har i god tid orienteret
formanden, så vi kan sikre, at nye kræfter kan tage over, for næstformandsposten er vigtig. I forbundet har vi en formand, der er 100 procent dedikeret,
og det skal næstformanden støtte op om. Så det er en forpligtigelse at være
næstformand, også fordi man skal kunne træde til som stedfortrædende, hvis
det bliver nødvendigt. Og derfor er det mest ansvarlige at sige fra, hvis man
ikke kan se sig selv påtage den opgave, og det kan jeg ikke. Jeg vil gerne kunne
prioritere mit arbejde mere nu.

KI’S HOVEDBESTYRELSE 2020

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

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

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

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

Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes
Biblioteker
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

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

HB-NOTER

OK21
Endelig behandling af krav til

Efter anbefalinger fra en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter og
hovedbestyrelsesmedlemmer gennemgik hovedbestyrelsen forbundets endelige
krav til de kommende overenskomstforhandlinger. På grund af det store pres på
økonomien, der er opstået på grund af Corona, bliver det en overenskomst, hvor
der ikke er meget at forhandle om. Hovedbestyrelsen lagde i sin udvælgelse af krav
derfor vægt på at stille krav, der kan komme flere grupper til gavn i forhold til det
ønske, mange medlemmer har om større fleksibilitet og bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.
- Tanken om en frivalgkonto, hvor man kan tilgodese flere grupper, hvor nogle måske prioriterer frihed og andre eksempelvis løn, er en god ting. Vi får næppe løst det
hele ved en enkelt overenskomstforhandling, men det er vigtigt at sætte processen
i gang, sagde formand Tine Segel.
Et andet område, der skal adresseres ved de kommende overenskomstforhandlinger, er problematikker omkring honorering og arbejdstid.
De samlede krav fra forbundet indsendes nu til Akademikerne, der er forbundets
hovedorganisation. Her indgår kravene i en drøftelse sammen med de øvrige forbunds krav.

Fagligt
Landsmøde
udskydes
Hovedbestyrelsen besluttede
at udskyde Fagligt Landsmøde,
der skulle have fundet sted i
november 2020, til foråret 2021,
på grund af den akutelle situation omkring Corona.

Ny næstformand
Forbundet Kultur og Informations næstformand Jette Fugl meddelte, at hun ønsker at trække sig som næstformand.
- Rollen som næstformand kræver, at man skal kunne være stedfortrædende for formanden. Og jeg ønsker at prioritere mit arbejde, og derfor trækker jeg mig som næstformand, når hovedbestyrelsen har valgt en ny næstformand,
sagde Jette Fugl.
Hovedbestyrelsen besluttede at vælge ny næstformand ved det næste møde i oktober.

Kristine Sofie Højen
Randers Bibliotek
Mobil: 26 19 65 53
Email:
Kilde Danmarks Statistik
kristine_hoejen@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

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

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

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

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

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

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

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

Sag på vej til Højesteret
Forbundet indbragte i 2017 en sag for Ligebehandlingsnævnet på vegne af en kommunalt ansat bibliotekar. Bibliotekaren havde benyttet muligheden for at påbegynde udbetaling af sin opsatte tjenestemandspension fra en tidligere ansættelse,
da hun fyldte 60 år. Konsekvensen var imidlertid, at kommunen herefter stoppede
indbetaling af pension til medarbejderens overenskomstmæssige pension i PFA,
hvilket indebar en nedgang i bruttolønnen på 18,29 procent. I Ligebehandlingsnævnet fik bibliotekaren medhold i, at der var tale om forskelsbehandling på grund af
alder, idet udbetalingen af den opsatte pension er knyttet op på opnåelsen af en
bestemt alder.
Kommunen ønskede sagen prøvet ved domstolene, og den 13. juli 2020 afsagde
Vestre Landsret dom i sagen. Landsretten nåede frem til et andet resultat end Ligebehandlingsnævnet, nemlig at bibliotekaren ikke på grund af alder var blevet stillet
ringere end en anden i en tilsvarende situation. Begrundelse for dette synspunkt
var, at bibliotekaren havde haft en valgmulighed, idet hun kunne have fravalgt
udbetalingen af sin opsatte tjenestemandspension.
Afgørelsen fra landsretten er nu anket til Højesteret. Da sagen også vedrører forståelsen af en bestemmelse i akademikeroverenskomsten, indtræder Akademikerne
(AC) i sagen til støtte for KI’s medlem. Tilsvarende er KL indtrådt i sagen til støtte
for kommunen.
Karin V. Madsen

Lønundersøgelser på vej
- vigtigt, at du deltager
Også i år er det Huge Consulting, der på vegne af Forbundet Kultur og Information
forestår både den offentlige og private lønundersøgelse, der fører til forbundets
lønstatistikker.
Lønundersøgelsen udsendes i form af en e-mail invitation. På det offentlige
område udsendes mailinvitationen den 30. september, og på det private område
udsendes mailen ligeledes i slutningen af september. Modtager du ikke mailen, så
tjek gerne dit spamfilter.
Forbundet opfordrer alle til at svare, da lønstatistikken er et meget vigtigt redskab for at opnå den rigtige løn - både for det enkelte medlem, for KI’s lønrådgivning
og for forbundets tillidsrepræsentanter. Lønstatistikken danner også grundlag for
Lønberegneren på det private område.
Reagerer du ikke på mailinvitationen, vil du modtage et par opfølgningsmails. En
høj svarprocent er nemlig vigtig for statistikkens anvendelighed, særligt når det
gælder stillingskategorier med relativt få personer.
Hvis du besvarer den udsendte mailinvitation indenfor den angivne frist, deltager
du automatisk i konkurrencen om i alt 8 gavekort med en værdi af 1.000 kroner til
Gavekortet.dk.
Undersøgelsen tager kun ganske kort tid at besvare, når du har din lønseddel ved
hånden eller fremme på skærmen.
Karin V. Madsen

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

Forbundets lønberegner
Udfyld felterne og se, om du får det rigtige i løn som privatansat.
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Ny ferielov træder nu i kraft
Pr. 1. september 2020 er den nye ferielov trådt i kraft. Det betyder ændrede
regler.
Ferieåret ændres, så det det fremover går fra den 1. september til den 31. august
året efter. Den ferie, der optjenes i løbet af ferieåret, kan afholdes i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september til 31. december året efter - altså i 16
måneder.
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie. Det betyder, at der som hidtil
optjenes 2,08 dages ferie pr. måned, man er ansat, men med den nye ferielov, kan
ferien allerede afholdes i måneden efter, at den er optjent. Man kan for eksempel
i oktober måned afholde to feriedage, som er optjent i september måned.
Ferie, som er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan afholdes
indtil 30. september 2020. Ikke afholdt ferie vil herefter blive overført til det nye
ferieafholdelsesår.
Har man ikke optjent (nok) ferie med løn, er der mulighed for at aftale at holde
ferien på forskud.

Indefrysning af ferie
Feriegodtgørelse optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, skal
af arbejdsgiver indefryses og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler senest
den 31. december 2020. Samtidig med, at den nye ferielov træder i kraft, slutter
indefrysningsperioden.
Ulla Thorborg

Grafisk oversigt over den nye ferielov:

Tillidsrepræsentant

– er det
noget for dig?

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Interesserer du dig for din organisation,
dine kolleger, udvikling og trivsel, det at
blive inddraget og få medindflydelse og
se ting ske? Så skal du måske overveje at
stille op som tillidsrepræsentant (TR) her
til efteråret, hvor der er ordinært valg på
det kommunale og regionale område.
Det er den siddende TR, der skal sørge
for at valget bliver afholdt. Er der ikke
en TR på din arbejdsplads, så kontakt KI,
så vi kan hjælpe jer med at få sat et valg
i gang. Valghandlingen skal være foretaget og meddelt til KI senest onsdag
den 2. december 2020. Dato for valget
skal offentliggøres af den siddende TR
mindst 3 uger før valgdato, og navne på
de TR-kandidater, som ønsker at stille op
til valget, skal være offentliggjort af TR
senest 1 uge før valgdato.
For at kunne nå at afslutte TR-valget
inden den 2. december 2020, skal valghandlingen derfor være i gang senest den
11. november 2020.
Lone Rosendal

Feriepenge kan udbetales til oktober
Tre ugers indefrosne feriepenge kan udbetales til oktober. Det blev besluttet af et bredt flertal i Folketinget mandag den 17. august.
Hermed blev der sat punktum for en lang politisk drøftelse om hvornår, hvordan og hvor meget, der i første omgang kan udbetales af
de feriepenge, som lønmodtagere i perioden 1.9.2019 – 31.8.2020 har fået indefrosset som følge af den nye ferielov, der trådte i kraft
1.9.2020.
Hensigten med udbetalingen er at sætte skub i dansk økonomi, som følge af Corona-krisen. I alt er op til fem ugers feriepenge indefrosset, og de skulle, før Coronakrisen indtraf, være indefrosset og blive forrentet, indtil man nåede sin folkepensionsalder.
Der vil i efteråret på ny være politiske drøftelser om, hvorvidt der er behov for at sætte yderligere skub i økonomien og tillade, at også
de sidste to uger kan udbetales før tid.
Det bliver frivilligt, om man vil have sine indefrosne feriepenge udbetalt, og løsningen bliver at anmode om udbetaling fra portalen
borger.dk fra begyndelsen af oktober og frem til 1. december.
Feriepengene indbetales på ens konto op til to uger efter. Hvis man ikke gør noget, bliver de stående og forrentes, til man når folkepensionsalderen eller af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og beder om udbetaling af feriepengene.
Udbetaling af de indefrosne feriepenge i efteråret beskattes som almindelig lønindkomst. Udbetalingen af feriepengene vil ikke blive
modregnet i andre offentlige ydelser så som dagpenge, fleksløntilskud, pensioner med videre.
Læs mere på borger.dk under emnet Lønmodtagernes-feriemidler samt www.id.dk.
Helle Fridberg

September 2020 · Perspektiv · 41

ARBEJDSMARKED

TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH FOTO: PR

Ny værktøjskasse
til mellemlederne
En arbejdsdag med forventninger, krav og tidspres
er hverdagskost for mellemlederen. Udviklingen
gør bestemt ikke rollen mindre kompleks, men
der er gode råd og værktøjer at hente i ny bog om
mellemlederens dilemmaer.
En lus mellem to negle. Sådan bliver mellemlederrollen ofte
beskrevet, fordi man som mellemleder let kommer i klemme
mellem krav og forventninger fra den øverste ledelse på den
ene side og medarbejderne på den anden. Men måske burde
man nærmere sige »en lus mellem mange negle«, for kravene
kan også komme fra borgere, kunder og andre interessenter –
foruden de høje forventninger, man stiller til sig selv.
Som coach og underviser på en række lederkurser for mellemledere gennem to årtier, har Dorte Cohr Lützen hørt mange
beretninger fra deltagerne om det krydspres, der præger
arbejdsdagen for de fleste mellemledere:
- Mange føler, at de står meget alene som mellemledere, og
der er ingen opskrift på, hvordan man navigerer mellem alle de
krav, man møder. Man har kun sig selv og sine egne overvejelser.
ÆDT OP AF DRIFT

Med sin ny bog Mellemlederens dilemmaer håber Dorte Cohr
Lützen til gengæld, at hun på baggrund af sin lange erfaring og
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teoretiske indsigt kan bidrage med inspiration,
gode råd og konkrete værktøjer, der kan udgøre en tiltrængt hjælpende hånd til mellemledere, teamkoordinatorer, projektledere og
andre, der agerer i mellemrummet mellem den
øverste ledelse og de menige medarbejdere.
- De fleste mellemledere oplever, at der er
for mange opgaver og for mange krav. Derfor
bliver det, man gør, ét langt spørgsmål om
prioritering. Og her er det enormt vigtigt at
komme en tur op i helikopteren og se tingene
oppefra – at reflektere over sine valg.
For måske løser man som mellemleder
faktisk opgaver, som andre lige så godt kunne
løse? Måske deltager man i møder, hvor man
kunne undværes?
- Hvis ikke man reflekterer over sine prioriteringer, risikerer man at blive ædt op af den
daglige drift, understreger Dorte Cohr Lützen.
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I bogen opstiller hun 10 typiske dilemmaer, som
de allerfleste mellemledere før eller siden kommer til at stå i. Det gælder eksempelvis (modsætnings)forholdet mellem tillid og kontrol og
mellem forandring og stabilitet.
For hvordan får man topledelsens krav om
styring og kontrol til at gå hånd i hånd med tillidsforholdet til medarbejderne? Og hvordan sikrer
man følelsen af stabilitet for medarbejderne på
et arbejdsmarked, hvor forandring synes at være
den eneste konstant?
- Som mellemleder kan man gøre en stor forskel, når det handler om kultur, samarbejde og
værdier. For eksempel ved at skabe en kultur, hvor
forandringerne ikke kommer til at fylde det hele
for medarbejderne, siger Dorte Cohr Lützen.
For eksempel kan man helt konkret sætte
to medarbejdere til at teste en ny proces i for
eksempel 14 dage og derefter dele deres erfaring
med kollegaerne. På den måde får man sat forandringerne i system, så de ikke vokser til uoverskuelige dimensioner for medarbejderne. Samtidig
spiller man som mellemleder en afgørende rolle
i at understøtte medarbejderne i, at de har de
redskaber, der skal til for at kunne implementere
nye tiltag og arbejdsgange.
OFFENTLIG MOTIVATION

Og der er ikke kun arbejdsopgaver og arbejdsgange, der med stor hastighed forandrer sig på
mange arbejdspladser. Også i selve medarbejderstaben er der løbende udskiftning i et tempo,
der forstærkes af tendensen til flere løstansatte,
projektansatte og freelancere. Samtidig er mange
fastansatte medarbejdere i dag også mere åbne
over for muligheden for et jobskifte.
Det giver en ekstra udfordring til mellemlederne. Både når det handler om at sammensætte
velfungerende teams, og når det kommer til at
motivere og fastholde medarbejderne.
Følelsen af frihed i opgaveløsningen, oplevelsen af faglig kompetence og tydeligheden af et
overordnet formål med arbejdet er typiske ting,
der motiverer den moderne videnmedarbejder.
Og her kan det som mellemleder være værdifuldt
at bruge tid på at undersøge, om der er noget,
medarbejderne savner.
Desuden er det værd at forholde sig til begrebet
Public Service Motivation, hvis man er mellemleder
i den offentlige sektor.
- Offentligt ansatte har en særlig motivation
for at gøre noget godt for borgerne og samfundet. Det kan man som mellemleder blandt andet
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understøtte ved at have særligt fokus på medarbejdernes
faglige udvikling, siger Dorte Cohr Lützen.
At kunne bruge sin faglighed til at udvikle metoder, der kan
forbedre servicen og behandlingen af borgerne, er nemlig
stærkt motiverende for mange offentligt ansatte.
EN NY MØDEKULTUR

Mange mellemledere bruger en del af deres arbejdstid på at
håndtere medarbejdere med stress. Men som mellemleder
befinder man sig også selv i en udfordret position, når det
kommer til risikoen for arbejdsrelateret stress. Adskillige
undersøgelser fra lederorganisationer viser, at 10-15 procent
af ledere og mellemledere er alvorligt stressede, og ifølge

Om forfatteren
Dorte Cohr Lützen er cand.mag. og konsulent
og driver virksomheden Lützen Management,
hvor hun arbejder med udvikling af ledere og
teams, forandringsprocesser og rekruttering.
I de seneste 20 år har hun tillige været coach
og underviser på en række lederkurser for
mellemledere, særligt i den offentlige sektor.
Dorte Cohr Lützen er desuden foredragsholder
og medforfatter til bogen Dit personlige
ledelsesrum (Gyldendal Business 2012).
Mellemlederens dilemmaer udkom
på Gyldendal Business i juni 2020.

arbejdspsykolog og stressforsker
Janne Skakon er det desuden en ekstra
udfordring, at lederstress er tabubelagt.
- Man får heller ikke løst stress-problematikken ved at læse min bog, desværre, medgiver Dorte Cohr Lützen.
Til gengæld er der flere redskaber,
der kan hjælpe mellemlederen til at
nedsætte risikoen for stress.
- Det handler blandt andet om at
bryde opgaverne ned i overskuelige
dele, så man løbende kan se, at ens arbejde giver resultater. En helt konkret
ting kan være at sætte sig ned hver
fredag eftermiddag og samle op på
ugen, så man har et overblik.
Styring og prioritering er kodeordene, hvis man vil styre uden om de
værste faldgruber som mellemleder.
Det gælder også i forhold til møder,
som ofte bliver hevet frem i rampelyset som den helt store tidsrøver - og
med god grund.
Mange mellemledere oplever, at for
mange og for lange møder sluger det
meste af arbejdsdagen, så der ikke er
tid nok til at udvikle og udøve ledelse.
Og hvordan man kan skabe både
effektive og innovative møder, er da
også et af de dilemmaer, Dorte Cohr
Lützen tager under behandling i sin
nye bog.
- Mange møder er ren sagsbehandling, og hvor mange deltager egentlig
aktivt? Hvordan skal vi lave kortere
møder, og hvilke slags møder har vi
brug for?
Der er nok at tage fat på, og Coronakrisen med dertilhørende hjemmearbejde, aflyste fysiske møder og
flere online-møder har også sat mange
arbejdspladsers mødekultur i relief.
- Jeg håber virkelig, at arbejdspladserne sætter sig ned og arbejder videre
med de nye erfaringer fra krisen, så
tingene bliver sat i system, og der
kommer en læringsproces. Både i
forhold til møder, men også i forhold
til fleksibilitet og tillid mellem medarbejder og ledelse. Her kan der være
meget godt at hente, mener Dorte
Cohr Lützen.

De 10 ledelsesdilemmaer
1. Ledelsesopgaven: Hvordan balancerer man mellem at gøre det,
man bliver bedt om, og det, som man selv synes, giver mest
værdi for arbejdspladsen?
2. Motivation og styring: Hvordan styrker man medarbejdernes
motivation og selvstændighed, samtidig med at styringen
oppefra øges?
3. S
 elvstændighed og teams: Hvordan leder man medarbejdere,
så alle føler stor selvstændighed, samtidig med at teamet skal
fungere effektivt?
4. M
 ellemlederens rolle i ledelse på tværs: Hvordan bidrager
man bedst til at styrke ledergruppens samlede indflydelse på
organisationen uden at have positionsmagten?
5. L edelse opad: Hvordan leder man mere opad og får mere
indflydelse på det strategiske niveau, uden at man opleves
som besværlig?
6. T illid og kontrol: Hvordan balancerer man mellem styring og tillid
over for medarbejderne, og hvordan forvalter man den tillid, som
bliver tildelt fra egen chef?
7. F orandring og stabilitet: Hvordan sikrer man i det daglige arbejde
balancen mellem kravet om forandring og kravet om stabilitet?
8. F eedback og det gode arbejdsmiljø: Hvordan udvikler man
feedback i et teambaseret miljø, der ikke overskrider
medarbejdernes grænser?
9. Møder, som er effektive og innovative: Hvordan styrer man
møder effektivt, samtidig med at man faciliterer engagerede
dialoger?
10. B
 alancen mellem entydig og flertydig ledelse: Hvordan er man
klar og tydelig i sin ledelse og samtidig nysgerrig, spørgende og
lyttende, også når ens eget mandat ikke er helt klart?
Kilde: Mellemlederens dilemmaer
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Marens stribe
Ryddede op på mit kontor.

Næ, se, et gammelt
Vogue, hvor der
står, at Brad Pitt
og Jennifer Aniston
er blevet gift.
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Måske du skulle
rydde op noget
oftere.

Forbundet Kultur og Information har samlet
de mange spørgsmål og svar, der er kommet
omkring Corona på vores hjemmeside.

www.Kulturoginformation.dk/corona

Se flere job på
Forbundets
jobportal:
bibliotekarjob.dk

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Følg Perspektiv
på Instagram
@fagmagasinetperspektiv
#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

KURSER OM PENSION

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Morgenmøde for ledere:
Lederskab i konflikter
Lederen som konfliktnavigatør. Destruktive konflikter resulterer ofte i dårlige
trivselsmålinger, stress,
sygefravær og manglende
effektivitet. Omvendt
resulterer konstruktive konflikter i nye og innovative
løsninger, hvor både ledere
og medarbejdere trives.
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
situationer, der uundgåeligt
vil opstå på vores arbejdspladser.
21. oktober 2020 via din
computer, 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,
grundlæggende beregninger, brug af diagrammer
og meget mere.
5. november 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
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GENERALFORSAMLINGER
TR-KURSER

KURSER FOR STUDERENDE

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

Webinar: Sådan bruger du
Excel til dataanalyse og
visualisering
Bliv introduceret til at arbejde
med store datapuljer, gennemskue sammenhænge og
at præsentere data visuelt
overskueligt med Excel.
18. november 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone
Gå-hjem-møde: Slip stress
ud af skammekrogen – et
forsvar for arbejdsfællesskabet
Krav om at skulle arbejde hurtigere og på nye måder kan
være svære at håndtere, fordi
man kan opleve, at det går
ud over fagligheden. Dette
krydspres kan indebære
moralske dilemmaer, som
kan stresse både ledere og
medarbejdere.
3. december 2020
i København
Webinar: Gratis alternativer
til Photoshop og InDesign
Bliv introduceret til en række
gratis alternativer til de
grafiske programmer Adobe
Photoshop og InDesign.
4. februar 2021 via din computer, tablet eller smartphone
Fagligt Landsmøde 2021:
Fremtidens kompetencer
Kom og få ny viden og
inspiration til, hvilken vej du
skal gå, når vi sammen sætter spotlight på fremtidens
kompetencer.
20. – 21. marts 2021
i København

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en
tidsalder, hvor digitalisering
og internet sætter nye ophavsretslige problemstillinger
på bibliotekernes dagsorden.
2. oktober 2020 i Aarhus
Organisation, udvikling og
samskabelse (Diplomuddannelse 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 værktøjer til og prin-cipper for
udvikling, design og strukturering af digitale løsninger
og websites. Seks dages live
webbaseret undervisning.
10. november til 10. december
2020 via din computer
SoMe Manager
(Miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde
strategisk med sociale medier, og få samtidig fokus på
den praktiske del, hvor vi arbejder med at producere det
gode indhold. Fire dages live
webbaseret undervisning.
24. februar til 25. marts 2021
via din computer

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelse over fem kursusdage, som gør dig i stand
til at arbejde som Records
Manager i private og offentlige virksomheder.
2. til 23. marts 2021
i København

JOB OG KARRIERE

Netværk dig til nye
karrieremuligheder
- også på LinkedIn!
Workshop, hvor du får praktiske eksempler og inspirerende idéer til, hvordan du
kan præsentere dig selv og
skille dig ud i forhold til dine
konkurrenter.
1. oktober 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

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

PENSION

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

TR-KURSER
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
TR-uddannelse Modul A
2021
2. til 4. marts 202
i Middelfart

Som studentermedlem kan du
deltage gratis i
mange af vores
gå-hjem-møder,
webinarer og
værktøjskurser.
Følg med i kalenderen på
www.kultur
oginformation.dk
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NYT JOB
TEKST SABRINE MØNSTED FOTO GITTE SOFIE HANSEN

Her er stor faglig respekt
Navn: Michael Jensen
Stilling: Informationskonsulent i Dansk
Standard, vikariat fra maj 2020 til april 2021
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2009
Tidligere: Ti år som bibliotekar i flere folkebiblioteker: Taastrup, Brøndby, København,
Glostrup og gymnasiebibliotekar. Studentermedhjælper hos Infomedia.
Alder: 40 år
Hvorfor søgte du jobbet hos Dansk Standard
efter mange år i folkebibliotekerne?
- Jeg var klar til et skifte. Jeg havde været igennem en voldsom hård periode i min seneste
lange ansættelse i folkebiblioteket, hvor jeg
blandt andet var meget uenig i den retning,
folkebibliotekerne udvikler sig, og jeg havde
samtidig en ledelse, der var dårlig til at have
blik for medarbejdernes trivsel. Derfor har
jeg været, i et forløb hos AS3, et bureau, der
hjælper en videre i arbejdslivet. Her sad jeg
sammen med en blandet gruppe, for eksempel en jord- og betonarbejder og en tidligere
direktør i Falck. Det fik mig til at tænke i nye
baner. Jeg så stillingen hos Dansk Standard hos
Jobnet og søgte.
Hvordan var jobsøgningsprocessen
under Corona?
- Det hele har trukket ud. Jeg blev kaldt til
samtale, mens jeg stod på toppen af et bjerg
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i Sydspanien lige inden, Danmark lukkede
ned. Jeg nåede at komme til den første
samtale. Den anden samtale blev udskudt
to gange, men endte med at blive et Skype
for Business-møde. Jeg fik den sidste
frisørtid i København dagen før, fik købt
en lyseblå skjorte og lånte en computer
med kamera, så jeg var klar til samtalen.
Men jeg fik jobbet, der var god kemi, og
jeg oplevede, at jeg havde noget fagligt at
byde ind med.
Hvad er dine opgaver i Dansk Standard?
- Jeg vejleder folk på mail og telefon i
brugen af standarder. Der er cirka 28.000
standarder i Danmark om alt fra, hvordan
man producerer mundbind, ølflasker og
køleanlæg og vedligeholder legepladser, til
hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø.
Standarderne er som udgangspunkt frivillige at følge, men hvis man følger dem, har
man en sikkerhed for, at man overholder
reglerne på området. Vi vejleder også i,
hvad der for eksempel skal til for at kunne
anvende CE- eller Svanemærket. Dansk
Standard er en erhvervsdrevet fond, men
indgår hvert år en mål- og resultatplan med
Erhvervsministeriet, der udstikker rammer
og mål for fondens bidrag til erhvervslivet
og samfundet generelt.

Hvad er det bedste ved
dit nye job?
- Det er stemningen. Ledelsen er
meget lydhør og tager sig altid
tid til at tale med én. Der er stor
faglig respekt. Målsætningen
er at være Danmarks bedste
arbejdsplads for de 161 ansatte,
og jeg oplever, at der er handling
bag ordene. For eksempel har vi
et relaxrum, hvor man kan tage
en pause i løbet af dagen, og så er
udsigten fantastisk. Vi ligger i Frihavnen med udsigt over vandet
og til Flakfortet.
Hvad håber du, vikariatet
fører til?
- Jeg har været i mange tidsbegrænsede stillinger, fordi det er
det, der har været muligt. Men jeg
håber, det her kan føre til en forlængelse. I hvert fald har det fået
mig ind på en ny retning i mit fag,
som, jeg synes, er spændende.
Jeg bruger den samme faglighed,
søgeteknikker og mindset, men
på et andet område. Jeg savner
dog lidt kulturdelen, men man
kan ikke få det hele.

Kære medlem

”Hvis du begynder at
investere, så kan du
rent faktisk få økonomisk frihed på sigt. Det
kan være, at du vil tage
en uddannelse, tage
på en større rejse eller
købe et kolonihavehus.
Det meste er muligt”
Investeringsrådgiver Pernille Wahlgren

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
Tema side 12
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Nu kan brugerne låne materialer med Biblioteketappen på både Android og iOS. Når lånet er
registreret deaktiveres RFID-chippen.
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Læs mere på redia.dk/laan.

INVESTÉR DIG TIL FRIHED

Der er
brug for
voksne
på TikTok

Værktøjskasse til
mellemledere
Studenterjob
hos Ferring

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

