Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33
FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS FAGMAGASIN PERSPEKTIV
NR. 10 · 2020
Tema: krænkelser
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Så står din næste selvbetjeningsautomat klar til dig på vores lager.
Læs mere og kontakt os på redia.dk/butler
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Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!
Op imod 900 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

”Hvis du føler, at dine
grænser er overtrådt,
så er de overtrådt. Vi
skal ikke ud i: »Kan du
tåle mosten eller ej«.
Krænkelser må aldrig
blive individualiseret”
Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information
Lone Rosendal.

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
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AKTUELT INTERVIEW

Hvem er med?

57 organisationer er medunderskrivere på appellen til politikerne.
Blandt andet flere fagforbund som
Dansk Psykolog Forening, FOA, 3F,
Lægeforeningen, patientforeninger,
arbejdsgiverorganisationer som
Dansk Erhverv og vidensinstitutioner
som Vidensråd for Forebyggelse.
Desuden er Danmarks Biblioteksforening også medunderskriver.

Danskernes sundhed i tal
Hver fjerde unge har inden for seks måneder haft søvnproblemer

Over 50.000 over 65 føler sig så ensomme, at det påvirker deres hverdag
Hver fjerde voksne dansker er stresset
Hver sjette voksne dansker er svært overvægtig, men halvdelen vil gerne leve sundt og tabe sig

16 procent af danskerne lever usundt, men halvdelen vil gerne leve sundere
29 procent er fysisk inaktive, men 71 procent af dem vil gerne være aktive
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Ved fælles indsats
kan flere leve længere,
sundere og gladere
Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser markant social ulighed i folkesundheden.
Forbundet Kultur og Information er medunderskriver af en politisk appel om en
folkesundhedslov, der skal sikre, at sundhed tænkes bredere end i dag.
Sundhed er ikke kun lægebesøg eller adgang til hospitaler.
Derimod spiller rigtig mange ting ind på vores sundhed - fra
uddannelse til vaner og kost til vores relationer. Derfor er 57
organisationer, heriblandt Forbundet Kultur og Information,
gået sammen med Danske Regioner i spidsen om en appel til
politikerne om at tænke sundhed langt bredere og på tværs.
For eksempel med et krav om altid at lave en sundhedsvurdering af nye love, som man i dag laver en miljøvurdering. »Så
man vurderer alt fra en ny folkeskolereform, nye motorveje eller tiltag om vindenergi for positive eller negative konsekvenser
for folkesundheden«, forklarer Morten Grønbæk, formand for
Vidensråd for Forebyggelse og direktør ved Statens Institut for
Folkesundhed, til ugebrevet Mandag Morgen.
I Norge har man haft en folkesundhedslov siden 2012 med
stor succes, for eksempel har den norske kommune Rana
sænket frafaldet på ungdomsuddannelserne, som er blevet et
fokusområde, fordi uddannelse er afgørende for sundhed og
levealder. Desuden er der kommet større fokus på unges trivsel
i skolerne, overvægt, ensomhed, tryghed i nærområdet og
kvalitet i drikkevand. »Folkehelse indgår i alt, hvad vi foretager os«, som kommunalplanlægger med ansvar for strategien
omkring folkesundheden Gro Sæten siger. Kommunen har
sat sig fire mål: den sociale ulighed i sundhed skal mindskes,
fraværet i skolen skal ned, der skal sættes ind overfor psykiske
problemer, ensomhed og en tilværelse på kanten eller uden for
arbejdsmarked, og der skal arbejdes på tværs.

folkesundhed på Norges Tekniske-Naturvidenskabelige Universitet Dina Von Heimburg. Folkesundhedsloven har ifølge hende
åbnet op for en dybere tilgang til arbejdet med sundhed og har
givet et blik på strukturer, der kan fremme sundhed.
»Mange af udfordringerne omkring sundhed kan kommunerne ikke løse alene. Det gælder for eksempel ensomhed
(…) Siden lovens indførelse har nordmændene arbejdet med
folkesundhed på kryds og tværs«, siger hun.

Men hvorfor er en lov om folkesundhed nødvendig?
»Med en lov får kommuner og regioner tildelt ansvaret for
folkesundheden, så det ikke bare er en opgave for sygehus
og læger og statslige kampagner i ny og næ«, siger lektor i

Appellen er sendt til regeringen og Folketinget
i november 2020.

Hvorfor er Forbundet Kultur og Information med i appellen?
- Fordi vi vil arbejde for mere lighed i folkesundheden, og fordi
vores medlemmer spiller en rolle i at øge folkesundheden.
Undersøgelser viser, at mange indikatorer spiller ind på vores
sundhed livet igennem, for eksempel er uddannelse afgørende
for et godt og langt liv, og det er vigtigt at markere, at vores
medlemmer i folkebiblioteker og i fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker er med til at understøtte dette. Undersøgelser viser også, hvor vigtig den mentale sundhed er, og
da litteratur og kultur er en måde at skabe fællesskaber og
inspiration på, der kan gøre en forskel i den enkeltes liv – uanset udgangspunkt, så vil vi også her synliggøre medlemmernes
arbejde og kompetencer. Evnen og lysten til at læse og lære,
adgang til informationer og informationskompetencer udvikler
og styrker alle mennesker til at tage hånd om deres eget liv og
være en del af et samfund, og det handler folkesundhed i høj
grad også om, siger formand i KI Tine Segel.

Kilder: Danske Regioner, Mandag Morgen

5

FORMANDENS LEDER
Tine Segel / ts@kulturoginformation.dk
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Overenskomster kan
også handle om
verdensmål og klima
Arbejdet med forberedelserne til OK21 skrider
fortsat fremad, og i øjeblikket arbejdes der på
de indre linjer, inden mødet med arbejdsgiverne
indledes i december, og de konkrete forhandlinger sættes i gang i starten af de nye år. Vi kan i
forbundet konstatere, at en stor del af vores krav
er gået videre internt i Akademikerne, og det
tolker jeg både som, at vi har fælles dagsordener
med mange andre organisationer, og at der er en
forståelse for nogle af vores specielle krav. Nu
skal kravene så videre i forhandlingssystemet
med kravsudtagelse i CFU (Det centrale forhandlingsudvalg for stat) og Forhandlingsfællesskabet
på det kommunale og regionale område, inden vi
går til arbejdsgivernes bord.
Jeg har tidligere skrevet, at vi i denne overenskomst har skruet forventningerne til de økonomiske resultater ned på grund af de samfundsøkonomiske konsekvenser af den pandemi, vi
befinder os i. Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi
kan se frem til forhandlinger om forholdsvis små
beløb, men det kan omvendt potentielt give plads
til, at vi tager fat om andre vigtige tiltag omkring
bæredygtige arbejdsliv, som dels kan trække på

”For selvom debatten om den
grønne omstilling og klima
ikke er ny, er det stadig nyt,
at vi kan tænke det ind i
overenskomstsystemet.”

erfaringer (både de gode og mindre gode) fra den tid, vi
lever i. Men også tankerne om »Frit Valgs-aftale«, hvor vi
kan skæve til de private overenskomster, er noget af det,
vi arbejder med. Måske den tid, vi lever i, også kan give
anledning til, at vi tager fat om nogle andre store temaer,
som gælder globalt, men hvor vi lokalt i Danmark også er
og skal i gang med store forandringer. Nemlig den grønne
omstilling og arbejdet med FN’s Verdensmål generelt.
I udvekslingen af krav blandt organisationer kan vi se,
at en del organisationer har stillet krav, der vedrører klima
og en grøn dagsorden, så også arbejdspladserne kan
bidrage til den grønne omstilling. Det bakker vi naturligvis op om fra vores side, uanset at der i vores interne
kravproces ikke er indkommet konkrete krav om dette.
For selvom debatten om den grønne omstilling og klima
ikke er ny, er det stadig nyt, at vi kan tænke det ind i
overenskomstsystemet. Men selvfølgelig kan og skal vi
tænke i de baner, for meldingerne fra FN’s Klimapanel er
alvorlige, og der er sat en målsætning i Danmark på at nå
70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.
Der er mange områder at tage fat på denne store dagsorden på, men i første omgang kan vi se på arbejdspladsstrukturerne og medarbejderinddragelsen i den grønne
omstilling, og i Broen til Fremtiden, hvor vi som forbund
er engageret, arbejder man også med tanker om en grøn
APV, hvor man ser på for eksempel organisationens CO2regnskab, politik for transport og rejse, energieffektiviseringer, drift og byggeri – og skaber en fælles bevidsthed
på arbejdspladsen om, hvordan man som ledelse og
medarbejdere kan skabe handling til gavn for klimaet.
Arbejdet med klima og FN’s Verdensmål, kan jeg se,
fylder i bibliotekernes strategier, både folkebibliotek, fag, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Mange af jer er i
gang med at arbejde med forståelsen og udbredelsen, og
derfor er det på tide, at vi som forbund tænker i, hvordan
vi kan bidrage. Verdensmålene er naturlige at tænke ind
i overenskomsten, tænk blot på, hvordan de adresserer
lighed, ligestilling, trivsel, arbejdsforhold med mere. Alt
sammen noget, som fagforeninger historisk har været
med til at skabe løsninger for. Klimaindsatsen er et af
verdensmålene, og også her bør vi kunne tage medansvar
mellem arbejdsmarkedets parter og dermed sikre handling og den nødvendige forandring.

Leder du
efter en
bæredygtig
bank?
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Hos Lån & Spar tager vi ansvar for klima og miljø på
flere måder. Som bank gør vi især en forskel gennem
vores professionelle valg. Vores nye investeringsfond,
Globale Aktier Basis, investerer udelukkende i store
virksomheder, som er blandt de 10% mest bære
dygtige inden for deres felt.
Vil du have flere forslag til ansvarlig investering,
behøver du bare booke et møde hos en af dine
investeringsrådgivere. Ja, vi mener ”dine”.

FKI_201113_investering-bærdygtig_185x240.indd 1

Lån & Spar er bl.a. ejet af Forbundet Kultur og Information.
Som medlem ejer du os. Derfor får du højere rente,
bedre vilkår og fri adgang til alle de råd om ansvarlig
og bæredygtig investering, du thar brug for.
Giver det mening? Ring 3378 1998 – eller gå på
lsb.dk/fki og book et møde.
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreve

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

21. oktober

Flere udlån både fysisk og digitalt

Fokus på dimittendledighed under corona

Bibliotekerne har formået endnu en stigning
i antal udlån, viser Slots- og Kulturstyrelsens
nye rapport, Folkebiblioteker i tal 2019. Men det
faldende antal medarbejdere er problematisk,
mener KI’s formand.

I krisetider er det sværere at lande sit første job. KI’s hovedorganisation Akademikerne
ønsker politisk fokus på dimittend- og langtidsledighed som følge af covid-19.

For første gang i en årrække steg bibliotekernes
fysiske udlån i 2019. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport om folkebibliotekerne.
Samtidig fortsætter stigningen i digitale udlån. 5
millioner e-bøger og netlydbøger blev der udlånt i
2019, hvilket er en stigning på 32 % fra 2018.
KI’s formand Tine Segel glæder sig over fremgangen. Brugen af elektroniske ressourcer steg
desuden med 30 %, og med et samlet besøgstal på
37,4 millioner er folkebibliotekerne fortsat blandt
de mest besøgte kulturinstitutioner i Danmark.

2020 er det værste år i nyere tid for de nyuddannede, vurderer Akademikerne, der er KI’s
hovedorganisation. Pr. september er ledigheden for sommerdimittender (der har færdiggjort
deres uddannelse i juni, juli og august) omkring 43,3 %.
Hos KI’s medlemmer er ledighedsprocenten for dimittender omkring 41,8 %, hvilket placerer sig omkring gennemsnittet. For alle medlemmer er tallet omkring 5,0 %.
Samlet set skal nyuddannede konkurrere mod historisk mange erfarne kandidater, fordi
den generelle ledighed siden marts er vokset til 6 % af arbejdsstyrken. Akademikerne er
opmærksomme på problematikken og opfordrer politikerne til at sætte emnet øverst på
dagsordenen.
Mortensen

Reduktion af antal medarbejdere
Tallene viser dog også en mindskning af folkebibliotekernes personale på 74 årsværk siden 2018.
Antallet af personaletimer har været dalende siden
2010. Den udvikling bekymrer Tine Segel.
- Bibliotekerne er med til at løfte nogle store
samfundsdagsordener: fremme af læselysten,
styrkelse af borgernes informationskompetencer,
at skabe fællesskaber og mindske social ulighed.
Men det kræver faglige ressourcer at løfte opgaven, blandt andet fordi mange af opgaverne kun
kan løses, hvis der er medarbejdere til det opsøgende arbejde. Behovet er derfor mere kvalificeret
personale, ikke mindre, siger hun.
Mortensen

KI's dimittendledighed
er 41,8 %, hvilket
ligger omkring
gennemsnittet for
Akademikernes
generelle
dimittendledighed.
Arkivfoto Jakob
Boserup

28. oktober

KI er medunderskriver på brev om sexisme
284 underskrivere støtter op om, at debatten om sexisme også skal tages internt
i fagbevægelsen. Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel er en af
medunderskriverne.

Det er vigtigt med faglige
medarbejdere, hvis folkebibliotekerne
skal prioritere den opsøgende indsats,
mener KI's formand Tine Segel.
Foto: Jakob Boserup.
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284 underskrivere fra alle dele af fagbevægelsen har i et debatindlæg i Politiken den 27.
oktober sat fokus på sexisme i fagbevægelsen. I debatindlægget skrives blandt andet:
»Tak til jer, der de sidste uger har sagt fra over for sexisme først i mediebranchen og
senere i mange andre brancher. Det viser, som flere har understreget, at sexisme, seksuel
chikane og magtmisbrug er indgroet i alle dele af vores samfund. Det er derfor helt afgørende, at vi siger det højt og siger fra i fællesskab, hvis vi skal løse problemet.
Desværre findes sexisme også i mange af de faglige organisationer, der skal gå forrest i
arbejdet med netop at identificere, kortlægge og bekæmpe sexisme og forsvare ofrene.«
»Det er for os at se en bunden solidarisk opgave at bekæmpe en sexistisk kultur i fagbevægelsen. Vi skal løfte denne opgave i fællesskab for alle os, der til daglig kæmper den
faglige kamp, og for dem, der kommer efter os for at bære den faglige ild videre. Vi skal
gøre det for alle vores medlemmer nu og i fremtiden.«
Læs også tema side 10
Lerche

Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

8. oktober

Bibliotekarer 5. mest troværdige faggruppe
En række organisationer opfordrer de beskæftigelsespolitiske ordførere til
en række forbedringer. Foto Christoffer Regild
29. oktober

Brev til politikere: behov for bedre ressourceforløb

Bibliotekarerne holder sig fortsat i top 5 over de mest troværdige
faggrupper i Danmark, ifølge en analyse foretaget af Radius. Formand Tine Segel kalder det et skuldeklap og en klar anerkendelse af
den forskel, bibliotekarer gør hver dag.
De øvrige faggrupper i top fem er jordemødre, sygeplejersker,
læger og politibetjentene.
Lerche

KI er sammen med 63 andre organisationer en del af alliancen VærdigReform, som ønsker at forbedre vilkårene omkring ressourceforløb for
danskere, der er faldet uden for arbejdsmarkedet.
Fagforeninger oplever for ofte, at de medlemmer, der for alvor har brug for
samfundets hjælpende hånd, bliver parkeret i ressourceforløb, der varer
for lang tid og til tider er uden reelt indhold. Det er spild af samfundets
penge, men endnu værre er det uværdigt for de mennesker, der bliver
ramt.
Brevet beskriver de forbedringer, organisationerne gerne ser gennemført, herunder et stop for modregninger, forkortelse af ventetiden samt
en indføring af afklaringsgaranti.
Forbundet Kultur og Information bakker op om budskaberne i brevet og
vil fortsat støtte arbejdet bag VærdigReform.
Læs mere på www.vaerdigreform.dk
Mortensen

Troværdighedsmåling viser, at bibliotekarer, sammen med
jordemødre, sygeplejersker, læger og politibetjente, hører til de
faggrupper, danskerne har mest tillid til. Arkivfoto: Jakob Boserup.

8. oktober

22. oktober

To udvalg styrker strategiske biblioteksudvikling

Drenge: Lad os læse frivilligt

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter to nye organer;
Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum for
at trække sektoren tættere på ministeren og styrke områdets samlede
strategi, siger enhedschef i styrelsen for Center for Kunst og Biblioteker
Annette Bach.

Lad os læse bøger i skolen uden andet krav end at læse dem,
lyder det fra en gruppe norske drenge, der giver deres ti bud på,
hvad der generelt kan få drenge til at læse mere. Et godt skolebibliotek er et andet.

Strategisk Biblioteksudvalg
- Vi står for eksempel med en udviklingspulje på 25 millioner kroner, hvilket giver mulighed for større og længere strategiske træk. Derfor var der
brug for et bedre overblik over biblioteksområdet. Desuden kaldte det på
en opkvalificering af rådgivningen af kulturministeren. Begge dele bliver
indfriet ved Strategisk Biblioteksudvalg, der så at sige trækker sektoren
tættere på ministeren, siger Annette Bach.
Men Strategisk Biblioteksudvalg er ikke kun rådgivende, men også
udmøntende og direkte tilknyttet Udviklingspuljen for folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre. Udvalget består af i alt otte medlemmer med
faglig indsigt i folkebiblioteksområdet, som skal rådgive ministeren om
potentielle strategiske udviklingsretninger og pege på konkrete indsatsområder for puljepengene.
Bibliotekernes Koordinationsforum
- Koordinationsforummet skaber videndeling på tværs om alt fra nye
tiltag til, hvilke udfordringer sektoren har. Det giver mulighed for at tappe
ind i hinandens arbejde og lave strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren. Det fælles overblik kan de give videre til os i styrelsen og til
ministeren, som på den måde kan understøtte sektoren bedre, siger
Annette Bach.

De professionelle formidlere - bibliotekarer og lærere - har også
en væsentlig rolle i at formidle personligt, for som et andet af
drengenes bud lyder: »Anbefalinger af bøger må være rettet mod
den enkeltes interesser og personlighed«.

De ti bud:
1. Flere bøger med handlingsdrevne historier, som ikke er for lange
2. Bogen må fange læseren fra første kapitel
3. Hovedpersonen skal være en dreng
4. Hovedpersonen skal have en spændende hemmelighed
5. Omslaget skal stemme med indholdet
6. Der skal være en cliffhanger i bagsideteksten
7. Anbefalinger af bøger skal være rettet mod den enkeltes
interesser og personlighed
8. På skolen skal vi have mere frivillig læsning uden opgaver
knyttet til
9. Skriftlige skoleopgaver om bøgerne er ødelæggende
for litteraturen
10. Skolen skal havet et bedre skolebibliotek.
Mønsted

Mønsted
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ARBEJDSPLADSKULTUR

Krænkelser:

Kun du ved,
hvor din
grænse går
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Vi skal ikke dømme
hinandens grænser,
men i stedet lytte. Vi
oplever ting forskelligt,
og det vigtigste for en
god arbejdspladskultur
er, at vi tør sige højt, når
noget ikke føles okay,
siger arbejdsmarkedsforsker Mille Mortensen.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP

- Vi kommer aldrig
krænkelser fuldstændig til livs,
men vi kan tage
magten fra dem
ved at tale åbent
om dem, siger Mille
Mortensen, der
er cand.mag. og i
syv år har forsket i
arbejdspladskultur
og mobning og
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ARBEJDSPLADSKULTUR

krænkelser på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.
Og der er bud efter hende og hendes viden.
For krænkelser i arbejdslivet er kommet frem
fra mørket og på forsiden af alle medier.
Vidnesbyrd fra branche efter branche debatteres i anden bølge af #MeToo-debatten*, der
handler om seksuelle krænkelser og sexisme
på arbejdspladser. Men krænkelser og mobning kommer forklædt i mange skikkelser
(nogle gange så godt forklædt, at vi ikke
opdager dem, mere om det senere), og i Mille
Mortensens forskning er der ikke som sådan
kønsforskelle - både mænd og kvinder oplever
krænkelser og mobning på arbejdspladserne
- og løsningen for at dæmme op for alle slags
krænkelser er også den samme.
Men før vi »serverer« løsningen - for, som
Mille Mortensen siger, er der blevet forsket i
området i 30 år, så vi ved faktisk godt, hvad
der virker - så lad os starte et andet sted.
FÆLLESSKAB ER VIGTIGERE
END GRÆNSER

For hvorfor »lader« vi os krænke eller vender det
blinde øje til, når andre bliver krænket?
Som en mandlig leder spurgte Mille Mortensen under et lederseminar: »Vi har veluddannede og velformulerede kvinder ansat, hvorfor
tillader de krænkelser?«
Svaret er selvfølgelig ikke enkelt. Arbejdspladskultur er en kompleks størrelse, som man
bliver viklet ind i, når man bliver ansat. Mille
Mortensen definerer den som »måden, vi vænner os til at være sammen på, og den er aldrig
tilfældig«, siger hun.
For at kunne svare på lederens spørgsmål skal
man for eksempel forstå mekanismerne bag
social kontrol.
- Vi har en idé om, at vi er autonome og selv
styrer det meste, men det passer ikke. Vi undervurderer ofte fællesskabets og de sociale
spillereglers indflydelse på vores adfærd.
Når man befinder sig i en bestemt kultur,
tillærer man sig omgangsformen og måder
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at være på, som er legitime i netop den sociale sammenhæng.
Kulturen bliver internaliseret i os - bliver en del af os, så vi
bliver blinde for at se den udefra.
Desuden er vi så sociale væsner, at eksklusion fra gruppen er
værre end at rykke vores grænser.
- Vi er langt hen ad vejen villige til at lade vores grænser overskride for at blive accepteret og være en del af flokken. Mange
har igennem deres liv oplevet selv at blive udsat for ting, tillade
ting ske overfor andre eller selv gøre noget overfor andre, de
bagefter har det dårligt med og måske ligefrem skammer sig
over. Men som på det tidspunkt, det skete, ikke føltes som om,
at det kunne være anderledes, siger Mille Mortensen.
Det er også derfor, at vi ser talrige eksempler på, at både kolleger og ledere bagefter siger: »Vi vidste sådan set godt, at der
foregik noget, der ikke var i orden, men vi gjorde ikke noget«.
Og de har dårlig samvittighed over, at de ikke greb ind. Derfor
ser vi, at krænkelser kan forsætte i årevis, som vi har set det i
sagen fra mediearbejdspladser til politiske partier.
INTELLEKTUELT OMNIPOTENT

Arbejdspladskulturen og de strukturer, som indlejres i os, handler for eksempel om, hvad der belønnes på en arbejdsplads.
Mille Mortensens forskning viser blandt andet, at krænkende
handlinger har gode betingelser i en arbejdspladskultur med
konstante forandringer, hvor man effektiviserer og sætter
tempoet op. Fordi der er et krav - særligt fra os selv - om, at vi
skal være omnipotente (at vi skal kunne det hele), at det er et
svaghedstegn at sige fra og tvivle. Ingen har lyst til at træde
frem og skille sig ud af frygt for, at det bliver brugt imod én.
Informationsspecialister og bibliotekarer er inden for det
akademiske arbejdsfelt, hvor der, ifølge Mille Mortensen, også
er et krav om at være »intellektuelt omnipotent«.
- Undersøgelser viser, at »eksklusionsangsten« stiger under
forandringer i det her arbejdsfelt, fordi man for eksempel er
bekymret for, om ens faglighed matcher forandringerne. Det
giver grundlag for, at flere føler sig udsat for mobning (defineret som vedvarende krænkelser), siger hun.
KRÆNKELSER FRA FLERE KANTER

En vigtig nuance i debatten, ifølge Mille Mortensen, er, at to
tredjedele af krænkelsessagerne sker mellem kolleger, selv
om mediernes fokus ofte er på (de mere saftige overskrifter
med) chef-ansatte-krænkelser. For udover det formelle hierarki
mellem ledelse og medarbejdere, så er der et uformelt hierarki
blandt medarbejderne, der opstår på baggrund af eksempelvis

* #METOO-BØLGER
#MeToo-debatten startede som internetfænomen i 2017 med sagen om filmproducenten Harvey
Weinstein, der havde krænket et utal af kvinder. Han afsoner i dag en fængselsstraf på 23 år for
seksuelle overgreb og voldtægt. Det satte gang i en debat over hele verden, hvor kvinder under
hashtagget #MeToo delte deres oplevelser med seksuelle krænkelser og sexisme. I Danmark
fik debatten ikke for alvor rodfæste før i 2020, hvor tv-vært Sofie Linde på TV2 ZULU Comedy
Galla stod frem med en seksuelt krænkende episode. Det skabte anden bølge af #MeToodebatten, hvor mediefolk, læger, musikere og politikere står frem med vidnesbyrd om krænkelser
i deres arbejdsliv, hvilket har nuanceret debatten og fået flere arbejdspladser til at se indad og
iværksætte forskellige initiativer. Kilde: faktalink.dk

”Vi er så
sociale
væsner, at
eksklusion
fra gruppen
er værre
end at
rykke vores
grænser”
Mille Mortensen
Første gang vender vi ofte krænkelserne indad og starter med at skamme os. Vreden
kommer først efterfølgende, hvis den kommer, og kan i første omgang være rettet
mod én selv, »hvorfor gjorde jeg ikke noget?«, siger Mille Mortensen. Foto: Privat.
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erfaring, faglig dygtighed og stærkt netværk,
og som reguleres med den verbale omgangsform (jargonen), hvor det mest regulerende er
alt det, der ikke bliver sagt.
- Det betyder, at det kan opleves lige så
svært at sige fra overfor en kollega som at gå
op imod det formelle ledelseshierarki, siger
Mille Mortensen.
Undersøgelser viser også, at løst-ansatte
og nytilkomne er mere tilbøjelige til at rykke
deres grænser eller lade dem overskride, fordi
de er mere udsatte for at ryge ud, hvis de ikke
tilpasser sig kulturen.
I fag, som arbejder med direkte menneskekontakt såsom kunder, patienter og brugere,
kan der også ske krænkelser fra de borgere,
man betjener. En debat, der blandt andet kom
op på Facebook hos en faggruppe i Forbundet Kultur og Information, da Julie Arndrup,
medlem af KI’s hovedbestyrelse, spurgte sit
netværk, om nogen havde oplevet sexisme eller krænkelser i forbindelse med deres arbejde.
»Jeg tror, vi alle sammen er stødt på lånere,
som har opført sig grænseoverskridende.
Jeg har i hvert fald«, lyder en kommentar. En
anden skriver:
»(…) jeg har måttet gribe ind nogle gange for
at forsvare vores unge kvindelige medhjælpere. Nogle af dem har haft svært ved at sige
fra, fordi de var meget unge og høflige. Jeg har
instrueret dem i, at det er ok at være meget
tydelig, at råbe, bande, skubbe endda, om
nødvendigt, slå fra sig, og at det altid er deres
egne grænser, det gælder«. Og en tredje:
»For eksempel var der en, der pludselig
kyssede mig, da jeg var ved at afslutte vores
samtale, efter jeg havde hjulpet ham med at
finde forskellige bøger. Jeg blev så forvirret og
ked af, at det, jeg havde syntes var en god og
professionel vejledning og hjælp, endte sådan,
og jeg tænkte: »hvad jeg havde gjort, som fik
ham til at tro, at det var ok?«. Og først bagefter blev jeg vred«.
FAGBEVÆGELSEN SKAL GRIBE
MOMENTUM

Formand i Forbundet Kultur og Information
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Tine Segel har taget problematikken om krænkelser fra brugerne med til bordet hos Akademikerne (fællesorganisationen
for de akademiske fagforbund), fordi hun ønsker fælles fodslag
på området.
- Det er en problemstilling, der vedrører alle de erhverv, der
arbejder med relationer og servicerer borgere. I KI har vi flere
konkrete eksempler på medlemmer, der oplever krænkelser
fra brugerne, og i min bog skal man aldrig gå på arbejde og
være utryg eller udsættes for krænkelser, derfor skal vi arbejde
politisk for, at arbejdspladserne tager ordentlig hånd om problemerne. Her er det en vigtig pointe, at det aldrig må blive den
enkeltes problem. Ledelsen har ansvaret for altid at tage det
alvorligt, hvis nogen føler, at deres grænser overskrides, siger
Tine Segel, der mener, at fagbevægelsen skal gribe momentum
i #MeToo-debatten og få sat grundlæggende ligestillings- og
sexismeproblematikker på dagsordenen.
- Vi skal turde tale åbent om de her ting, og i løbet af foråret
vil vi arbejde med at ruste tillidsrepræsentanterne til at tage
snakkene på arbejdspladserne, siger Tine Segel og understreger, at KI har fortrolig rådgivning, hvor man som medlem altid
kan henvende sig.
Ifølge Mille Mortensen er krænkelser fra kunder, brugere og
patienter i udgangspunktet ikke lige så »sundhedsskadelige
og farlige« som mere vedvarende krænkelser fra ens chef eller
kolleger, fordi de er periodisk afgrænset. Til gengæld er det
helt afgørende, hvordan man som arbejdsfællesskab aftaler at
håndtere dem, så ingen står alene. Det er igen arbejdspladskulturen, der er afgørende.
- I feltarbejdet til min forskning har jeg oplevet sundhedspersonale, der har anmeldt trusler om vold fra patienter og
efterfølgende er blevet udstødt af kollegerne. Men det er så
vigtigt, at alles grænser bliver respekteret, for hvis én oplever
noget som krænkende, så er det krænkende for vedkommende.
Det skal andre ikke vurdere, siger hun.
RIGIDE REGLER DUER IKKE

Men arbejdspladskulturer lader sig ikke nemt ændre. Så lad os
tage fat på løsningerne.
Den leder, der ikke forstod, hvordan veluddannede og velformulerede kvinder kunne lade sig krænke, fortalte under samme
seance, at han nu havde taget initiativ til at undersøge omfanget af krænkelser gennem et spøgeskema. Mille Mortensens
modspørgsmål var: Hvad vil du så gøre med de tal, der viser, at
i afdeling Y har 50 procent følt sig krænket, og i afdeling Z har
20 procent oplevet krænkelser?
- Det vidste han ikke helt. Men faktum er, at vi ikke kan
opstille en masse spilleregler for, hvordan vi må være sammen,

og hvad vi må sige og ikke sige. Vi kan ikke undgå at træde
hinanden over tæerne på en arbejdsplads. For vi har forskellige grænser, som også kan flytte sig over tid. Vi oplever ting
forskelligt, og alt er kontekstafhængigt. Noget er okay at sige
i én sammenhæng, men ikke i en anden, så det handler ikke
om regler, men om at være opmærksom på hinanden. Målet er
ikke at komme krænkelser til livs, men at vi kan tale om dem
og skabe en kultur, hvor vi tør være åbne om, at vi er sårbare,
og hvor det er ok at sige fra, og man bliver taget alvorligt, uden
at det bagatelliseres eller bortforklares, siger Mille Mortensen,
der har udviklet et dialogspil, hvor man kan tale om, hvad der er
okay og ikke okay i forskellige situationer.
- Der er ikke rigtige og forkerte svar, men man kan lære
hinandens grænser at kende. For generelt skal vi blive bedre til

(bare) at lytte til hinanden. Når man »nøjes« med at lytte, betyder det ikke nødvendigvis, at man er enig, men det betyder,
at man respekterer den andens oplevelse af en situation. Det er
ikke altid noget, der skal fikses, men man kommer langt med
at sige: »Jeg er ked af, at du oplevede det sådan, det var ikke
min intention, point taken,« siger Mille Mortensen.
PSYKOLOGISK SIKKERHED

I Forbundet Kultur og Information er der i rådgivningen ikke
aktuelle sager blandt medlemmerne om seksuelle krænkelser.
Til gengæld indgår oplevede krænkelse på den ene eller anden
måde ofte, hvis medlemmer bliver sygemeldte, da samarbejdsproblemer og mobning kan give stresssymptomer.
- Stress er en kompleks størrelse og handler ofte om

”Generelt skal vi
blive bedre til (bare)
at lytte til hinanden”
Mille Mortensen
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relationer, og at man ikke føler sig værdsat og
forstået. Eller såkaldt »moralsk stress«, der
opstår, når man føler, at man ikke kan levere
et produkt i forhold til sin egen faglige stolthed, siger specialkonsulent i forbundet Lone
Rosendal, der i mange år har arbejdet med
arbejdsmiljø og i september holdt en temadag
for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om
sund arbejdspladskultur.
Og nøgleordet er ifølge hende »psykologisk sikkerhed«. Defineret som tillid, der gør,
at man tør tale om det svære uden at være
bange for, at det bliver brugt imod én.
- For eksempel kom det frem blandt de
tillidsvalgte, at ansættelser af medarbejdere
med andre fagligheder end de traditionelle
bibliotekariske, som vi ser på de fleste folkebiblioteker, kan være et ømtåleligt emne.
- Her er det vigtigt, at man kan tale om sine
bekymringer på en god måde. Det handler ikke
om, at man ikke vil tage godt imod nye kolleger, men om, at man måske føler, at ledelsen
ikke anerkender ens faglighed, siger Lone
Rosendal.
»Psykologisk sikkerhed« kræver, at man øver
sig i konstruktiv dialog og har en kultur, hvor
det er ok at være uenige. Situationen med
covid-19 er et godt eksempel, hvor man kan
være meget uenige kolleger imellem om, hvordan det skal håndteres, ifølge Lone Rosendal,

”Vi oplever
ting forskelligt,
og alt er
kontekstafhængigt.
Noget er okay
at sige i en
sammenhæng,
men ikke i
en anden.”
Mille Mortensen

TAL PÅ KRÆNKELSER
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø laver hvert andet år en arbejdsmiljøundersøgelse. I 2018
svarede 3,6 procent, at de havde oplevet seksuelle krænkelser på arbejdet, af dem er størstedelen
kvinder.
I forhold til generelle krænkelser og mobning er der ikke stor kønsforskel i tallene. FH (Fagbevægelsens
Hovedorganisation) lavede i 2019 en undersøgelse blandt medlemmer op til 29 år. Her svarede 46
procent af kvinderne, at de havde oplevet krænkelser, og 48 procent af mændene.

Kilder: FH Balance og Ligestilling, rapport februar 2019
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STÅ SAMMEN SOM KOLLEGER

I Københavns Kommunes Biblioteker har
#MeToo-debatten ikke skabt dønninger
udover den almindelige nyhedssnak, ifølge
fællestillidsrepræsentant Tage Sørensen.
- Men det er et område, hvor der er nultolerance. Ingen skal udsættes for grænseoverskridende adfærd, trusler eller vold på deres
arbejdsplads. Der er et krav om, at der skal
være en beredskabsplan på alle arbejdspladser; hvad man gør, hvis man oplever, at ens
grænser bliver overtrådt, men jeg tror, det
er varierende, hvor meget det er noget, man
taler om. På biblioteker, hvor medarbejdere
er mere udsat, som eksempelvis Blågården,
Urbanplanen og Husum, er det min oplevelse,
at de snakke fylder mere end andre steder,
siger Tage Sørensen.
- Det er vigtigt med klare aftaler, og at
man kan tilkalde hjælp, hvis man føler sig
truet. Derfor er det afgørende, at vi holder
fast i at være to på vagt. Det står ikke i vores
overenskomst, så det er afhængigt af en forståelse fra ledelsen, hvilket kan være sårbart
i en presset økonomi. Konflikthåndteringskurser ruster også medarbejderne til bedre
at kunne håndtere grænseoverskridende
adfærd, men afhænger igen af økonomi og
ledelsesprioritering, siger Tage Sørensen.

ORD I DEBATTEN

der understreger, at man aldrig skal »sidde i
rundkreds« og vurdere hinandens grænser.
- Hvis du føler, at dine grænser er overtrådt,
så er de overtrådt. Vi skal ikke ud i: »Kan du
tåle mosten eller ej«, eller »kan du ikke klare
lugten i bageriet«. Krænkelser må aldrig blive
individualiseret, siger hun.
Krænkelser og forulempelser kan også
komme fra borgere og brugere. Og i et
arbejdsfællesskab skal man stå sammen og
vide, hvad man gør, hvis man oplever noget
ubehageligt, ifølge Lone Rosendal, der foreslår, at man for eksempel har ét fælles sted,
hvor alle registrerer krænkelser, så ledelsen
og arbejdsmiljørepræsentanten har et overblik og kan vurdere, hvad der skal handles
på. For selvom alle har ansvar for et godt
arbejdsmiljø, så har TRIO (tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og ledelse) en særlige
rolle på arbejdspladsen, og kan sætte trivslen
på dagsordenen.

Krænkelser: når man bliver udsat
for nedværdigende adfærd
Mobning: vedvarende krænkelser
over tid, som man ikke har mulighed
for at forsvare sig effektivt imod
Sexisme: diskrimination på
baggrund af køn
Seksuel chikane: krænkelser af
seksuel karakter.
Kilde: Arbejdstilsynets vejledning
Krænkende handlinger, herunder
mobning og seksuel chikane

ARBEJDSPLADSKULTUR

Som leder har jeg magt
Henriette Ritz Kylmann, biblioteksleder på Dragør Bibliotekerne
og aktiv i KI’s netværk for ledere, er blevet mere opmærksom på
sin rolle som leder i forhold til krænkelser og sexisme på arbejdspladsen efter mediernes debat.
Hvad har debatten betydet for dig som leder?
- Den har fået mig til at tænke over, at jeg som leder har en
magt, som kan misbruges, og derfor skal jeg overveje, hvordan
jeg agerer – også selvom jeg er en kvinde. Den har fået mig til
at tænke over, hvilken jargon vi for eksempel har i min ledergruppe, hvor jeg er den eneste kvinde.
Jeg synes, at vi har fået en bevidsthed om sexisme og krænkelser, som vi ikke havde før – der er kommet spotlight på et
problem, der hele tiden har været der. Det giver jo en mulighed
for at se på, hvor man selv står, og hvor man står som leder.
Hvordan vil I tage hånd om det på din arbejdsplads?
- Det vil starte med en samtale med TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant). Og det er vigtigt, at de
ansatte kan gå til TRIO og opleve at blive taget alvorligt. Som
med trivsel i det hele taget, handler det om at skabe tillid og en
troværdig organisation, som tager hånd om de problemstillinger, der kommer – hvad end det er dårlig belysning på kontoret
eller oplevelser med en krænkende kollega eller låner.

Krænkende adfærd kan netop også komme fra
brugere – hvordan håndterer I dem?
- Vores 3-i-1 måling (kombineret APV, ledelses- og
trivselsmåling) har ikke vist noget om krænkende
adfærd fra brugere, men jeg havde en tidligere
ansat, som blev verbalt overfuset af en låner, og
fordi det var i et mindre lokalsamfund, mødte den
ansatte senere samme låner nede i et supermarked. Det var naturligvis voldsomt ubehageligt.
Nogle gange kan der opstå situationer, hvor
en låner opfører sig voldeligt, og så kan du rejse
en voldssag hos politiet – men hvad gør du, hvis
det er en gråzone eller ikkevoldelig krænkende
adfærd? Der har de ansatte brug for, at ledelsen
har et beredskab klar.

Del din tvivl som leder
Lederen spiller en central rolle i at udvikle en tillidsfuld arbejdspladskultur, ifølge Mille Mortensen.
- Hvis medarbejdere skal vænne sig til at kunne tale om det, der er svært i arbejdet, fordi det er sårbart, er ledere nødt
til at gå foran og finde mod til selv at vise sig sårbare. For eksempel ved at dele det, der opleves som vanskeligt, komplekst eller uhåndterbart i arbejdet, og dele sin tvivl, usikkerhed og ikke-viden, siger hun.
Og man skal ikke vente med at arbejde med håndtering og forebyggelse af grænseoverskridende adfærd, til man står
med konkrete eksempler.
- Lederen skal sætte emnet på dagsordenen og lede tillidsopbyggende dialoger i arbejdsfællesskabet om, hvordan vi
sammen bliver endnu bedre til at tale åbent om, hvor vores grænser går, siger Mille Mortensen og tilføjer, at det kræver
mod og kompetenceudvikling.
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I disse uger melder den ene branche efter den anden sig i
opgøret med sexchikane og sexisme Man spørger sig selv,
hvornår de første eksempler på sexisme i biblioteksbranchen vil dukke op?
Det er spændende om debatten kan sættes i gang.
Hermed et forsøg.
SEXCHIKANE ELLER DISKRIMINATION

Som antydet ovenfor foreslår jeg, at vi skelner mellem
sexchikane i form af seksuelle krænkelser og sexisme i
form af diskrimination, magtudøvelse og forringelse af
muligheder og vilkår.
Også i biblioteksverdenen er sexchikane og -krænkelser
tabuiseret. Men jeg kan komme i tanke om utallige sammenhænge, hvor sexismen har stukket sit hoved frem –
ikke kun for mig personligt, men også for kolleger.
Jeg siger ikke, at der ikke findes en almindelig kamp om
positioner, magt og indflydelse i biblioteksbranchen. Det
gør der i høj grad, men jeg siger, at der – også i biblioteksbranchen – bruges sexistiske tricks og fiduser, der gør
dagen og vejen en hel del mere krævende.
Jeg har i lang tid fortrængt det, men nu, hvor det ene
eksempel efter det andet kommer frem i medierne,
vælter erindringer frem om bemærkninger, forslag og
antydninger. Nogle lumre og andre regulært krænkende.
»SLUDDER OG VRØVL, KVINDERNE KAN DA BARE
KOMME PÅ BANEN«

Den værste sexisme er imidlertid den, der fratager kvinder mulighederne for at gøre deres indflydelse gældende.
Det er ganske givet blevet bedre gennem de senere år og
alene det, at det nu er muligt at skabe fokus på de reelle
problemer, er jo fantastisk, men det er her, vi skal passe
allermest på, at vi ikke glider tilbage.
Det er en meget stærk kultur, og den handler om den
simple antagelse, at mænd som udgangspunkt er dygtigere og mere handlekraftige end kvinder. Den kultur,
der berettiger andre til at spørge dig, hvordan du har fået
kørt dig selv i stilling til en eftertragtet position (som
spørgeren gerne selv ville have haft) eller berettiger til at

DEBAT

Sexisme i
biblioteksbranchen

afbryde og overhøre mødedeltagere og til at stjæle forslag
og resultater.
Man siger, at det blot handler om at agere på den rigtige
måde og vise mod. Min påstand er, at modet er svært at
mobilisere, når du fra barnsben er blevet vurderet på din
»kvindelighed« det vil sige din evne til at få alle omkring
dig til at være glade og tilfredse. Hvis ikke du tager den
opgave, betegnes du som enten mandhaftig, uligevægtig
eller en møgkælling.
KULTURÆNDRING FREM FOR SYNDEBUKKE ØNSKES

Som I de andre brancher giver det ikke mening at udpege
syndebukke og sætte navne på, men det giver mening at
indse, at også biblioteksbranchen har en kultur, der kan og
skal kigges efter i sømmene.
Anette Brøchner Lindgaard.
Bibliotekar og meningsdanner

”Som I de andre
brancher giver det
ikke mening at udpege
syndebukke og sætte
navne på, men det giver
mening at indse, at også
biblioteksbranchen har
en kultur, der kan og skal
kigges efter i sømmene.”
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”Vi var allerede digitale,
da corona lukkede Danmark”
20 · Perspektiv · Januar 2018
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Da Danmark i foråret blev lukket ned på grund af covid-19, var
digital undervisning for mange
undervisere ukendt land. Men for
informationsspecialisterne på
Københavns Universitet tog omstillingen til ren digital undervisning kun 14 dage. De var sådan
set klar.
Blended Learning er en undervisningsmetode, hvor man blander
digital og fysisk undervisning. Det kan være digitale øvelser, som
kombineres med efterfølgende klasserumsundervisning, og er en
metode, som universitetsbibliotekerne har brugt i undervisningen
i informationskompetencer før corona. Netop de gode erfaringer med at blande undervisningsmetoder og udnytte de digitale
muligheder gjorde, at universitetsbibliotekerne var blandt dem,
der var hurtigst til at gribe de digitale muligheder under coronanedlukningen.
Bonnie Ranvild Frisendahl, der er uddannet cand.scient.bibl. og
afdelingsleder på KUB Frederiksberg (Natur- og Biovidenskab) og
KUB Nord (Natur- og Sundhedsvidenskab), kalder det et kvantespring.
- Hvis man skal nævne den ene ting, corona har været god for, så
er det digitaliseringen af undervisningen. Bibliotekernes undervisning har taget et kvantespring på området, siger hun.
Hun husker især nedlukningen for medarbejdernes mod.
- Det, der slog mig mest, var den enorme parathed og det store
mod. Folk kastede sig bare ud i det. En af mine kolleger havde 200
studerende igennem onlineundervisning på én dag – i mindre hold
selvfølgelig. Og kollegerne var super seje og delte deres erfaringer
fra både de gode og de svære episoder. For eksempel oplevede en
kollega at undervise et hold på 20 medicinstuderende, der nægtede at slå kameraet til, og det gør undervisningen ret vanskelig,
siger Bonnie Ranvild Frisendahl.
DIGITAL DIDAKTIK

- På bibliotekerne har vi længe undervist i informationskompetencer og arbejdet med digitale metoder, fordi vi var først på
digitaliseringsbølgen. Men at blive god på dette område handler
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ikke kun om at gøre undervisningsindholdet
digitalt. Det er lige så meget et spørgsmål om
at bringe digitale pædagogiske og didaktiske
metoder i spil.
Netop pædagogiske og didaktiske kompetencer er ikke en del af uddannelsen som cand.
scient.bibl., selvom Bonnie Ranvild Frisendahl
meget gerne så det. I stedet er det blevet en
vigtig del medarbejdernes kompetenceforløb efter deres uddannelse, fordi mange skal
kunne undervise som en del af deres arbejdsopgaver.
- Alle medarbejdere, der skal undervise eller
præsentere noget i en forsamling, bliver sendt
på et kompetenceudviklingsforløb, vi kalder
»Bliv en bedre formidler«. Her bliver de klædt
på med didaktiske metoder, og det gav en
enorm parathed i organisationen, da corona
ramte. Inden for 14 dage havde vi gjort al vores
undervisning digital.
I organisationen var man bevidst om, at når
undervisningen bliver ren digital, skal man
gennemtænke sin forberedelse og interaktion
med de studerende på ny. Man kan eksempelvis ikke afkode folks kropsprog på samme
måde som i et fysisk klasselokale.
- Du skal kunne fornemme, om de studerende er med eller stempler ud. Før corona

”Der kom en
langt større
bevågenhed om,
at bibliotekerne
står for en
meget central
service for
uddannelserne.”

22 · Perspektiv · November 2020

foregik den digitale del af undervisningen normalt asynkront.
Først forbereder de studerende noget digitalt eller laver
digitale øvelser efter klasseundervisningen, men nu skulle det
foregå synkront, og det skulle vi også udvikle på, siger Bonnie Ranvild Frisendahl, der blandt andet fremhæer, at der var
stort fokus på, hvordan man aktiverer de studerende og stiller
spørgsmål, der fungerer i et digitalt univers. Desuden udviklede
man et kompetenceforløb, så medarbejderne blev certificeret
i onlineundervisning og fik værktøjerne til at gå fra fysisk til
digital undervisning.
STUDERENDE SAVNEDE STUDIEMILJØET

De studerendes evaluering af informationsspecialisternes
undervisning viser, at tilfredshedsgraden er uændret under
corona. Det er altså lykkedes at gå fra fysisk til digital undervisning uden, at det er gået ud over kvaliteten. De studerende
savnede dog de fysiske studiemiljøer og bibliotekets fysiske
samlinger, men var tilfredse med, at bibliotekernes services
fortsatte i ren digital form.
- Vi har fået en masse erfaring fra nedlukningen, og vi er jo
desværre stadig ret meget i coronasuppen, fordi den jo fortsat
definerer, hvad vi kan og ikke kan. Eksempelvis fungerer en
service som »Bestil en informationsspecialist« ret godt digitalt,
mens workshopformatet er sværere at omsætte til digitalt,
ligesom den vejledning, vi tilbyder i vores datalab-værksteder,
er svær at gøre digital, fordi man arbejder med store mængder
data, der er svære at dele på en skærm, siger Bonnie Ranvild
Frisendahl.
Også tiltag som Datasprint, der er to-dages-arrangementer,
hvor studerende, professorer og andre interesserede arbejder med data inden for et bestemt emne og nørder i at løse
opgaver, eksempelvis visualisere eller analysere data, er svære
at gøre digitale.
- Her er der brug for, at man kan brainstorme og udvikle
sammen, og det er svært at etablere den nødvendige relation
mellem deltagerne, hvis arrangementet er digitalt.
STOR BEVÅGENHED

Undervejs i corona var det tydeligt, at for især studerende fra
fakulteter, hvor man var afhængig af danske kilder, var den
manglende adgang til de fysiske samlinger et problem. Universitetet spurgte ud på Instagram, hvad de studerende savnede
mest, og her lå biblioteket meget højt på listen. Undervejs i
coronanedlukningen fik biblioteket da også lov til at levere en
pdf-service, så studerende kunne få pdf-kopier af de kapitler,
de manglede til deres opgaver.
- Der kom en langt større bevågenhed om, at bibliotekerne
står for en meget central service for uddannelserne, siger Bonnie Ranvild Frisendahl, der håber, at det fører til, at bibliotekerne bliver indlejret i flere uddannelser end i dag.

Digital undervisning
kræver ekstra forberedelse
Susie Rimborg har 32 års erfaring som informationsspecialist. For hende var det hårdt at stå med en følelse af at
lade de studerende i stikken, da biblioteket i første omgang
aflyste den fysiske undervisning.
- Vi troede, at nedlukningen kun ville vare en
uges tid. Men hurtigt kunne vi fornemme, at
der var tale om en længere periode, og samtidig fik vi mails fra studerende, der var i panik,
fordi de jo skulle aflevere bacheloropgaver og
lignende, og fra forskere, der skulle lave litteraturstudier, så vi var nødt til at gøre noget,
siger Susie Rimborg, der kastede sig ud i at
bruge platformen Zoom, så undervisningen
kunne fortsætte digitalt.
Før corona stod Susie Rimborg blandt andet
for informationssøgningskurser, hvor hun
underviste i store auditorier. Som erstatning
var hun med til at udvikle undervisningsmoduler og vejledningsvideoer, medarbejderne lagde
ind i universitetets system Absalon, og som de
studerende kunne bruge efter behov.
Da Perspektiv taler med Susie Rimborg en
mandag eftermiddag i november, har hun
lige undervist et hold bachelorstuderende fra
medicinstudiet. De fik en forelæsning på 45
minutter online, og så kan de bagefter hente
informationer og videoer på Absalon.
- Der er forskel på digital og fysisk undervisning. Ved fysisk undervisning har man jo
en klar fornemmelse for, om de studerende
er med. Og selv ved fysiske forelæsninger i et
auditorie kan man stille spørgsmål ud i rummet og variere sin undervisning ved at bruge
whiteboard og lignende. Det er mere vanskeligt online. Der sidder folk bag 50 til 100 sorte
skærme, så man kan ikke fornemme dem.
Onlineundervisning kræver en anden planlægning, og man skal virkelig gennemtænke

undervisningsflowet og have et meget tydeligt formål med undervisningen, der
fastholder de studerende, for det er let bare lige at klikke sig ud som studerende, hvis man mister fokus.
En af fordelene ved at tilbyde langt mere undervisning online er, at informationsspecialisterne ikke længere er begrænset af, hvor mange studerende der
er plads til i et lokale. På KUB Nord, hvor Susie Rimborg er ansat, kan der typisk
være 25 studerende i lokalet, men online kan hun let undervise det tredobbelte.
- Det er jo effektivt, man skal bare lige tænke ind, at man også skal have tid til
at svare på alle de mails med spørgsmål, man kan få bagefter.

Nødvendige kompetencer for at kunne
arbejde med Blended Learning
• Undervisningskompetence: Pædagogisk og didaktisk viden
og praksis indenfor både fysisk og digital undervisning
• Informationskomeptence: Specialistviden indenfor
litteratursøgning, kildekritik, referencehåndtering,
tekstlighedsforståelse samt dataforståelse- og
datahåndtering
• Produktionskompetencer: Tekniske og didaktiske
færdigheder indenfor Blended Learning, udvikling af
læringsmål og undervisningsforløb mv.
• Deltagelseskompetencer: Konsulentjakke, samarbejde
med studerende, undervisere og studienævn, åben deling
og samarbejdskultur, for eksempel Open Education,
dialogbaseret undervisning mv.
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Vi skal fastholde et studie
med særlige kompetencer
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I foråret 2020
fik en stor
gruppe kandidatstuderende
på Informationsvidenskab
og kulturformidling på
Københavns
Universitet
besked om, at
valgfaget Records Management ikke blev
oprettet. Det fik
dem, med Alia
Jabr Tornak i
spidsen, til at
bede Forbundet Kultur og
Information
om hjælp. Det
resulterede i et
tredageskursus
for de studerende med en
af Danmarks
dygtigste
undervisere
i faget, Tine
Weirsøe.

TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP

Alia Jabr Tornak

Studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen på Informationsvidenskab og kulturformidling
Hvorfor tog du kontakt til Forbundet Kultur
og Information?
- Fra første dag på studiet har vi fået at vide, at der er behov
for informationsspecialister og deres kompetencer på arbejdsmarkedet, så jeg blev virkelig ærgerlig over, at instituttet
sløjfede valgfaget i år med argumenter om nedskæringer og
dimensionering. For mig er det et helt essentielt fagområde
på vores uddannelse.
Vi har været i kontakt med institutledelsen i håb om, at
de vil revurdere beslutningen om at tage netop det valgfag
af bordet. Ideelt set ønsker vi, at man vil gøre faget til et
konstituerende element i uddannelsen, og altså ikke bare et
supplerende valgfag.
Jeg tror og håber på, at de har taget budskabet til efterretning, men det hjælper ikke os og nok heller ikke dem på næste
semester. Derfor tog vi sagen i egen hånd. Jeg kom i kontakt
med formand i KI, Tine Segel. Hun kunne godt se det problematiske i, at vi mistede et vigtigt valgfag - et fag der binder
uddannelsen og erhvervslivet sammen. Der er direkte brug for
vores kompetencer i offentlige organisationer og især i private
virksomheder. Og netop de kompetencer gør informationsspecialister til et vigtigt og værdifuldt aktiv i virksomhederne,
siger Alia Jabr Tornak.
Hvorfor er det fag så vigtigt?
- I en informationsdrevet verden er der behov for informationsdrevet arbejdskraft og specialister. Derfor er det

afgørende, at vi fastholder et studie, hvor vi har nogle
specielle (hardcore) informationsvidenskabelige kompetencer, så uddannelsen ikke kommer til at ligne alle
de andre humanistiske uddannelser, som desværre
tenderer til at blive bredere og mindre specialiseret. For
det er de enestående færdigheder i kombination med
kompetencer i kulturformidling, der gør os unikke.
Hvordan har kurset i Record Management været?
- De tre kursusdage kan selvfølgelig ikke erstatte et helt
semester med faget Records and Information Management, men det er klart bedre end ingenting, og mange
af os har besluttet at supplere det med KI’s miniuddannelse i Records Management. Desuden giver det os
papir på færdigheder og viden på området. Det er det,
en fagforening skal kunne, og det er virkelig fedt, at KI
hjalp os.
Vil du selv i den retning?
- Ja, det kunne jeg sagtens vælge. Jeg er selv studentermedhjælper i en større virksomhed, der efterhånden
har mange års erfaring med records management, og
som prioriterer information management. Jeg drømmer
om en blandet profil med informationsvidenskab og
kulturformidling, der forhåbentlig åbner døre i både private virksomheder og indenfor ABM-sektoren (Arkiver,
Biblioteker, Museer).
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Tine Weirsøe underviste
over tre kursusdage
studerende på
Informationsvidenskab
og kulturformidling i
Records Management.
Hun står også bag
KI’s miniuddannelse i
Records Management,
og er direktørr
i Scandinavian
Information Audit.

Sofie Homnual

Studerende på 1. semester på
kandidatuddannelsen på
Informationsvidenskab og kulturformidling
Hvorfor meldte du dig til KI’s kursus i Records Management?
- Jeg vil gerne have mere viden om dokumentstyring. Jeg
er studentermedhjælper i en medicinalvirksomhed, hvor jeg
arbejder med dokumenter, og har lyst til at lære mere og få
større faglig viden på området. Det er et felt, der interesserer
mig meget, men hvor der mangler viden på uddannelsen, hvor
det er mere overfladisk, det, vi lærer. Så da jeg så tilbuddet på
Facebook, tænkte jeg, det var en god mulighed for at styrke
min faglighed og noget, jeg kunne bruge helt konkret, også på
mit studiejob. Jeg overvejer også at skrive speciale på området.
Hvad har du fået ud af kurset?
- Jeg har fået en meget konkret faglig viden, forståelse og
argumenter for nogle af de opgaver og procedurer, jeg allerede
laver i mit studiejob. For eksempel hvorfor det er så vigtigt at
gemme dokumenter, at gemme dem på den rigtige måde og
forskellige regler for at gemme dem såsom GDPR.
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Mathias Van Randwijk

3. semester på sin kandidatuddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Hvorfor meldte du dig til det her kursus?
- Jeg havde oprindeligt tænkt mig at tage valgfaget i Records
Management, så jeg var ærgerlig over, at det ikke blev oprettet. Jeg synes, det er et område, der er for lidt prioriteret på
studiet. Vi kæmpede for, at det blev oprettet, og havde kontakt med dekanen og ledelsen uden held. Så det var så godt,
at Alia tog fat i fagforeningen. Vi havde oprette en gruppe på
Facebook, hvor vi var 10-12 stykker, der meldte ud, at vi var
klar til at tage kurset, hvis det kunne lykkes, og KI oprettede
det.
Hvad har du fået ud af kurset?
- Det er superspændende, og det har fået mig til at beslutte
at tage KI’s miniuddannlse i Records Management. Der er en
tendens til, at vores studie er meget teoretisk, men det her
er et håndværksfag, hvor vi lærer om en helt konkret rolle i
en virksomhed, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg har af samme
grund også tidligere taget fag i statistik, der også er meget
konkret brugbart.
Er Records Management et område, du gerne vil have job
indenfor?
- Ja, det er det helt sikkert.
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Udlån af plantefrø, surdej, værktøj og strikkepinde
er ifølge nyuddannede cand.scient.bibl. og
forfatter Anna Arendse Thorsen lige så høj grad
en del af bibliotekernes formål som bogudlån.

Lå
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din sur
Man kan næsten høre gispet fra kulturpersoner og mediefolk,
der gennem tiden (også i disse spalter) har kaldt bibliotekets
udvikling for »tivolisering« eller »et desperat forsøg på at
overleve«, når de hører, at der er (flere og flere) biblioteker,
der udlåner surdej, plantefrø, kjoler, bageforme, værktøj,
badebolde eller strikkepinde. Men ifølge den nyslåede cand.
scient.bibl. Anna Arendse Thorsen er det præcis det, bibliotekerne skal - udlåne alt mellem himmel og jord. Dog med
den væsentlige pointe, at de samtidig skal være platform for
erfaringsudveksling og fællesskaber. Hun kommer med sit bud
på, hvordan bibliotekerne kan få fingre i erfaringerne og låne
dem videre, og har udviklet en model for »udlån af erfaringer«
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og samskabelse, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift
Nordic Journal of Library and Information Studies i artiklen
Udlån af erfaringer - alternative udlånsservices og samskabelse
på biblioteket, som hun har arbejdet med sideløbende med
studierne på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.
I Danmark bliver der eksperimenteret på flere biblioteker med
udlån af mange forskellige ting (se listen side 31). I artiklen har
Anna Arendse Thorsen udvalgt to; FrøLab med udlån af plantefrø i Valby Bibliotek og udlån af surdej i Risskov Bibliotek.
FrøLab bestod af et kartoteksskab i biblioteket med plantefrø i små kuverter, så brugerne kunne samle de frø, de ville
dyrke, hvis de oplyste navn og e-mail og gerne kom tilbage
med frø fra deres nye planter og noterede deres erfaringer
med dyrkning på kuverterne. I casen med udlån af surdej delte
brugerne deres opskrifter og erfaringer med dejen og bagning.
- De her eksperimenter viser, at der opstår spontane fællesskaber, og folk er mere tilbøjelige til at henvende sig til hinanden, når de låner noget, der kalder på en aktivitet. Det samme
viser amerikanske undersøgelser, hvor biblioteker i mange år
har haft udlån af for eksempel værktøj. Der opstår et socialt
aspekt af udlånet, forklarer Anna Arendse Thorsen.
I de to danske cases er det en udvidelse af den fysiske samling, og det er en lokal, fysisk erfaringsudveksling på biblioteket, men hendes idé er, at erfaringsudvekslingen også skal
være digital og nå længere ud end det enkelte bibliotek.
- Brugerne på bibliotek.dk skal kunne få andre brugeres
erfaringer om alt fra planter, bagning og strikning til byggeprojekter. Vi vil gerne have personlige anbefalinger og råd (det
er derfor, folk følger influencere), siger Anna Arendse Thorsen,
hvis tanker er, at hvis du klikker ind for at reservere en fisketang eller en værktøjskasse på dit lokale bibliotek, kommer der
brugergenererede tips frem i stil med de anmeldelser, der er på
litteratursiden, når du søger på en bog.
BÆREDYGTIGHED OG LIGHED

For Anna Arendse Thorsen er det en måde at revitalisere bibliotekerne på og gøre dem til en endnu større del af bevægelsen
mod et bæredygtigt samfund - hertil kan du lægge begreber
som lighed og ensomhed, mener hun.
I Odense kan man for eksempel låne et børnefødselsdagskit,
hvilket ifølge Anna Arendse Thorsen kan hjælpe familier, der
ikke har så mange ressourcer. Anna Arendse Thorsen mener,
vi skal gøre op med sondringen mellem den materielle og den
sociale del af biblioteket. Udlån af andre ting end de gængse
materialer og fællesskaberne omkring det er netop en måde at
integrere de to dele i hinanden på.
- Bibliotekerne gør det jo i forvejen med bog-, læse- og filmklubber, hvor bibliotekarerne skaber fællesskaber og erfaringsudveksling om materialerne, så det ligger lige for at udvide den
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»gesjæft«. Vi ser også flere og flere private
og kommercielle bæredygtige tiltag såsom
delebiler, delecykler, deletøj og så videre. Og
her har vi en »offentligejet skabelon« - et
biblioteksvæsen og et bibliotekssystem (bibliotek.dk), hvor vi kan putte indhold i og skabe
fællesskaber, siger Anna Arendse Thorsen, der
ikke køber argumentet om det konkurrenceforvridende i for eksempel udlån af værktøj.
- Bibliotekerne udkonkurrerer ikke Silvan.
En ældre, mandlig lektor på universitetet
sagde, mens jeg skrev mit artikel at »han ikke
kunne drømme om at låne en boremaskine på
biblioteket«, hvortil jeg måtte svare, at han
heller ikke var målgruppen, men at en 18-årig,
der lige er flyttet hjemmefra og måske ikke
kender nogen med en boremaskine, kan have

- Der er en masse værdifulde erfaringer, som
bibliotekerne, der har en etableret infrastruktur, kan
være med til at samle og gøre tilgængelige, om det er
om bagning, at bygge, plante, strikke osv. Og udover
at dele erfaringer og viden kan der opstå fællesskaber,
siger Anne Arendsen Thorsen.

Eksempler på biblioteksudlån
stor glæde af det. Der er lighedsaspektet igen,
siger Anna Arendse Thorsen og tilføjer:
- Vi er sociale væsener og vil gerne vide, hvad
andre laver, hvordan de gør det og eventuelt være
med i et fællesskab om det, og det kan bibliotekerne hjælpe med, så bekæmpelse af ensomhed
kan også være et incitament til initiativer, der
samler folk om interesser.
SKAL BIBLIOTEKARER KUNNE BAGE?

To kritikpunkter, som høres i debatten, når bibliotekerne eksperimenterer med udlån af ting, er:
Et: økonomi. Det koster penge at udlåne ting, de
skal indkøbes og vedligeholdes, ergo går det fra
noget andet i bibliotekerne.
To: det udvander bibliotekarernes faglighed
at skulle lange bageforme over skranken og kan
fjerne fokus fra bøger og læsning. Anne Arendse
Thorsen svarer på det sidste først.
Bibliotekarer er allerede eksperter i at facilitere
møder mellem mennesker. De skal ikke være eksperter i at bage, plante og sy, som de er specialiseret i litteratur, men vi har et biblioteksvæsen
med en unik infrastruktur, der kan bruges til at
skabe fællesskaber og dele erfaringer. Hvorfor
ikke udnytte det til andet end litteratur i bæredygtigheden og deleøkonomiens navn?, siger hun.
- Desuden har vi som samfund brug for flere
unge, der finder interesse i det håndværksmæssige og i at skabe noget fysisk, så det giver mening,
at man også kan låne ting på biblioteket, der kan
sætte gang i de processer, siger hun.

Amerikanske:
Kageforme (Charles County Library,
Maryland),
Legetøj (Cuyahoga County Public Library,
Ohio),
Teleskoper (Ann Arbor Public Library,
Michigan)
Fiskestænger (The Honeoye Public
Library, New York)
Cykler (Athens Public Library, Ohio).
Mange biblioteker i USA har
værktøjsudlån fx Berkeley Public
Library’s Tool Lending Library

Europæiske:
Holland, udlån af kunstværker
(University Library, Vrijhof)
England, udlån af bærbare computere
(Newcastle University,
Newcastle upon Tyne),
Sverige, tøjudlåns-biblioteker
Norge, udlån af symaskiner.

Danske:

I forhold til økonomien erkender hun, at behovet
for prioriteringer er allestedsnærværende i bibliotekerne og kan sætte en begrænsning for, hvad
der skal udlånes.
- Men et biblioteksvæsen med en presset
økonomi med færre ansatte gør også, at vi skal
udvikle biblioteker, hvor brugerne i højere grad
bruger hinanden. Vi har brug for interaktion med
andre.

Robotstøvsugere, skruelågsåbnere,
karkludsvridere - Køge Bibliotek
Krykker og kørestole - Hornslet Bibliotek
Frisbee’er, badebolde og fiskenet Københavns Strandbibliotek,
Amager Strand
Maker-kasser, blandt andet én med
udstyr til at bygge sin egen synthesizer Nørrebro Bibliotek.
»Bæredygtighedskits« - Odense
Bibliotek

Læs mere

Kilde: Anna Arendse Thorsen

DET KOSTER AT UDVIDE SAMLINGEN

Udlån af erfaringer - alternative udlånsservices og
samskabelse på biblioteket i tidsskriften Nordic
Journal of Library and Information Studies.
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DELEØKONOMI

Biblioteket er
indbegrebet af
deleøkonomi
Odense Bibliotekerne var et af de første biblioteker
til at udvide samlingen med genstande. I 2015
fik de 25 bæredygtighedskits med alt fra fiskegrej
til popcornmaskiner. De var forløber for en
bæredygtig dagsorden, men skulle også igennem
et politisk stormvejr, fortæller specialkonsulent
Nina Thorsted Petersen.
SABRINE MØNSTED FOTO ODENSE BIBLIOTEKERNE

I 2015 fik Odense Bibliotekerne 461.000
kroner af Den Grønne Pulje til en bæredygtig
projektidé – at udvide bibliotekets samling
med genbrugskits. Det blev til 25 typer af kits,
som består af kasser med genstande suppleret med litteratur og tidsskrifter. Kasserne er
delt ind i temaer såsom fiskekassen, festkassen, udklædningskassen, innovationskassen
og så videre (se boks). Inspirationen kom
blandt andet fra det svenske Garage og canadiske biblioteker, der udlåner værktøj. Noget,
man også afprøvede i København Kommunes
Biblioteker på det tidspunkt.
- Biblioteket er indbegrebet af deleøkonomi
og også Danmarks ældste deleøkonomi, så
det er nærliggende at udvide samlingen med
andre ting end bøger, musik og film, siger Nina
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Thorsted Petersen, specialkonsulent i Odense Bibliotekerne
og leder på projektet i 2015. Et projekt, der hurtigt kom i drift,
men også hurtigt kom i stormvejr.
KONKURRENCEFORVRIDENDE?

»Konkurrenceforvridende« kaldte daværende undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance udlånet. Og det
endte med en sag anlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
i Ankestyrelsen, der dog afviste sagen med den begrundelse,
at pengene til indkøb af de 25 typer af kits var projekt- og
puljepenge og ikke fra bibliotekets budget altså kommunale
skattekroner. Men sagen betød, at Odense Bibliotekerne dengang besluttede ikke at købe nye genstande til de kits, når de
blev slidt ned. Det var et projekt, der måtte leve, så længe det
kunne.
- Men de har holdt i fem år nu, for vi havde også købt reservedele dengang, men når de er slidt ned, bliver kasserne

udfaset, og de enkelte brugbare dele vil selvfølgelig blive brugt
af biblioteket på andre måder, siger Nina Thorsted Petersen og
understreger, at idéen jo stadig er rigtig god og sympatisk.
- Klima, bæredygtighed og deleøkonomi er langt højere
på dagsordenen i dag end for bare fem år siden, og mange
biblioteker arbejder med FN’s verdensmål, hvor konceptet passer godt ind, så hvis vi skal noget lignende igen, skal det tale
ind i den dagsorden, siger hun. Hun mener på ingen måde, at
genbrugskasserne er konkurrenceforvridende, heller ikke hvis
alle 98 kommuner greb idéen og havde 25 genbrugskits hver til
udlån.
- Tværtimod har lånerne af kasserne fortalt, at kasserne
ofte har været en før-købs-test, så man lånte et bagesæt eller
fiskegrej, før man selv investerede i det. Og vi har fokuseret
på samarbejde med lokale forhandlere og socioøkonomiske
virksomheder i vores indkøb.
TILFØJET LÆRING

Nogle af de overvejelser, projektgruppen i Odense gjorde, var,
hvordan de kunne få læring ind i udlån af genstande. De besluttede, at kasserne også skulle indeholde noget fra den klassiske
samling.
- Vi ville lave »læringspakker«, så det ikke kun var genstande,
man lånte. Det har så også betydet, at kasserne har været
sværere at transportere, og at vi ikke kan sende dem på tværs
af kommunegrænsen.
Det har måske også været grunden til, at udlånet ikke, ifølge
Nina Thorsen Petersen, står mål med de arbejdstimer, kasserne
kræver.
- Det kræver en ekstra indsats at markedsføre genstande,
fordi det er noget andet end det, folk kender biblioteket for.
Desuden håndterer vi dem som andre materialer, så der er en
fagreferent tilknyttet og en del praktisk arbejde med dem.

Bæredygtighedskit
Rejse-Kit: Indeholder blandt andet
kuffert og hårtørrer og inspiration til
rejsemål og -typer
FitnessKit: Med træningsudstyr og
vejledning til at komme i form
Gør-det-selvKit: Rummer for eksempel
værktøjskasse til flytning eller
indretningsprojekter
Party-Kit: Byder blandt andet på
opskrifter, drinks-sæt og popkorn- og
candyfloss-maskine
SkulpturKit: Få inspiration til
at blive skulptørkunstner med
genbrugsmaterialer
SyKit: Lån en symaskine med sygrej,
og få inspiration til at sy dit eget tøj af
genbrugsstof.
Læs mere på www.odensebib.dk/
baeredygtigtbibliotek, og har du
spørgsmål, kan du skrive til Nina
Thorsted Petersen, ntp@odense.dk.

Navnet »Bæredygtighedskit« referer til, hvordan de udlånte genstande
bliver genbrugt, når de bliver udlånt igen og igen.
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NY NÆSTFORMAND

”Vi skal tale højt
om værdien af de
opgaver, vi løser”
Vi skal tro mere på os selv som fag, mener KI’s nye
næstformand Daniel Ackey, der i oktober 2020 afløste
Jette Fugl på næstformandsposten.
TEKST ANETTE LERCHE ARKIVFOTO SIMON KLEIN-KNUDSEN

Hvad gør Forbundet Kultur og Information (KI) til noget
særligt?
- Vi er et lille forbund med kort afstand fra det enkelte medlem
til formand, hovedbestyrelse og sekretariat. KI har medlemmer, der arbejder med eksempelvis dokumenthåndtering,
formidling af kultur og medlemmer, der står med hardcore
data-mining. Vi er spredt ud på forskellige opgaver og specialer,
men ikke flere, end vi har kendskab til, og derfor kan vi som
forbund levere en høj service. Vi kender vores medlemmers
arbejdssituation og er mere specialiserede end større organisationer. Jeg oplever det på min egen arbejdsplads, hvor kolleger,
der er medlem af større faglige organisationer, går til mig, fordi
vi som forbund ved mere om arbejdsopgaverne og udfordringerne, end de store forbund gør. Og vi kan blive endnu bedre i
takt med, at vi går fra at fokusere på uddannelsesbaggrund til
arbejdssituation og arbejdsopgaver. Dér har vi en kæmpe fordel
i forhold til større organisationer.
Hvorfor er KI vigtigt for det enkelte medlem?
- Det er vigtigt for medlemmerne at have en fagforening, der
forstår deres virkelighed. Både i forhold til relevante arrangementer og uddannelser, i forhold til rådgivningen og i forhold
til at vise mulighederne inden for faget både i vores kommunikation og i vores rådgivning. Og så er det vigtigt, at medlemmerne har en organisation, der taler deres fag, hvilket vi skal
blive bedre til. Vi skal fortælle, hvad vores medlemmer laver,
fordi mange oplever at blive udfordret på deres faglighed både
af ledelsen og andre faggrupper. Vi skal vende fokus fra vores
uddannelse til, hvad vi laver, og hvordan vores fag har udviklet
sig. For vores fag udvikler sig hele tiden, og det skal vi fortælle.
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Hvorfor er KI vigtigt set med samfundets
briller?
- KI’erne løser en vigtig samfundsopgave. I en
tid med fake news og stigende datamængder er vores faglighed afgørende. KI’ere kan
organisere viden og data på en etisk korrekt
måde, og som fag er vi objektive, saglige og
kildekritiske. Derfor har vi en særlig samfundsposition i det nye »videns-« eller måske snarere »datasamfund«. Vi lader os ikke besnære
af de nye måder at bruge data på. Vi har en
lang faglig historie for, hvordan man arbejder
med data og information på en korrekt måde,
mens andre fag måske er mere fascinerede af
mulighederne for at indsamle data og bruge
dem, men glemmer den dataetiske vinkel. Vores medlemmer har kompetencerne til at løse

vigtige og afgørende samfundsopgaver, og det skal forbundet
fortælle, for ellers bliver det måske usynligt.
- En anden del af fortællingen om, hvorfor KI’erne er vigtige,
handler om bibliotekerne. At det, at alle har lige adgang til viden
og hjælp, er afgørende for et samfund, der vil mindske ulighed.
Hvorfor er du fagligt aktiv?
- Begge mine forældre har arbejdet i bibliotekssektoren og
været fagligt aktive, så det lå lidt i kortene. Jeg har altid syntes,
at faget var spændende, men jeg havde tidligere et billede af,
at det krævede mange års erfaring, før man kunne blive aktiv i
forbundets bestyrelse. Men da jeg blev opfordret til at stille op
til forbundets hovedbestyrelse for nogle år siden, tænkte jeg, at
det kunne være spændende, og heldigvis blev jeg valgt. Det er
fantastisk at kunne nørde i sin egen faglighed.
Hvorfor ville du gerne være næstformand?
- Det var en mulighed for at komme endnu mere ind i det politiske arbejde og tale endnu mere for faget, så den chance greb jeg.
Hvad er dine tre mærkesager?
- KI skal blive bedre til at fortælle om de fede ting, vi laver i
vores fag, og vise, hvor vigtige vi er. Specielt i forhold til den nye
datadagsorden skal vi være skarpere og vise, hvordan vores fag
kan bidrage.
- Min anden mærkesag er, at vi skal blive bedre til at tale om
vores arbejdsopgaver for at synliggøre vores værdi, i stedet for
som tidligere at tænke på os selv som en grundsten i samfundet,
der ikke behøver at legitimere sig. På grund af biblioteksloven,
har vi nok taget det som en selvfølge, at folk forstod værdien af
de opgaver, vi løste, men det gør de kun, hvis vi bliver bedre til at
fortælle, hvad vi kan.
- Min tredje mærkesag er, at vi skal have fortalt nye kolleger
fra andre faggrupper, hvor meget de får ud af at være i vores
fællesskab. Vi har en masse at tilbyde, og som fag skal vi lukke
andre faggrupper ind. Nogle kan måske være lidt bekymrede for,
om det vil udvande vores fag, men det er jeg ikke. Som fag skal
vi tro på os selv og være stolte af den forskel, vi gør. Eksempelvis
taler vi slet ikke nok om værdien af at yde en god service. Det har
været undervurderet i for mange år.
Hvor vil du gerne gøre en synlig forskel som næstformand?
- Jeg afløser Jette Fugl som næstformand, og hun var meget
aktiv, og det eksempel vil jeg følge. En næstformand er ikke bare
en stedfortræder, men en aktiv stemme i forbundet og i debatten om faget.
Hvad er dine visioner for KI?
- Vi skal være en stærkere stemme i den offentlige debat. Vi står
med et godt udgangspunkt, hvor vi lige har fået et nyt navn, og i
vedtægterne er opgaven som interessevaretager blevet opprioriteret, og det betyder, at vi nu skal være mere synlige på fagets
vegne.

Navn: Daniel Ackey
Stilling: Specialkonsulent ved Københavns
Kommunes Biblioteker. Arbejder som
webredaktør med opgaver inden for udvikling
og drift af it-systemer.
Uddannelse: Bachelor i
informationsvidenskab fra biblioteksskolen i
2007. Cand.it. i E-business fra IT-Universitetet
i København i 2009.
Karriere: I 2010 ansat som webredaktør på
Gentofte Hovedbibliotek, dernæst ansat i
Københavns Kommunes Biblioteker i 2015.
Tillidsposter i KI: Bestyrelsesformand,
Faggruppen IT og Data, Medlem af
forretningsudvalget siden 2019, samt
KI’s repræsentant i Broen til fremtidens
styregruppe siden 2019.
Privat
Bor på Nørrebro med Marie, der er
informationsspecialist på Det Kgl. Bibliotek.
Sammen har de sønnen Jens på næsten 5 år.
Favoritbibliotek: Mit lokale bibliotek på
Nørrebro, de har udover et nyt flot bibliotek
også været gode til at lave samarbejder
lokalt, så der altid er en god stemning, og
brugerne hjælper hinanden. Det flotteste
bibliotek, jeg har besøgt, er dog Statssalen
på Nationalbiblioteket i Wien. Det var
imponerende smukt.
Favoritbog: Jeg har to – den ene er Halfdan
Rasmussens Lange Peter Madsen, som jeg
har fundet en første udgave af for nyligt. Den
fik jeg selv læst højt som barn, og nu er det
yndlingsoplæsningsbogen hos os. Men ellers
er jeg en blanding af skøn- og faglitteratur og
ikke typen, der vender tilbage til den samme
bog to gange. Skal jeg fremhæve en bog lige
nu, er det Stasiland af Anna Funder. Jeg er
fascineret af DDR, Berlin og byens mærkelige
historie.
Favoritserie: The West Wing. Den har jeg
set mange gange. Det politiske magtspil er
fascinerende.
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Tekst: Louise Eltved Krogsgaard, Udviklingskonsulent og Leder af Brønderslev Forfatterskole

Kan kaffe skabe
fællesskaber?
WWW.

DELDINVIDEN
.DK

Fællesskaber er kommet på dagsordenen i det danske
samfund, og kaffe kan være en af nøglerne til deltagelse.
I en artikel argumenterer lektor i samskabelse Jens Ulrich for,
at fællesskaber af mange opfattes som løsningen på en lang
række af de store sociale- og sundhedsmæssige udfordringer,
som vores moderne samfund står overfor. Han påpeger, at det
vil være gavnligt med en udvidet forståelse af, hvordan borgere
kan få en berettiget og væsentlig rolle i et fællesskab.
Denne artikel beskæftiger sig med to etablerede fællesskaber
på Dronninglund Bibliotek – Familiecaféen og Mandagsmarengs. Artiklen kigger på, hvad der giver et fællesskab legitimitet og nærstuderer det, vi alle gør selvfølgeligt og instinktivt,
for at få øje på fællesskabets bagvedliggende mekanismer.
Familiecaféen er en forholdsvis ny ugentlig begivenhed og
henvender sig til småbørnsfamilier 0-3 år, der mødes hver torsdag på biblioteket til socialt samvær og kaffe, brød og frugt.
Mandagsmarengs er målrettet kvinder og foregår en gang om
måneden med forskellige oplægsholdere efterfulgt af kaffe og
kage. Det observerede arrangement er det tredje i rækken.
I observationerne fra Dronninglund Bibliotek dukker den fælles
kaffedrikning (som selvfølgelig også indeholder te) op som et
centralt element. Den er i begge observationer beskrevet som
en vigtig del for deltagelsen i aktiviteten. Artiklen undersøger,
hvad kaffe er for en størrelse, og hvordan den indgår som en
vigtig ingrediens i de fællesskabende aktiviteter.
Observation Familiecaféen: Allerede tyve minutter før tid
dukker en frivillig med barn op og begynder at stille an til arrangementet. Hun går selv ind i personalets køkken og begynder
at lave kaffe og te. Det fremgår tydeligt, at kvinden er kendt på
biblioteket både som gæst og som tovholder.
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Observation Mandagsmarengs: Der er sat en vogn klar med
kaffe og servietter, mens der står tærter på bordene. En enkelt
spørger, om man bare tager, og den ansatte svarer bekræftende.
Deltagerne slår sig ned, og snakken går hurtigt.
Kaffen er vigtig i begge observationer og markerer inklusion
i fællesskabet. Den skaber fælles fokus og giver alle mulighed
for at være med, ligegyldigt om de er talende eller bare sidder
med ved bordet.
Kaffen er altså en materialitet, der betyder noget for fællesskabet. Timothy Ingold, britisk antropolog og leder af social antropologi ved universitet Aberdeen, har beskæftiget sig netop
med materialets betydning. Han giver et fornyet perspektiv på,
hvordan materialitet har sin helt egen selvstændige måde at
påvirke vores liv på. Kaffen vil os noget, og i observationerne
bliver den en invitation til at deltage i fællesskabet. Den markerer rammer, regler og kutymer i fællesskaberne og kan ikke
ses udelukkende som en praksis; den har betydning i sig selv.
Observation Mandagsmarengs: Ved ét bord er der mange (6-7),
og det lader til, at de kender hinanden, ved de andre borde sidder
der 3-4 kvinder. På et tidspunkt er der ikke flere kopper, så en
deltager henvender sig til den ansatte i ekspeditionen, som finder
nogle flere.
Kaffen kan altså give en anledning til, at nyankomne kan
være med og få en position. De, som er bekendte med arrangementet, viser ved hjælp af kaffen, hvordan man gør. Selv om
der på den ene side kan siges at være et element af eksklusion
ved, at de, der kender hinanden, sætter sig sammen, bliver
der på den anden side også en meget tydelig praksis, som kan

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

følges. Kaffen giver adgang til, at nye kan deltage i den eksisterende kultur. Der tages fælles ansvar for alle, og da der ikke
er kopper nok, blive de efterspurgt.
Bibliotekspersonale til Mandagsmarengs: »Kaffen giver deltagerne mulighed for at deltage i et socialt fællesskab – i stedet for
kun at være til et socialt arrangement, hvor man ikke kender folk
og derfor skal »finde på« noget at smalltalke om, så har man her
en direkte indgangsvinkel til det sociale, fordi man sætter sig ned
og taler om det, man lige har hørt til foredraget..«
I takt med, at nyankomne bliver inviteret med til kaffen,
bliver de taget med ind i de selvfølgeligheder, den indebærer:
deltagerne sætter sig sammen, der bruges tid på at sende kaffen rundt og drikke den sammen. I eksemplerne fra Dronninglund Bibliotek betyder det, at deltagerne må opfatte kaffen
som en kulturmarkør og forstå dens indlejrede betydning og
vigtighed for at kunne blive optaget i fællesskabet og føle sig
som en ligeværdig medspiller. Alt sammen noget, der sker som
handlinger, der ikke behøver at blive forklaret eller udspecificeret. Det er hverdagens selvfølgeligheder, der virker ubevidst og
som kropslige praksisser.

Fravælger
man kaffen,
fravælger man
også let
fællesskabet.

Bibliotekspersonale til Familiecaféen: »Jeg oplevede
det samme med familien med mor og to børn, da de
kom ind på biblioteket. De blev pænt modtaget af tovholder, der forklarede om arrangementet og selvfølgelig
også tilbød dem at tage fra fællesbordet med kaffe.
Moren valgte ikke at tage fra fællesbordet, det kunne
måske forklares med, at de selv havde madpakker med,
men kaffen kunne hun i teorien godt have taget af.
Havde hun taget af kaffen, indbød det hende måske til
mere at gå i samtale med de andre deltagere, end hvis
hun ikke tog af kaffen.«
I observationen beskriver medarbejderen videre,
hvordan hun også selv vælger at sige nej tak til den
fælles kaffe, og ligesom den beskrevne mor ender
lidt på sidelinjen i forhold til aktiviteterne i familiecafeen. Ved ikke at tage imod kaffen signalerer moren
fra observationen, at hun ikke kun fravælger kaffen,
men også fællesskabet. Kaffen er altså en markør for
deltagelsen i fællesskabet.
Bibliotekspersonale til Familiecaféen: »Selv om kaffen
ikke burde fungere som adgangsgivende for arrangementet, så kommer den lidt til at fungere som en billet.
Godt nok tilbød tovholder en »billet« til både mig og den
nye familie, men vi valgte ikke at tage den og kom på en
eller anden usynlig måde til at stå uden for selskabet,
selv om vi var i samme rum på lige fod med de andre.«
Når de fælles omgangsformer i et fællesskab brydes,
sker der en markering af, hvem der er medlemmer af
fællesskabet, og hvem der ikke er. Kaffen er en del
af det fælles repertoire, som findes i caféaktiviteterne, og det er derfor forventet, at deltagerne følger
de mere erfarne for at være en del af fællesskabets
omgangsform.
Handlinger, som vi normalt ikke tillægger nogen
særlig værdi, kan være med til at skabe, forhandle og
forankre fællesskabet. Ved at sætte selvfølgelighederne under lup kan vi ane de komplekse mekanismer
til inklusion og eksklusion i fællesskabets DNA. Kaffe
kan på Dronninglund Bibliotek vise veje til deltagelse.

Artiklen er kortet af redaktionen og kan læses
i fuld længde på Del Din Viden
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Forbundet
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E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Anders Christian Grønbæk
Forhandlingschef
T: 20 67 20 49
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

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

Whistleblowerordninger
i staten
Regeringen har besluttet, at der den 1. november 2020 skal være indført whistleblowerordninger på hele statens område, og justitsministeriets vejledning om,
hvordan ordningerne skal skrues sammen, er netop kommet.
Der er allerede indført sådanne ordninger på en række statslige områder, men
nu bliver det obligatorisk, at der etableres ordninger på samtlige ministerområder,
herunder i alle departementer og underliggende myndigheder med mindst 50 medarbejdere. Myndigheder med under 50 medarbejdere vil selv kunne vælge, om de vil
oprette en separat ordning. Ordningen giver mulighed for, at ansatte med en viden
eller en begrundet mistanke om alvorlige forhold kan indberette dette til ordningen.
Muligheden for at indgive oplysninger anonymt vil afhænge af udformningen af den
enkelte whistleblowerordning.
Med denne beslutning tager staten forskud på implementeringen af EU-direktivet
om whistleblowerordninger, der blev vedtaget i EU i oktober 2019. Direktivet skal
være implementeret i dansk ret senest den 17. december 2021. Direktivet indebærer,
at der skal etableres whistleblowerordninger både i den private og i den offentlige
sektor. Kravet omfatter alle private virksomheder med mindst 50 ansatte samt alle
juridiske enheder i det offentlige med mindst 50 medarbejdere.
Direktivet er et såkaldt »minimumsdirektiv«, så Folketinget kan i den danske
lovimplementering vælge at udvide området for sådanne ordninger. Arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne, høres i denne forbindelse. Nogle af de spørgsmål, der skal tages nærmere stilling til, er, hvem der skal være omfattet af kravet
om en ordning, hvad der kan indberettes om, og om der skal være mulighed for at
indberette anonymt. Afhængigt af, hvordan den kommende lovgivning udformes,
kan det blive aktuelt at tilrette den statslige vejledning.
Vejledningen for whistleblowerordninger på statens område kan findes på forbundets hjemmeside under emnet ytringsfrihed og whistleblowerordninger.
Karin V. Madsen

Forslag til Privatgruppens
generalforsamling 2021?
Som tidligere annonceret afholder Privatgruppen i Forbundet Kultur og Information generalforsamling lørdag den 6. februar 2021 kl. 10-13. Fra kl. 10-12 bydes
på brunch og et fagligt indlæg, som du kan læse nærmere om i arrangementskalenderen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før, det vil sige senest den 9. januar 2021.
Kandidater til bestyrelsen er meget velkomne. Der er også plads til 2 studerende i bestyrelsen. Vil du vide mere om, hvad det indebærer at være med i
Privatgruppens bestyrelse, er du velkommen til at kontakte Anders Nørgaard
Didriksen (formand) på andidriksen@gmail.com.
Karin V. Madsen
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?

Spørgsmål: Jeg har altid arbejdet på fuld tid, men overvejer nu at gå ned i tid for at få dagligdagen til at hænge sammen, nok til 30 timer. Er der noget, jeg skal være opmærkning på i den forbindelse?
Svar:
Som du nok godt ved, skal du først have din arbejdsgiver med på idéen om nedgang i tid. Hvis I aftaler, at du går ned i
tid, skal du være opmærksom på, at du så ikke kan være sikker på at kunne gå op i tid igen, hvis du måtte ønske det på
et senere tidspunkt. Det vil kræve en ny aftale. Der kan eventuelt også være den mulighed, at I aftaler, at du i en tidsbegrænset periode går ned på 30 timer. Det har den fordel, at du automatisk er på fuld tid igen efter periodens udløb,
men på den anden side har du så heller ikke krav på at fortsætte på nedsat tid, hvis du måtte foretrække det.
Ved nedsat tid er udgangspunktet, at både din løn og pension nedsættes forholdsmæssigt. Det kan derfor være en
god idé at få rådgivning om konsekvenserne for din pension, herunder om du bør øge dit eget pensionsbidrag. Kontakt
derfor din pensionskasse.
I forhold til A-kassen vil du fortsat skulle være fuldtidsforsikret, når du arbejder 30 timer, da man skal arbejde under
30 timer for at kunne være deltidsforsikret. I øvrigt kan man altid vælge at fortsætte med at være fuldtidsforsikret,
uanset timetal, hvis man er det i forvejen.
I KI vil du kunne nøjes med at betale deltids-kontingent, når du ikke arbejder over 30 timer ugentligt.
Karin V. Madsen

Jobsamtaler i en coronatid
I denne specielle tid med corona er der mange, der kommer til at
opleve, at jobsamtalerne vil foregå via Zoom, Whereby, Teams eller
andet online-medie. Og det giver nogle andre udfordringer end de
fysiske samtaler, men det giver også nogle fordele. Blandt andet
fremstår det, man siger, meget mere tydeligt og skarpt, så jobsøgeren har mulighed for klart at levere visioner og idéer for virksomheden
og jobbet. Så den del skal man naturligvis have øvet sig godt på inden.
Derudover er det vigtigt at have styr på teknikken. Afprøv den gerne
flere gange inden og særligt på selve dagen lige op til samtalen. Virker
lyden? Virker kameraet? Og find også her ud af, hvor du vil sidde i dit
hjem. Du skal vælge et sted med en neutral baggrund, som er præsentabel, og hvor du føler dig godt tilpas. Du kan godt have en hvid
væg med et billede hængende som baggrund, men dine forhåbentlig
kommende kolleger skal for eksempel ikke kunne se dine sengestolper
eller dit snavsede komfur.
Undgå også modlys, da du bliver svær at se, og husk at lade kameraet pege lige mod dig, så dit ansigt hverken bliver præsenteret i frøeller fugleperspektiv. Og lig ikke ned. Stå eller sid altid.
Du skal også sørge for, at der ikke er baggrundsstøj, så det er ikke i
den time, din opvaskemaskine skal køre for fuldt drøn, eller dine eventuelle børn skal se tv lige ved siden af. Og ellers, så er det de samme
regler, der gælder online som fysisk: Du skal have forberedt dig godt,
have tøj på, du føler dig professionel og tilpas i, og sørge for at have
forberedt et par spørgsmål omhandlende jobbet og/eller virksomheden.
God fornøjelse med din jobsamtale.
Nanna Berg
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JOB OG KARRIERE

Corona – 10 gode råd,
vi tager med videre!
- udarbejdet af KI’s arbejdsmiljønetværk

1.

Ledelse - synlig, tydelig og inddragende
»Det var så rart, at vores ledelse var klar omkring nedlukningen, og vi havde rigtigt godt samarbejde
med ledelse og dejligt at blive inddraget«
»Vi fik løbende mails fra ledelsen – det fortsætter nu som ugentlige »nyhedsbreve«.«

2.

Kollegaskab - husk forskellighed og hav tillid til hinanden

3.

Beredskabsplan - klar i skuffen

4.

Kollektive aftaler - så entydige som muligt

5.

MED/SU – brug det

6.

Videomøder – hvor det giver mest mening

7.

Hjemmearbejde

»Nedlukningen gav sammenhold og energi – vi kan godt – fagligheden blev sat højt«
»Vi er forskellige og reagerer derfor ikke ens i pressede situationer – vær åben, gå selv forrest,
respektér hinandens forskellighed – spørg nysgerrigt og fordomsfrit til hinanden.«

»Lav en drejebog med fokus på åbenhed, involvering og information. Hav en plan for hurtig etablering
af hjemmearbejde klar, hvis ny nedlukning. Evaluér løbende«
»Tænk i fællesskaber, brug videomøder, udendørs fredagsbar, »uformelle kaffemøder«.«

»Det skaber utryghed og unødig forvirring, når der er alt for meget plads til fortolkning.«

»TR og AMR stod sammen og fik et rigtigt godt samarbejde op at stå.«

»Er der følelser/konflikt involveret, så vær varsom med videomøder«
»Bedst egnet til korte, informative møder/læringssekvenser. Breakoutrooms er gode til refleksioner/
gruppedrøftelser. Tænk dem ind, hvis det er muligt, og spar transport!«

»Hold fokus på det fysiske ved hjemmearbejde – der bør opfordres til pauser og gåture, og så skal vi have
det fornødne udstyr!«
»Aftal lokale muligheder og vilkår i forbindelse med brug af hjemmearbejde - få klarhed på, hvad vi gør ved
almindelig snue.«

8.

Tillid

9.

Borgerne

10.

»Det viste sig jo, at vi godt kan lave mange opgaver hjemme, og der var stor tillid til os som medarbejdere«
»Ledelsens udmelding om, at »I gør det, I kan«, gjorde, at der ikke var dårlig samvittighed.«

»Klare retningslinjer i betjeningssituationer, og at alle overholder disse – afklar, hvad personalet skal holde
øje med og tage hånd om, og hvad der er borgernes eget ansvar«
»Bevar den gode rengøringsstandard.«

Organisationen
»Hav øje for forskellighed – specifikke faglige forhold, der gør sig gældende i en del af organisationen,
gør sig måske ikke gældende i en anden del af en stor organisation«
»Hav fornyet blik for storrumskontorer.«
Lone Rosendal
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VÆRNEMIDLER

Første dag med
mundbind og visir
Torsdag den 29. oktober trådte de nye regler
i kraft om brugen af mundbind og visir på
bibliotekerne. KI’s medlemmer delte ud af
deres erfaringer på KI’s facebookside:

Visiret har en skumgummikant, der sidder i panden.
Følelsen mindede mig om
min barndom når man fik en
uldhue på. Så svedte man og
så kløede det… Jeg vil prøve
at få en af dem der ligner
lidt mere en hårbøjle.

Vores største udfordring var at få de
korrekte oplysninger
fra Sundhedsstyrelsen. Ellers er alle
gode til at huske at
bruge det.
Jeg skifter lidt mellem
visir og mundbind når
jeg står i skranken.
Foretrækker visiret
når jeg skal tale med
brugere, så de kan se
mit ansigt!

Jeg har købt visir
uden skumgummikant på apoteket
– her kan skærmen
desuden vippes op.
Det er ok at have på.

8 timer er lang tid, selvom jeg i vid
udstrækning har brugt visir i stedet
for mundbind. Men pga. lysreflekser i
skærmen gav det hovedpine.

Vi har fået
de dårligste
visirer jeg har
set. Så vi bruger
mundbind.

Første dag er overstået,
nyt, lidt svært, nødvendigt og helt ok. Vi arbejder
hårdt for, at både børn
og voksne også får gode
kulturelle oplevelser rundt
omkring. Det sætter vi
stor pris på, at vi forsat
kan/må levere – sikkert
og trygt.
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ARBEJDSMARKED

Et godt grin med
en bitter eftersmag
Luftige projekter, verdensfjerne strategier og evige
omstruktureringer på store arbejdspladser bliver taget
under kærlig behandling i ny bog. Det er sjovt, men
også foruroligende. For hvordan skal medarbejderne
finde tid til at løse deres egentlige arbejdsopgaver
midt i dette cirkus?
TEKST LAURA KJESTRUP NIELSEN / ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Det er sjældent, at en ny bog om arbejdsliv og arbejdsmarked
skaber et nærmest kronisk smil på læben under læsningen.
Men det er faktisk tilfældet med Per Helge Sørensens Varmluftsstrategi for begyndere, hvor man nærmest klukler sig gennem bogens mest grelle eksempler fra den virkelige verden.
For selv om Per Helge Sørensen i dag ernærer sig primært
som komiker, forfatter og foredragsholder, så har han også
en insiders indsigt fra sit tidligere virke som strategimedarbejder og direktionskonsulent i ministerier og store offentlige
virksomheder.
Han har selv haft fingrene i dejen af luftige strategier,
visioner og projekter, som bliver bagt i virksomhedernes højere
luftlag. Desværre ofte med det resultat, at de menige medarbejdere når kvalmegrænsen i forhold til, hvor meget de kan
indtage af nye, innovative tiltag fra ledelsens side.
INNOVATIONSMUSKLEN

Som komiker har Per Helge Sørensen optrådt med showet Djøf
med løg(n) på medarbejderseminarer og konferencer landet
over. Her oplever han, at folk kommer op til ham efter showet
og fortæller om deres egne oplevelser:
- Det er selvfølgelig fedt, at folk kan genkende de ting, jeg
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gør grin med. Men det er samtidig også lidt
trist og desillusionerende. For det betyder jo,
at der går mange rundt, der har svært ved at
finde tid til deres egentlige arbejdsopgaver.
Det kan i sidste ende føre til stress og dårligt
arbejdsmiljø.
For problemet er ikke den enkelte strategi,
det ene seminar eller det ene projekt - men
derimod mængden og den samlede sum,
der sluger store bidder af medarbejdernes
arbejdstid.
For hvis man både skal forholde sig til det
nye trivselsprojekt, deltage i arbejdsglædeseminar, sidde med til møder om det nye
it-projekt og trækkes igennem en serie af
fremtidsworkshops for at træne sin innovationsmuskel (ja, det er et eksempel fra den
virkelige verden!) - så går tiden fra noget
andet.
Og som Per Helge Sørensen konstaterer i
bogen, så drømmer medarbejderne i virkeligheden bare om, at printeren virker.
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For de reelle praktiske, tekniske eller personalemæssige udfordringer, medarbejderne oplever,
bliver sjældent løst ved at opbygge et innovationsmindset, diskutere kerneværdier eller gå til
workshop om agil problemløsning.
VOKSEVÆRK OG PROFESSIONALISERING

Mængden af interne varmluftsprojekter er især et
problem på store arbejdspladser, hvor der er langt
fra top til bund og ledelse i mange lag. Og tendensen har ifølge Per Helge Sørensen været stigende
de seneste 10-15 år.
- På mange måder er vores organisationer blevet
større. For eksempel tidligere lærerseminarier, der
nu er en del af kæmpestore university colleges.
På godt og ondt er der sket en professionalisering.
Per Helge Sørensen køber dog ikke præmissen
om, at de mange veluddannede medarbejdere i
for eksempel strategi- eller HR-afdelinger udfører
pseudoarbejde og producerer nye strategier og
projekter på stribe udelukkende for at holde sig
selv beskæftigede.

”Jeg har ikke forsøgt
at få toplederne til at lyde
som idioter. Men deres
hoveder er jo ikke 3.000
gange større end den
enkelte medarbejders.”
For som han skriver i bogen:
»Der sidder ikke en ondsindet klasse af Djøf-bureaukrater og opfinder vanvittige projekter, så de kan tage hjem til konen fredag
eftermiddag, åbne en flaske god Pinot Noir og sige: »Skål, skat.
Det var en god uge. Jeg tvang 500 sygeplejersker til at lave noget
idiotisk. Nu har vi råd til et sommerhus i Hornbæk«.«
Til gengæld medgiver Per Helge Sørensen, at for eksempel
strategi- og HR-afdelingerne kan have et lidt for optimistisk,
bredt og abstrakt syn på, hvordan man kan ændre tingene.
- Her ville det være godt at øge fokus på, hvordan man kan
give medarbejderne konkrete redskaber, de kan bruge i hverdagen.
Måske i stedet for trivselsplakater på toiletterne, som er et af
de mange sjove og lettere absurde eksempler fra den virkelige
verden, der fremgår af bogen.
OMSTRUKTURERINGS-TETRIS

En anden udfordring, der kan generere nye strategier eller
omstruktureringer på en arbejdsplads, er topledelsens manglende føling med og indsigt i medarbejdernes arbejdsopgaver
og rutiner.
I værste fald bliver toplederen en uvidende, men yderst
magtfuld figur, der gerne vil vise handlekraft ved at sætte
retningen og strategien - uden at have den nødvendige indsigt
i, hvordan den påvirker medarbejderne og deres mulighed for at
udføre deres arbejde optimalt.
- Jeg har ikke forsøgt at få toplederne til at lyde som idioter. Men deres hoveder er jo ikke 3000 gange større end den

Bogen
Varmluftsstrategi for begyndere - Hvorfor topchefer blander sig for meget og medarbejdere
skal blive bedre til at sige nej
Udkommet på Gyldendal 26. august 2020
FOTO: MICHAEL DAUGAARD
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enkelte medarbejders. Der er grænser for, hvad de kan rumme,
og mange ting er superkomplicerede. Det er en konstatering af,
hvor komplekst det er at være topleder og træffe beslutninger
uden at have medarbejdernes detaljerede viden om arbejdsgange, teknik og så videre, understreger Per Helge Sørensen.
Mantraet om, at forandring er den eneste konstant, præger
ledelsen i mange private såvel som offentlige virksomheder.
Det kan være en af forklaringerne på tendensen til hyppige
omstruktureringer, hvor topledelsen viser handlekraft ved at
trække nye streger og tegne nye kasser i organisationsdiagrammet.
Problemet er bare, at mennesker tager meget længere tid at
flytte - både mentalt og praktisk - i den virkelige verden.
Måske tager det tre måneder, før man er faldet på plads i den
nye afdeling. For teknikken skal virke, og man skal have tunet
sig ind på de nye kolleger, ændrede arbejdsgange og så videre.
Imens vokser sagsbunken eller det, man arbejder med.
Og ifølge Per Helge Sørensen kan mange kun lige nå at falde
godt på plads, før en ny runde omstrukturerings-Tetris fra direktionssekretariatet venter.
MOD OG ULYDIGHED

- Man er nødt til at grine lidt af det, og det kan være forløsende
at vide, at andre er udsat for de samme absurde ting. Men jeg
håber også, at bogen kan medvirke til, at man stopper op og
tænker over, om man selv kan sige fra.
Det er dog nemmere sagt end gjort, har Per Helge Sørensen
personligt erfaret:
- Da jeg selv var strategikonsulent, havde jeg ikke modet
til det. Men jeg ville da ønske, at jeg indimellem havde turdet
spørge: »Er det her virkelig omkostningen og medarbejdernes
tid værd?«
- Men det er bare aldrig behageligt at være den, der ødelægger den gode stemning.
Desuden kan det have betydning for karrieren.
- Mange mellemledere har en større magt til at sige fra, men
det kan være svært. Man vil jo for eksempel gerne være på god
fod med den øverste ledelse, når der skal lægges budget.
For den menige medarbejder kan en taktik være civil ulydighed.
- Man kan simpelthen forsøge at ignorere de tiltag, man
finder allermest idiotiske. Der bliver sikkert alligevel ikke fulgt
op på dem, før en ny strategi eller et nyt projekt tager over,
vurderer Per Helge Sørensen.
Alternativt kan man overveje at sende en bøn op til bureaukratiets hersker, som det sker på side 12 i den absolut læseværdige bog fra komikeren og eks-strategikonsulenten:
»Kære Gud. Du, som bor på direktionsgangen. Giv os i dag vores
daglige kødret i kantinen. Spam ikke vores indbakker. Som vi heller ikke spammer hinandens indbakker. Led os ikke til værdiseminar. Og fri os fra strategien. Thi din er magten til at give os tid til
at passe vores arbejde. I evighed. Eller i hvert fald indtil, du finder
på en ny strategi. Amen.«

Fem pejlemærker
for at stoppe idioti
på arbejdet
Vi er ufleksible
Vi ændrer ikke noget, medmindre det
er absolut nødvendigt. Vi ved, at stabile
rammer er afgørende for medarbejdernes
trivsel og deres mulighed for at passe
deres arbejde, og det respekterer vi.
Vi er uimponerede
Vi siger fra over for dårlige idéer - også
når de kommer fra topledelsen. Vi siger
altid vores mening om de projekter, der
bliver sat i gang, og vi gør det med udgangspunkt i vores viden om de konkrete
forhold i virksomheden.
Vi er uprofessionelle
Vi nægter at overtage store, succesfulde
virksomheders managementkoncepter. Vi
gør ting, der giver mening hos os. Vi etablerer kun de interne processer og rutiner,
vi har brug for i vores daglige drift.
Vi er uansvarlige
Vi føler os ikke ansvarlige for at føre
ethvert indfald hos topledelsen eller virksomhedens stabsafdelinger ud i livet. Vi
vurderer hver eneste omstrukturering og
hvert eneste stabsprojekt kritisk - ud fra
den værdi, det kan give for den menige
medarbejder.
Vi er uambitiøse
Vi har ingen ambitioner om at være smartest eller hurtigst. Vi sætter hellere for
få projekter i gang end for mange, og vi
forsøger aldrig at blive hurtigt færdige.
Varmluftsstrategi for begyndere
s. 244-245.
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Marens stribe
Vores største udfordring, da vi tog en prøvetime i tango.

Det er altså mig,
der skal styre.
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No fucking way!

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

Corona
www.Kulturoginformation.dk/corona

Statsgruppens
generalforsamling 2021
Statsgruppen i Forbundet Kultur og
Information afholder generalforsamling
lørdag den 6. marts 2021 kl. 11.00 -13.00
på Frederiksberg.
Forslag, der ønskes til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag
til ændring i gruppens vedtægter skal dog være
bestyrelsen i hænde senest den 2. januar 2021.
Gældende vedtægter kan ses på Statsgruppens
hjemmeside https://kulturoginformation.dk/
kalender-og-netvaerk/ansaettelsesgrupper/
statsgruppen
I forbindelse med generalforsamlingen vil
der blive budt på brunch. Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde fra kl. 13.00 til
ca. 15.00. Indholdet heraf annonceres senere.

Se flere job på
Forbundets
jobportal:

Følg Perspektiv
på Instagram
@fagmagasinetperspektiv
#ViVilSåGerneBerigeDinHverdag

bibliotekarjob.dk
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FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE
VÆRKTØJSKURSER

JOB OG KARRIERE

KURSER OM PENSION

GENERALFORSAMLING
Privatgruppens
Generalforsamling 2021
6. februar 2021 i København
Statsgruppens
Generalforsamling 2021
6. marts 2021 i København
Data Science Faggruppens
Generalforsamling 2021
16. marts 2021 i København
BØFA's Generalforsamling
2021
14. april 2021 i Rønne
Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
15. april 2021 i Søborg

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Webinar for ledere:
Seksuelle krænkelser,
magt og ledelse
Som leder er man nødt til at
forholde sig aktivt til, hvordan samspillet mellem magt,
ledelse og seksuelle krænkelser udspiller sig. Få konkrete
redskaber til at forebygge
og håndtere krænkelser på
arbejdspladsen.
1. december 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
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GENERALFORSAMLINGER
TR-ARRANGEMENTER

KURSER FOR STUDERENDE

ARRANGEMENTER PÅ VEJ

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
Online-konference: Tilbage
på sporet – informationssøgning og referencearbejde som kerneopgave i den
digitale tidsalder
Bibliotekernes kerneopgave
som dem, der kan levere troværdig og verificeret information om alt mellem himmel
og jord, er blevet mere og
mere vigtig. Biblioteksvagten inviterer til konference i
samarbejde med Forbundet
Kultur og Information og
Referencefaggruppen.
8. december 2020 via din
computer
Webinar: Lyst til ledelse
Hvordan griber du det an, hvis
du har lyst til at arbejde med
ledelse? Få input og inspiration til, hvordan du kan tage
det næste skridt - fra fagspecialist til leder.
21. januar 2021 via din computer, tablet eller smartphone
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

Medlemsmøde:
Nudging og adfærdsdesign
Hvordan fungerer menneskets ubevidste hjerne?
Hvordan tager man højde for
menneskets systematiske,
forudsigelige tilbøjeligheder,
når man vil motivere til en
ønsket adfærd? Oplæg på
Privatgruppens generalforsamling - alle KI-medlemmer
er velkomne.
6. februar 2021 i København
Gå-hjem-møde:
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlingernes årti for FN’s 17 verdensmål. Der er tale om meget
vigtige beslutninger og handlinger - globalt og lokalt. Mød
professor Steen Hildebrandt,
som giver os et knivskarpt
indblik i verdensmålene, og
hvad de betyder for os.
10. februar 2021 i København
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
Gå-hjem-møde: Hverdagens
digitale datastrømme
Hvad er digitale datastrømme? Hvilke digitale fodspor
sætter du egentlig, og hvad
kan du gøre for at styre
dem? Alle aktiviteter i vores
hverdagsliv efterlader i dag
digitale fodspor, uanset om vi
vil det eller ej.
14. april 2021 i København

BØFA Konference 2021:
Børnekultur på Bornholm
og Verdensmålene
Hvad er FN's Verdensmål
egentlig for noget, hvordan
kan vi formidle det til børn
på biblioteket, og hvad gør
andre? Konference med
besøg rundt på Bornholm,
som bugner af spændende
formidling!
14. til 16. april 2021 i Rønne
Gå-hjem-møde:
Forstå din hjerne
Hvorfor er din hjerne så
fantastisk klog og så pokkers
dum? Forstå, hvordan din
hjerne arbejder, hvordan den
økonomiserer med energien,
og hvordan ældgamle hjernestrukturer påvirker os.
20. maj 2021 i København
Bogbustræf 2021
FILIBUSSEN arrangerer
bogbustræf, denne gang i
samarbejde med
Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig.
Den 11. september 2021 i
Flensborg

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
SoMe Manager
(Webbasere
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

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

Records Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Miniuddannelse, som gør
dig i stand til at arbejde som
records manager i private
og offentlige virksomheder.
Fem dages live webbaseret
undervisning.
25. februar til 23. marts 2021
via din computer
Kursus: Records Manager –
videregående
Bliv opdateret om de sidste nye tiltag, ny praksis
og trends inden for records
management. Målrettet dig,
som arbejder med records-/
document management.
28. april 2021 i København
Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de
grundlæggende elementer og
værktøjer i projektledelse, og
få mulighed for at øve brugen
af værktøjerne.
12. oktober til 12. november
2021 i København

JOB OG KARRIERE

Onlinekursus: Revolutionér
din jobsøgning!
Find datoerne for kursusstart
på kulturoginformation.dk/
kalender
Individuelle
karriererådgivningssamtaler
Find datoerne på
kulturoginformation.dk/
job-og-karriere

PENSION

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live 2021 - spring
den kedelige læsning over!
Bliv klogere på pension uden
at skulle læse lange breve
og orienteringsmaterialer.
Få et hurtigt overblik over,
hvad det er vigtigt at være
opmærksom på, og hvad det
egentlig er, en pensionsordning indeholder.
15. april 2021 i Aarhus
15. september 2021
i København

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

TR-ARRANGEMENTER

Webinar for TR/AMR: På
rejse i fremti-den – megatrends og disses konsekvenser for TR/AMR-arbejdet
Kommer covid-19 til at sætte
nye standarder for, hvordan
vi omgås hinanden - arbejder på og er mennesker
på - eller tror vi, at alt bliver
som før?
9. december 2020 via din
computer, tablet eller
smartphone
TR-webinar:
Farvel til 2020 og
velkommen til 2021
v. Tine Segel
17. december 2020 via
din computer, tablet eller
smartphone

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

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
26. januar 2021 - online (Øst)
28. januar 2021 - online (Vest)
TR-tirsdag webinar:
Rekruttering og fastholdelse
af SoMe-generationen
Hvordan motiverer vi en
krævende, selviscenesat, zappende, følsom SoMe-generation, der måske indimellem
bliver blæst omkuld af alle de
valg, de skal forholde sig til?
19. januar 2021 via din computer, tablet eller smartphone
TR-uddannelse Modul A 2021
2. til 4. marts 2021
i Middelfart
TR-uddannelse Modul B 2021
26. april 2021 i Horsens
28. april 2021 i København
TR-uddannelse Modul C 2021
1. til 3.juni 2020 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

Kast dig ud på dybt vand
Navn: Jacob Holm Krogsøe
Stilling: Biblioteksformidler på Esbjerg
Kommunes Biblioteker fra 1. maj 2020
Uddannelse: Cand.mag. i Film- og Medievidenskab 2010 samt tillægsuddannelse i
journalistik
Tidligere: 2011-2020 Mediebibliotekar og
kommunikatør på Randers Bibliotek
Alder: 42 år
Du sagde dit job op på Randers Bibliotek,
før du havde et nyt. Hvorfor?
- Det var et tilvalg af min familie. Min kones
barndomshjem var til salg i Billum i Vestjylland, 200 kilometer fra Randers, og vi vidste,
at hvis vi skulle følge drømmen om at flytte
dertil, var det nu - i det hus. Men mit store ønske var også at blive i folkebibliotekerne, som,
jeg mener, er vores vigtigste kulturinstitution,
så jeg gjorde mig mange overvejelser, om jeg
kunne pendle til Randers, Kolding eller Vejle,
men så kom der en stilling i Esbjerg Kommunes Biblioteker, som jeg søgte og heldigvis fik.
Hvad er dine opgaver som biblioteksformidler i Esbjerg?
- Jeg er i teamet Læs, leg og lær, det man også
kunne kalde børnebiblioteket hvor jeg skal
have fokus på læselyst, for eksempel gennem
projektet Legende tilgang til læsning. Tilgangen er legende, for eksempel bygger vi små
biblioteker i SFO’er og forsøger at inspirere
eleverne til at læse. Jeg er ikke uddannet
bibliotekar, men min drivkraft har altid været
at videregive glæden ved at læse og motivere
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og inspirere til at læse. Jeg har også udlånsvagter, og jeg inspirerer til læsning
gennem biografintroduktioner, hvor jeg anbefaler bøger, for eksempel i samme genre
som den film, der vises. Det virker at rykke
formidlingen ud af biblioteket. Da jeg var
ansat i Randers, havde jeg for eksempel en
god oplevelse, hvor en gruppe mænd, der
ikke lignede de gængse lånere, dagen efter
min introduktion til filmen Kvinden i buret
stod på biblioteket og spurgte, »hvor står
de krimier, Jacob anbefalede?«. Jeg er også
vært på radioprogrammet Popcorn, der er
et samarbejde med Radio Victoria, Nordisk
Film og Esbjerg Kommunes Biblioteker,
hvor jeg anbefaler film og bøger og fortæller om, hvad der sker på biblioteket.
Hvordan har du oplevet at sige op og
flytte uden sikkerhedsnet?
- Det har været ret vildt. Jeg flyttede før resten af familien, fordi jeg fik job fra 1. maj.
Jeg hentede min nye computer på biblioteket uden at møde mine nye kolleger, der
arbejdede hjemme på grund af corona, og
jeg boede i det gamle bedemandsværksted,
der hører til vores hus, fordi huset er under
ombygning. Jeg havde efterladt netværk
og venner, og ret hurtigt sagde den chef,
der havde ansat mig, op. Alligevel er det
det helt rigtige. »Man fortryder aldrig det,
man gør, men det, man ikke gør«. Det har
været ledestjernen for vores familie i det
her. Og jeg vil gerne inspirere andre til at
gøre det samme. For det er, når man skifter

job, at man får blik for det, man kan, og
magien i bibliotekssektoren opstår.
Hvad har du oplevet ved at skifte job?
- I Randers arbejdede jeg meget med
kommunikation, for eksempel store
projekter om formidling på de sociale
medier, og det var en god oplevelse
at komme til Esbjerg og opdage, at
de brugte nogle af de guidelines, jeg
havde været med til at udvikle. Der
er en masse døre, jeg har sparket ind
i Randers, som viser sig også at være
åbne i Esbjerg, for eksempel ringede
biografdirektøren i Randers til biografen i Esbjerg og sagde, »nu kommer
Jacob altså ned til jer«. Og så er det
spændende at møde en masse nye
dygtige kollegaer.
Hvad tager du med dig fra Randers
Bibliotek?
- Jeg har en alternativ tilgang til formidling, men altid forankret i bogen,
læselyst og digitale tjenester, det har
jeg med mig. Og passionen. Den er central for mig, uanset om jeg er i Kronjylland eller Vestjylland.
Hvad har du måttet efterlade?
- Kolleger og netværk, hvilket er noget,
man opbygger over lang tid - for eksempel til borgmesteren eller kommunaldirektøren. Og jeg mangler at sige
ordentligt farvel i Randers på grund af
corona.

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!
Op imod 900 har allerede tilmeldt sig vores
webinarer i år om for eksempel

”Hvis du føler, at dine
grænser er overtrådt,
så er de overtrådt. Vi
skal ikke ud i: »Kan du
tåle mosten eller ej«.
Krænkelser må aldrig
blive individualiseret”
Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information
Lone Rosendal.

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
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Læs tema side 10

Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33
FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS FAGMAGASIN PERSPEKTIV
NR. 10 · 2020
Tema: krænkelser

Så bliver selvbetjening
ikke nemmere!
Kun den bedste selvbetjeningsautomat var god nok for Norges
største bibliotek. Resultatet blev en ny og endnu bedre
udgave af vores Libry Butler.
Skal dine brugere også have det ypperste indenfor selvbetjening?
Så står din næste selvbetjeningsautomat klar til dig på vores lager.
Læs mere og kontakt os på redia.dk/butler

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS
FAGMAGASIN
NOVEMBER 2020

Tema:

KRÆNKELSER:

KUN DU VED,
HVOR DIN
GRÆNSE GÅR

Digital
undervisning
Studerende på Records
Management-kursus
Varm luft på
ledelsesgangen

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv
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