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”Det er fint ikke at
skifte job, hvis man er
tilfreds og har sjove 
opgaver, det må bare 
aldrig handle om ens 
frygt for ikke at være 
god nok”
Jacob Holm Krogsøe,
biblioteksformidler i Esbjerg Bibliotekerne.
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Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer om for eksempel
 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

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

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

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION



3Januar 2021 · Perspektiv ·

04 Aktuelt Interview:
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 Efter en omfattende svindelsag, der involverer 46 biblioteker 
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STILHED SKAL VÆRE EN MULIGHED

OVERVEJER DU LEDELSE?

42

Få seks lederes bud på, hvad ledelse er for dem. 
Og hvordan du tjekker, om det er noget for dig.Et jobskifte kan give dig flere af de opgaver, du brænder 

for, og ofte mere i løn. Alligevel tøver mange med at 
skifte job. Trænger du til et skub? Læs tema side ti.    

Hvis man finder roen i en støjende arbejdsdag, 
kan det at arbejde virke stressreducerende, 
mener ledelsesrådgiver Pia Hauge. 
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jo bare på

biblioteket” 



Januar 2021 · Perspektiv · 5

T
E

K
S

T
 S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
T

E
D

 F
O

T
O

 U
N

S
P

L
A

S
H

Danmarks Radio afdækkede i en række artikler i december 
2020, hvordan to terrordømte brødre havde udnyttet bibliote-
kers pc’er over hele landet til at stjæle NemID-oplysninger fra 
flere hundrede borgere og derefter brugt oplysningerne til at 
tømme borgernes bankkonti og optage lån i deres navn.
   En af DR’s cases er den 28-årig datalogistuderende Mathilde, 
der fik afluret sine personlige oplysninger på en biblioteks-pc.   
Med oplysningerne bestilte de kriminelle et nyt NemID-nøgle-
kort i hendes navn, stjal det fra hendes postkasse, og derefter 
kunne de tømme hendes opsparingskonto og optage flere lån i 
hendes navn.  
   »Det er absurd. Jeg gik jo bare på biblioteket«, siger Matilde 
til DR. 
   Gerningsmændene benyttede såkaldte keyloggers, der sættes 
i bibliotekernes pc’er som et USB-stik, og falske tastaturer.
Svindleriet på bibliotekerne har fundet sted af flere omgange. 
Første gang i 2016 og 2017. I 2019 blev brødrene idømt hen-
holdsvis 3,5 år og 5 års fængsel for databedrageri af særlig 
grov karakter på blandt andet 11 biblioteker. Men bedrageriet 
fortsatte, da den ene af brødrene blev prøveløsladt, og på 10 
måneder blev det til et to-cifret millionbeløb. 

KRITIK AF FORLØBET 

PET har fået kritik for netop ikke at have overvåget de to 
brødre, eftersom de blev dømt for planlægning af terror tilbage 
i 2014 og tidligere har været dømt for databedrageri. 
   Bibliotekerne og kommunerne har også fået kritik fra flere 
sider af sagen, da de løbende er blevet informeret om sikker-
hedsproblemerne siden 2016.
   »Hvis man er en offentlig myndighed, og man bliver gjort 
bekendt med, at der er et område, som giver åbenbar mulig-
hed for svindel, vil man have en forvaltningsretlig forpligtelse 
til at reagere på det«, siger Frederik Waage, der er professor i 
forvaltningsret ved Syddansk Universitet, til DR i december. Og 

I starten af december 2020 kom bibliotekernes 
it-sikkerhed til debat. En svindelsag med misbrug 
af NemID for et tocifret millionbeløb var blevet 
optrevlet, og 46 biblioteker var involveret - det 
var deres computere, der var blevet (mis)brugt. 

Jan Pries-Heje, professor i datalogi ved Roskilde Universi-
tet, er enig i, at det offentlige har et særligt ansvar.
   »Det må være det offentliges opgave, at selv en borger, 
der er meget usikker på at bruge en computer, kan have 
tillid til, at den pc, der er på biblioteket, kan bruges uden, at 
alle ens penge forsvinder«, siger han.

SIKKERHED OG DIGITAL DANNELSE

Formand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel me-
ner, at det er afgørende, at der er et bredt fokus på digital 
sikkerhed.
   - Selvom bibliotekerne har stort fokus på sikkerhed, så er 
de kriminelle dygtige og udvikler nye metoder til at svindle. 
Derfor er det vigtigt, at der er stort fokus på digital dan-
nelse, så man som borger ved, hvad man selv kan gøre 
for at beskytte sine persondata. Samtidig skal offentlige 
institutioner have et højt sikkerhedsniveau og sikre, at 
medarbejderne har klare retningslinjer for, hvordan de skal 
agere, siger hun.
   Danmarks Biblioteksforening opfordrer bibliotekerne til 
at anskaffe sig særligt sikrede computere, hvor man trygt 
kan tilgå eksempelvis borger.dk eller andre hjemmesider, 
hvor der skal anvendes cpr-nummer eller NemID.
   - Vi må forstå, at bibliotekerne også bærer den opgave 
at sørge for, at de borgere, der af den ene eller den anden 
grund ikke har en computer hjemme, at de kan fungere 
som borgere, siger formand Sten Bording Andersen.
   Der er forskel på, hvordan man arbejder med it-sikkerhed 
på bibliotekerne i landets kommuner. 
   I Aarhus Kommune har man for eksempel arbejdet mål-
rettet med it-sikkerhed i forhold til de offentlige compute-
re. For at beskytte borgerne mod især keyloggers har man 
udviklet en open source-løsning, der kan bruges i de fleste 
kommuner, skriver Danmarks Biblioteksforening.
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Prioritér informations-
søgning i bibliotekerne
Gennem de senere år er jeg i mødet med med-
lemmer, i dialogen med ledere og i debatter om 
fake news og informationskompetencer stødt 
på en bekymring omkring både prioriteringen af 
informationssøgning i folkebibliotekerne og ikke 
mindst, om der er sikret et generationsskifte 
indenfor arbejdet med informationssøgning. 

For når der i bibliotekerne skal være plads til 
blandt andet arrangementer og store satsninger 
på læselyst for børn og unge, så skal der priori-
teres i ressourcerne, og når man i den cocktail 
tilføjer, at man igennem 00’erne som samfund 
– og måske også i nogle biblioteker – er kørt med 
på google-vognen: der kan man jo søge og finde 
alle informationer. Ja, så er vi måske et sted, hvor 
bibliotekernes arbejde med informationssøgning 
nogle steder er blevet underprioriteret og ikke 
udviklet nok. De seneste år med cyberkriminali-
tet, ekkokamre og konspirationsteorier har vist 
os, at et oplyst og dannet folk udgør en demokra-
tisk modstandskraft. Og det starter med børn og 
unge. Sammen med læselysten er informations-
kompetencerne nemlig stærke våben, når uddan-
nelser skal gennemføres, og der skal navigeres i 
internettets og samfundets nyheds- og hold-
ningsstrømme. 

Der er potentiale for forbedring. Fra fag- og forsknings-
bibliotekerne meldes om, at studerende, der starter på 
en videregående uddannelse, ikke er klædt godt nok på 
fra grundskole og ungdomsuddannelse. Mange kender 
for eksempel ikke bibliotek.dk, så der er potentiale for 
mere samarbejde på tværs af biblioteksverdenen, og der 
skal tænkes i endnu flere samarbejder, så det ikke bliver 
en konkurrence om at tiltrække de unge, men mere et 
samarbejde om at løfte niveauet generelt. 

Corona har mindet os om, at bibliotekerne har en kritisk 
funktion, når det kommer til muligheden for at gen-
nemføre en uddannelse – og derfor er biblioteket fortsat 
fysisk tilgængeligt til uddannelses- og forskningsmæssig 
brug i den store nedlukning, vi har oplevet henover fore-
løbig december og januar. Det er der en særlig grund til, 
for materialeforsyningen har en kritisk funktion i opgave-
skrivning og eksamener for elever og studerende. Få uger 
inde i forårets nedlukning havde først gymnasieeleverne 
udfordringer med at få materialer til deres SRP-opgaver, 
og dernæst var det særligt på de sundhedsfaglige ud-
dannelser, vi så, at der blev lavet særlige undtagelser for 
indscannet fagmateriale på pdf. 

Nu er vi her igen, og jeg hører, at der er de samme 
udfordringer. På ungdomsuddannelser gør det en for-
skel, om der er en bibliotekar og et bibliotek tilknyttet 
institutionen – en funktion, som på over en fjerdel af 
uddannelsesinstitutionerne er sparet væk. Derfor er det 
vigtigt, at så mange biblioteker som muligt bidrager til 
materiale- og informationsforsyningen, og at der fortsat 
er et prioriteret fokus fra bibliotekerne på, at medarbej-
derne er tilgængelige hjemmefra/online og kan vejlede 
og undervise i informationssøgning og informationsad-
gange. Biblioteksvagten har vist sig som en styrke i en 
coronatid, men ikke alle biblioteker er med. Og endeligt 
skal der herfra lyde en opfordring til, at der også på dette 
område tænkes i det opsøgende arbejde, som godt kan 
intensiveres, mens medarbejderne arbejder hjemmefra. 
Det er ikke nødvendigvis lettere at bygge de tværfaglige 
broer mellem bibliotekets medarbejdere og lærere og 
undervisere i folkeskoler og ungdomsuddannelser i en 
coronatid, men det er vigtigt, at det sker og prioriteres. 
Nu og fremadrettet. 
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Leder du 
efter en 
bæredygtig 
bank?

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”.

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.

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, C
vr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

FKI_201113_investering-bærdygtig_185x240.indd   1FKI_201113_investering-bærdygtig_185x240.indd   1 11.11.2020   09.2411.11.2020   09.24
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

5. november

Rekord for udlån af lydbøger  

Udlån af digitale lydbøger steg med 58 % i andet 
kvartal sammenlignet med 2019. Det viser 
Bogpanelets årsrapport ’Bogen og litteraturens 
vilkår 2020’.

Som følge af nedlukningen af landet i foråret 
lukkede mange biblioteker og oplevede naturligt 
en nedgang i fysiske udlån. Til gengæld steg de 
digitale udlån fra folkebibliotekernes digitale 
udlånstjeneste eReolen.

Digitale udlån i tal 
I andet kvartal af 2020 steg udlån
af netlydbøger med 58 %

I andet kvartal af 2020 steg e-bogsudlånet
med 79 %

I 2019 slog eReolen rekord med i alt
2,9 millioner digitale udlån.

 Mortensen

11. november

13,6 millioner skal øge læselysten  

S34 projekter, der skal øge læselysten, får tilskud 
for 13,6 millioner kroner fra Kulturministeriet. 
Projekterne indeholder både fysiske og digitale 
formidlings- og fællesskabsaktiviteter.
   Kulturministeriet har givet tilskud til i alt 34 
projekter, der på forskellig vis understøtter folke-
biblioteker og pædagogiske læringscentres arbejde 
med læselyst og læsefællesskaber. En del af disse 
er rettet mod samfundsgrupper, som sjældent selv 
opsøger læsning og litteratur.

Mortensen

27. november

Store lønstigninger trods coronakrise

Resultaterne fra årets lønundersøgelse blandt privatansatte viser, at forbundets med-
lemmer har fået flotte lønstigninger i perioden fra september 2019 til september 2020. 
Det bekræfter billedet af, at medlemmerne er eftertragtede specialister på det private 
arbejdsmarked.

Selvom coronakrisen har sat sit præg på dansk og international økonomi, har forbundets pri-
vatansatte medlemmer opnået pæne lønstigninger i perioden september 2019 til september 
2020.
   Chefjurist i Forbundet Kultur og Information Karin V. Madsen vurderer, at det er medlem-
mernes kompetencer, der har spillet en stor rolle for de generelle lønstigninger.
   - De har nogle specialkompetencer, som er efterspurgte. Det kan for eksempel være kom-
petencer inden for records management, hvor vores medlemmer er med til at sikre, at der er 
styr på forretningskritisk dokumentation, eller det kan være kompetencer inden for håndte-
ring af persondata. Så det handler jo i bund og grund om udbud og efterspørgsel, siger hun.

Find lønundersøgelsen på forbundets hjemmeside.
Lerche

1. december

Biblioteket kan gøre en forskel for ensomme

380.000 danskere over 16 år er ensomme. 55.000 af disse er over 65 år. Ny analyse be-
kræfter, at ensomhed er et alvorligt problem i Danmark.

Folkebevægelsen mod Ensomhed og Mary Fonden har finansieret analysen Ensomhed i Dan-
mark – analyse af befolkningsdata fra 2017, som giver det hidtil største statistiske grundlag 
for viden på området.
   Forbundet Kultur og Information deltager i partnerskabet mod ensomhed på ældreom-
rådet, som skal forebygge ensomhed blandt ældre i kølvandet på coronakrisen. Forbundet 
bidrager blandt andet med gode eksempler på, hvordan folkebibliotekerne er med til at løfte 
denne opgave. 

 Mortensen

1. december

Småbørns digitale dannelse i fokus

Medierådet for Børn og Unge vil udvikle informationsmaterialer og vejledning om digital 
dannelse for 0-6 årige og deres voksne. 

Medierådet for Børn og Unge vil arbejde for, at børn fra en tidlig alder lærer om digital sik-
kerhed og får styrket deres kritiske forståelse, kreativitet og handlemuligheder i deres brug 
af digitale medier.
   En rigtig god idé, mener formand i Forbundet Kultur og Information Tine Segel.
   - Vi ved, at børn helt ned i 0-årsalderen introduceres for digitale medier, og at brugen af 
det digitale fylder meget i skolerne – også i de små klasser. Derfor er det afgørende, at vi 
sikrer, at børn lærer, hvordan de skal begå sig på sociale medier, og tilegner sig informati-
onskompetencer. Det er en oplagt opgave for børnebibliotekarerne at tage på sig i samarbej-
de med sundhedsplejersker, pædagoger og skolelærere, for læselyst og kildekritik er vigtige 
redskaber at have med i rygsækken fra en helt tidlig alder, siger Tine Segel, der glæder sig til 
at følge projektet gennem hendes repræsentation i advisory boardet for Medierådets Sikker 
Internet Center Danmark.

Mortensen
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9. december

17 biblioteker får tilskud til aktiviteter for seniorer

Flere biblioteker får nu mulighed for at inspirere 55-70 årige med stimule-
rende oplevelser for både krop og sind. Midlerne kommer via projekt Hold 
Hjernen Frisk, der har været i gang siden 2016. 

Fælles for de 17 biblioteker er, at de vil igangsætte aktiviteter, der skaber 
fællesskaber, stimulerer sindet og lægger op til fysisk aktivitet. Det er nemlig 
de tre elementer, der ifølge forskningen holder hjernen frisk – også når vi kom-
mer op i årene.

Mortensen

18. december

Coronakrisen påvirker ledigheden negativt

Ledigheden for nyuddannede bibliotekarer og cand.
scient.bibl.’er lå i oktober på 48,4 %. Det er en stigning
i forhold til sidste år i oktober, hvor ledigheden var
40,2 %.

Blandt positive tendenser er dog, at flere ledige er kom-
met i arbejde siden juli, hvor ledigheden toppede. Sådan er 
det altid i juli, da der kommer rigtig mange nye dimitten-
der ud i den måned.
   Når man ser på ledigheden for den samlede gruppe af 
bibliotekarer, er den på 4,7 %, hvilket er mere end sidste år, 
hvor det var 4,0 % på samme tidspunkt.
   Overordnet er ledigheden dog faldende på det akademi-
ske arbejdsmarked – men niveauet ligger højere i år end 
sidste år. Det lader altså til, at en vis usikkerhed – i kraft af 
coronakrisen – fortsat gør sig gældende. Den tendens vil 
desværre sandsynligvis fortsætte, da vi nu oplever en ny 
nedlukning og deraf tilsvarende afmatning på arbejdsmar-
kedet.
   Du kan altid få hjælp hos forbundets karriererådgiver.

Berg

9. december

Kulturaftryk på finanslov 2021

Kulturministeriets ramme øges de næste tre år med næ-
sten 1,3 milliarder. Og der afsættes 437 millioner kroner 
fra 2021 til 2024 til det, kulturminister Joy Mogensen 
kalder et massivt kulturløft.

Finansloven er på plads, og kulturen får et løft på samlet 
437 millioner kroner i 2021-2024.
   For eksempel afsættes 25 millioner kroner i 2021 til børn 
og unges møde med litteraturen på landets daginstitu-
tioner og fritidsordninger, samt 20 millioner kroner årligt i 
2021-2024 til mere ungdoms- og børneteater.
   Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel 
glæder sig meget over, at kulturen er blevet tilgodeset i 
årets finanslov.
   - Det viser en forståelse for, at kultur er vigtigt for os og 
skaber sammenhængskraft efter et udfordrende år med 
corona og efter mange års besparelser på kulturområdet, 
som man dog ikke helt får opvejet, siger hun.
   Selv om der ikke direkte står ordet »biblioteker« på 
finanslovens midler til kulturløftet, ser Tine Segel alligevel 
bibliotekerne mange steder i de puljer, der er afsat.

Mønsted

2. december

Nye opgaver på bibliotekerne kræver nye kompetencer 

Nyt projekt, Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på bib-
lioteker, skal afdække, hvilke kompetencer biblioteksansatte skal mestre i 
fremtiden – og hvordan de kan tilegne sig dem. 

Forbundet Kultur og Information, KL og HK Kommunal har sat et nyt projekt 
i søen, der skal undersøge, hvilke kompetencer der er brug for på fremtidens 
biblioteker.
   - Med projektet ønsker vi at opnå, at ledere og medarbejdere får de rette 
kompetencer til at udvikle bibliotekerne til et ressourcested i forhold til de 
strategiske målsætninger, som kommunerne har i forhold til eksempelvis 
læsning, fællesskaber, bekæmpelse af ensomhed, integration, digitalisering 
og bæredygtighed, siger formand for Forbundet Kultur og Information Tine 
Segel.

Mortensen
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SKIFT JOB 
FOR DIN 

EGEN 
(og andres)  skyld
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Du bliver klogere på, hvad
du kan og brænder for, når du 
skifter job. Og så får du som 

regel mere i løn. Perspektiv stiller 
skarpt på, hvorfor det kan være 

godt at skifte job for din
egen, kollegerne og

arbejdspladsens skyld. 

TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION BOB KATZENELSON
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Jacob Holm Krogsøe har efter ni år som biblio-
tekar i Randers flyttet sin familie og faglighed 
200 kilometer og er nyansat biblioteksfor-
midler i Esbjerg. Han taler for, at vi bliver mere 
modige og tør skifte job oftere, fordi det gør 
os bedre. 
   - At skifte job er en mulighed for at få flere 
af de opgaver, du brænder for, og en ny rolle 
både i forhold til ledelse og kolleger. Kort sagt 
en mulighed for at tage det bedste med dig, 
siger Jacob Holm Krogsøe. 
   - Når man er det samme sted i mange år, ri-
sikerer man, at både ens styrker og svagheder 
bliver usynlige. Styrkerne bliver en selvfølge, 
hvor man ikke tænker over, hvor dygtig man 
er til det, man laver, og svaghederne er gemt 
væk, fordi man ikke udfordres med nye opga-
ver. På en ny arbejdsplads folder det hele sig 
ud, og det bliver tydeligt, hvad du kan. 
   Men de færreste har vel lyst til at folde deres 
»svagheder« ud? 
   - Jeg oplever alt for mange fagfæller, der 
tænker: »Det kan jeg nok ikke finde ud af«.   
Men jeg har ikke mødt en KI’er (medlem af 
Forbundet Kultur og Information, red.), der 
ikke har kompetencer at bidrage med – også 
i andre sektorer og brancher. En børnebiblio-
tekar med 20 års erfaring tænker måske ikke 
umiddelbart over, hvor værdifuld erfaring og 
viden om læselyst og den måde, børn lærer på, 
er, eller at det ikke for alle er helt naturligt at 
kunne lave et referenceinterview. Vi skal øve 
os i at have blik for vores værd og tænke det 
ind i nye sammenhænge og arbejdspladser, 
siger Jacob Holm Krogsøe. 
   Han oplever for eksempel en generel bekym-
ring for de »nye fagligheder«, der bliver ansat 
på bibliotekerne, men han mener, at man 
skal have blik for det, der adskiller én, og hvor 
man fagligt supplerer hinanden - til glæde for 
borgerne, mener han. 
   - Hvis man mest har fokus på det, man ikke 

selv kan, så er det klart, at organisationsændringer og ansæt-
telser af andre fagligheder bliver angstprovokerende, siger 
Jacob Holm Krogsøe og understreger, at ledelsen har et ansvar 
for at få formidlet, at det er en holdindsats, og at det er for 
borgerne, at der skal sættes det bedste hold. 
    Han oplever dog, at ansættelser af folk med andre kompe-
tencer end de bibliotekariske er tippet til den forkerte side i 
de senere år, og forudser, at efterspørgslen efter de klassiske 
bibliotekariske kompetencer, eller de klassiske bibliotekariske 
kompetencer i en version 2.0, vil stige. 
   - Jeg ville ikke selv være ansat på et bibliotek uden kolleger 
med bibliotekarbaggrund. Jeg er cand.mag. i film- og medievi-
denskab og kan noget andet, men pointen er, at der brug for 
begge dele, og at jeg har lært utrolig meget af mine kolleger, 
som er uddannet bibliotekarer eller skolelærere for den sags 
skyld, siger han. 

SERVICETJEK AF DIG SELV 

Tilbage til det med at skifte job. For at have blik for sin egen 
faglighed og sit værd er afgørende i den proces.
   Man kan blive lullet ind i at lave det, man er god til. Jacob 
Holm Krogsøes råd er at give sig selv et servicetjek, få overblik 
over sine kompetencer og spørge: Er jeg blevet udfordret det 

�
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JACOBS TJEKLISTE   
Ú   Er der ting, du er utilfreds med? 

Ú   Kan du lave dem om? 

Ú   Føler du dig generelt negativ omkring dine opgaver 
eller organiseringen?

Ú   Har du følt dig fagligt udfordret det sidste år?

Ú   Få overblik over dine kompetencer – også de skjulte.

Ú   Kan du få mere af det, du brænder for? 

”Man kan blive
lullet ind i at lave det, 

man er god til”
Jacob Holm Krogsøe

Man kan tage de gode ting med 
til et nyt sted. Biografdirektøren 
i Esbjerg havde hørt om 
Jacob Holm Krogsøes 
filmintroduktioner med 
litteraturhenvisninger i Randers 
Biograf, så den opgave er fulgt 
med ham de 200 kilometer.  

sidste år, og er jeg tilfreds med mine opgaver 
og arbejdets organisering? 
   - Du skal kondensere dine kompetencer – 
trække dem ud af dine opgaver – så du står 
med en liste. De kompetencer kan nemlig 
bruges mange andre steder – både i og uden 
for bibliotekerne, siger Jacob Holm Krogsøe, 
der mener, ansvaret for at rykke sig og være 
glad ligger hos én selv. Men der ligger også et 
vigtigt ansvar hos ledelsen i forhold til at kort-
lægge de ansattes kompetencer, så de også 
kan blive sat i spil på den bedste måde. Og så 
mener han faktisk, at det at skifte job også 
kan gavne både ens nuværende og kommende 
kolleger og arbejdsplads.    
   - Jo bedre blik du har for dine egne evner, når 
du laver det, du brænder for, og er tilfreds, 
jo bedre løfter du den opgave, du skal, på ar-
bejdspladsen, og det kommer selvfølgelig alle 
til gavn. Det er fint ikke at skifte job, hvis man 
er tilfreds og har sjove opgaver, det må bare 
aldrig handle om ens frygt for ikke at være god 
nok, siger han og tilføjer, at man altså heller 
aldrig bliver for gammel til at skifte job. 
   - Vi er længere på arbejdsmarkedet end tidli-
gere, og 20 års erfaring er guld værd. Generelt 
skal vi bare droppe janteloven og blive bedre til 
at sige, hvad vi er gode til. 
   Og hvis det er for svært selv at formulere, så 
bed om hjælp af for eksempel karriererådgive-
ren i din fagforening til at sætte ord på det, du 
kan. Eller spørg dine kolleger eller venner, om 
de ikke vil sætte nogle ord på dine kompeten-
cer og styrker, som du kan bruge i din jobsøg-
ning eller til at få et mere realistisk blik på dig 
selv og dine styrker. 
   Man kan også udvikle sig i den stilling, man 
har, og udfordre sig selv. 
   - I Randers skabte jeg min egen stilling 
og søgte for eksempel ud af huset ved, at 
Randers »byttede biblioteksformidlere« med 
andre biblioteker. Jeg har blandt andet været 

i Horsens og lave en bogcafé om horror-litteratur, mens de 
lavede en krimicafé i Randers. Men generelt er det sværere at 
redefinere sig selv på den samme arbejdsplads, hvis man for 
eksempel vil have andre opgaver eller ind på andre områder, 
siger han.
   Og så skal du huske, at når du får tilbudt et job, så er det, 
fordi de vil have dig. Du er blevet udvalgt blandt andre ansøge-
re på grund af det, du kan og kommer med, så du kan tillade dig 
også at stille krav. Desuden kommer du med nye øjne, hvilket 
har stor værdi for en organisation, hvor ledelsen ellers kan 
bruge dyre konsulenttimer for at få et blik udefra. Som nyansat 
er du en guldgrube af iagttagelser.  
   Og så er det en god spiral at skifte job, for det kræver mod, og 
mod giver mere mod, og det styrker selvtilliden at opleve, at du 
kan få et andet job, så det bliver lettere at gøre igen. 
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BREDERE ELLER DYBERE KOMPETENCER 

Når du søger job, er der tre veje, du kan gå. Du kan søge mod at 
blive mere specialiseret, mod at være generalist eller mod en 
lederkarriere. 
   - Du kan søge efter job inden for ét specifikt område og blive 
specialiseret, for eksempel i Records Management, ESDH (elek-
tronisk sags- og dokumenthåndtering) eller GDPR (General Data 
Protection Regulation, EU’s lovgivning om databeskyttelse).    
Eller mod job med mange forskellige og varierende opgaver, ofte 
indenfor eksempelvis formidling og kultur, hvor du får bredere og 
generelle kompetencer, siger Helle Fridberg. 

NYE FAGSPROG

Det at skifte branche eller sektor - mellem det kommunale, regio-
nerne, det private, staten og organisationer - vil ofte styrke dig 
fagligt og i forhold til et senere jobskifte. 
   - Det at skifte job til en anden sektor eller branche giver dig 
kendskab til et nyt felt og et nyt fagsprog, hvilket gør det lettere 
at skifte job igen på et senere tidspunkt. Jo flere ting du har prø-
vet, jo flere job kan du søge. Samtidig bringer du ny viden fra din 
gamle arbejdsplads til den organisation, du kommer til. Det sætter 
dig i spil på en ny måde, siger Helle Fridberg

ANLEDNING TIL LØNFORHANDLING 

Jobskifte er altid en anledning til lønforhandling. Og i udgangs-
punktet er en lønstigning naturligt ved et jobskifte. 
   - Arbejdsgiveren er ofte med på, at der er en »transaktionsom-
kostning« ved en nyansættelse, hvor de skal tilbyde en lidt højere 
løn end den, ansøgeren kommer fra. Og du skal huske, at arbejds-
giveren har valgt dig ud fra bunken af ansøgere. Så du kan noget, 
de gerne vil have. I bund og grund er der jo tale om en vare – din 
arbejdskraft, du sælger, siger Helle Fridberg.
   Den seneste lønundersøgelse fra december 2020 viser for 

Ifølge specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information 
Helle Fridberg er der flere afgørende ting, du kan opnå 
ved et jobskifte; bredere eller dybere kompetencer og 
mulighed for en lønforhandling.
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eksempel, at de privatansatte medlemmer 
af forbundet, på trods af corona, har opnået 
en gennemsnitlig lønstigning på 5 procent fra 
2019 til 2020. Og de privatansatte medlem-
mer, der har skiftet job, har opnået en lønstig-
ning på 9,9 procent.
Hendes råd i lønforhandlingen er at lægge 
vægt på de ting, arbejdsgiveren selv spurgte 
ind til under ansættelsessamtalen, fordi det 
er de kompetencer, de er ude efter og gerne vil 
betale for. Desuden er det vigtigt at forhandle 
den »rigtige« løn fra starten.   
   Men hvis man gerne vil have jobbet, er det 
vigtigste så ikke at få foden indenfor, vise hvad 
man kan og derefter forhandle mere i løn?  
   - Nej! Det er en farlig strategi. For hvis du 
godtager en lønnedgang, kan den forfølge dig 
længe. Du kan ikke, hverken i det offentlige 
eller private, være sikker på en årlig lønfor-
handling. På større private arbejdspladser er 
det almindeligt, at alle får den samme procent 
i årlig lønstigning. Det betyder, at hvis du 
er kommet én procent »bagud«, da du blev 
ansat, så er den svær at indhente, uden at 
du tager fra de andre i den årlige lønforhand-
lingspulje. På offentlige arbejdspladser kan 
der være perioder, hvor der enten ikke er afsat 
penge til at forhandle for eller afsat meget 
lidt. Det ser vi ofte i perioder med nedskærin-
ger. Så er du først kommet ned i løn, hænger 
det ved, siger Helle Fridberg. 
   - Vi ser for eksempel, at projekt- og tidsbe-
grænsede fastholdes i lavere lønninger end 

Skal jeg skifte     job? 
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deres markedsværdi, fordi de af gode grunde er villige til at sige 
ja til job med lavere løn.  
Der kan selvfølgelig være mange personlige gode grunde til 
at gå ned i løn ud over ledighed, hvor man kan være ekstra 
udfordret. 
   - Du kan stå i en familiesituation, hvor andre vilkår er vigti-
gere - worklife-balance, rummelighed og ordnede vilkår. Det 
kan også være et jobskifte fra det private til det offentlige på 
grund af faglige interesser, hvilket dog ikke nødvendigvis er en 
bruttolønnedgang, fordi man måske arbejder færre timer og 
får mere i pensionsbidrag i det offentlige. Og så kan det også 
være, at man bare vil væk fra sit nuværende job (af forskellige 
årsager) og derfor er villig til en lønnedgang.

AFLIV JOBMYTER 

To myter, der for mange kan spænde ben for beslutningen om 
et jobskifte, er, ifølge Helle Fridberg, for det første forestil-
lingen om, at der er højere faglige krav i det private, og for det 

andet, at der er større jobsikkerhed i det offentlige. Ingen 
af myterne holder stik, men kan alligevel være en forklaring 
på, at Forbundet Kultur og Informations medlemsunder-
søgelse fra 2017 viser, at cirka hvert tredje medlem mel-
lem 30 og 60 år (25 procent) overvejer at skifte job – men 
ikke handler på det. 52 procent overvejer det ikke, mens 8 
procent søger aktivt.
   - Opgaverne er som regel ikke sværere i det private, og der 
er ikke generelt højere krav, men det er ofte en anden type 
mere specialiserede opgaver inden for et specifikt felt som 
ESDH, GDPR eller Records Management, hvilket også er en 
forklaring på den højere løn i det private. En anden stor for-
skel er et mere kommercielt mindset i det private, fordi det 
i sidste end handler om at sælge varer og ydelser til kunder. 
Fordi der er færre eksperter på de områder og stigende 
efterspørgsel, bliver de privatansatte af vores medlem-
mer mere eftertragtede specialister, siger Helle Fridberg og 
tilføjer, at man i dag kan opleve større jobsikkerhed i private 

Skal jeg skifte     job? ”Generelt skal 
vi bare droppe 
janteloven og 

blive bedre til at 
sige, hvad vi er 

gode til”
Jacob Holm Krogsøe
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virksomheder, hvor det går godt, end i det offent-
lige, hvor der fra tid til anden er nedskæringer.     
 
OVERVEJELSER FØR JOBSKIFTE

Først og fremmest: Søg job, fordi du har lyst til 
det, ikke, fordi en »regel« siger, at det nu er tid. 
   - Græsset er ikke altid grønnere på den anden 
side. Og man skal ikke søge nyt job blot for at 
gøre det. Men analysér indimellem, om du er til-
freds i dit nuværende job. Overvej, om et jobskif-
te er et tilvalg af noget nyt eller et fravalg af det, 
du har. Lav for eksempel en positiv- og negativ-
liste – ingen job er perfekte. Og det giver et bedre 
resultat, hvis du har tid til at planlægge, hvad du 
vil, end hvis du pludselig føler dig meget utilfreds 
og endda desperat efter at skifte job. 
   Gør dig klart, hvad du gerne vil have ud af at 
skifte job, og form din strategi efter det:
Vil du have bredere erfaring og varierende
opgaver? 
Vil du have en lederkarriere? 
Vil du specialisere dig? 

 Hvis du eksempelvis vil ind på et specialiseret 
område, kan det være en god idé at melde sig ind 
i et netværk på området. Arbejdsmarkedsunder-
søgelser viser, at 7 ud af 10 job ikke bliver slået op, 
men besat gennem netværk. I Forbundet Kultur 
og Information er det eksempelvis netværk inden 
for områderne Records Management, ledelse eller 
datascience. 
   Fortæl dit netværk, at du er på udkig efter 
nye udfordringer, så de tænker på dig. Mange 
virksomheder gider ikke modtage 300 ansøgnin-
ger, så send også uopfordrede ansøgninger til 
arbejdspladser, hvor du gerne vil ansættes, eller 
ring og spørg, hvilke muligheder der kunne være 
for at blive ansat. 
På LinkedIn skal du vægte de rette »ord« i dit 
resumé. Nævn de opgaver og kompetencer, du 

gerne vil bruge, ikke de opgaver, du gerne vil væk fra, for head-
huntere bruger søgeord for at finde potentielle medarbejdere 
med de rette kompetencer og erfaringer    

SIKR DIN MARKEDSVÆRDI (EMPLOYABILITY)

Forbundet Kultur og Informations seneste medlemsundersø-
gelse viser, at 52 procent af medlemmerne ser deres muligheder 
for at få et nyt job som dårlige eller meget dårlige. Det handler 
om ens opfattelse af egen markedsværdi og kvalifikationer, 
mener Helle Fridberg.
   - Om det bunder i noget faktuelt eller et kritisk selvbillede, at 
over halvdelen af medlemmer oplever det sådan, kan jeg ikke 
vide, men alle har selv et ansvar for at udvikle sig, og uanset om 
du vil skifte job eller ej, så er det vigtigt at holde din markeds-
værdi ved lige, siger hun.
   Hendes råd lyder: Sig ja til udviklingsopgaver, byd dig til, når 
der er projekter, også selvom du synes, det er rarere at lave 
rutineopgaver eller det, du i forvejen er god til. 
   - Man er nødt til at lytte på vandrørene på sin arbejdsplads 
for at vide, hvad er der behov for, også selvom man måske ikke 
er helt enig i retningen eller brænder for de nye opgaver.  For 
udviklingsopgaverne gør dig i bedre stand til at søge et nyt 
arbejde, hvis det er det, du vælger, eller være grobund for en 
højere løn, dér, hvor du er ansat.
   Hvis du ikke vil stå for et helt projekt, så tilbyd at være en del 
af det, eller bed om et kursus for at få de kompetencer, der skal 
til for at blive projektleder. Hvis der ikke er råd til kurser, så brug 
sidemandsoplæring, eller brug din egen tid ved for eksempel at 
tage et kursus gennem din fagforening.  
   Fokus på efteruddannelse er afgørende, mener Helle Fridberg.  
   - I AC-overenskomsten, som mange af vores medlemmer er 
på, står der, at man skal have en udviklingsplan, og det skal man 
holde fast i, at man skal have. 

OVERSÆT DINE KOMPETENCER  

Ofte ser man ikke egne færdigheder – alt det, man er god til – 
som noget særligt, fordi det jo ligger lige til højrebenet. Men 
det, man selv tager som en selvfølge, kan være afgørende kom-
petencer andre steder. For eksempel er det at kunne planlægge 
arrangementer, kurser, workshops og så videre noget, man kan 

Jobskifte giver størst lønstigning
Årets lønundersøgelse viser, at medlemmer, der sidder i samme job som sidste år, 
har haft en gennemsnitlig lønstigning på 4,3 procent. Medlemmer, der har skiftet 
job indenfor det sidste år, har fået en lønstigning på 9,9 procent.



Jobmobilitet

25 % overvejer at søge nyt job, men gør det ikke.
53 % har ingen overvejelser omkring nyt job.
11 % søger lidt.
8 % søger aktivt et nyt job. 

Der er en aldersmæssig differentiering i forhold til 
overvejelser om jobskifte. Medlemmer over 60 år er med 
88 procent den største gruppe, der ingen overvejelser 
har. Til gengæld udgør segmentet under 30 år den største 
gruppe af aktivt søgende med 20 procent.  
   Offentligt ansatte har færrest overvejelser om jobskifte, 
mens dem med flest overvejelser om at skifte job – og 
de mest aktive jobsøgere – er medlemmer på det private 
arbejdsmarked.
   Der er en tendens til, at Jylland er det sted, hvor færrest 
overvejer at skifte job. Region Sjælland er den region, hvor 
der søges mest aktivt. 
   - Sammenlignet med danskere generelt er jobmobiliteten 
hos vores medlemmer lav, hvis vi antager, at aktiv 
jobsøgning også vil føre til nyt job. Det er ærgerligt, fordi 
den lavere jobmobilitet over tid har betydning for løn- og 
kompetenceniveau, siger Helle Fridberg. Jo yngre, jo mere 
aktivt søger man nyt job, men selv i de yngste grupper af 
forbundets medlemmer er andelen, der aktivt søger job, 
ikke specielt høj. 

Tal fra Forbundet Kultur
og Informations 
medlemsundersøgelse 2017 

�

Employability
Hvis man spørger medlemmerne, hvordan de betragter 
deres muligheder for at få nyt job, hvis de bliver ledige, 
anser 30 procent mulighederne for gode, og 31 procent for 
dårlige. Igen er der et tydeligt mønster i forhold til alder. 
60 procent af medlemmerne under 30 år anser deres 
muligheder som gode, mens dette tal blot er 7,4 procent 
for medlemmer på 60 år eller derover. Vurderingen »meget 
dårlige« forekommer især hos dem over 50 år og over 60 
år. Men også gruppen af 40-årige har en ringe oplevelse af 
deres fremtidsudsigter, her oplever 40 procent dem som 
»dårlige« eller »meget dårlige«.
   Det er en særlig udfordring, mener Helle Fridberg, da man 
i den alder typisk burde have et bredt kompetencefelt at 
søge videre på. Hun mener også, at det er tankevækkende, 
at det for alle aldersgrupper er omkring hver tiende, der 
har svaret »ved ikke« eller ikke har ønsket at besvare 
spørgsmålet; hvordan de vurderer deres muligheder for nyt 
job ved ledighed. 
   - Det kan tolkes som usikkerhed om egne færdigheder og 
muligheder, siger Helle Fridberg.
Det er særligt de privatansatte, der vurderer egne 
muligheder som »meget gode«, mens det på det 
kommunale/regionale område ser mere sort ud. Her mener 
70 procent, at deres muligheder er ringe eller usikre, 
hvilket kan bunde i mange års nedskæringer, ifølge Helle 
Fridberg. På det statslige område er der også relativt 
mange (61 procent), der ser deres muligheder som ringe/
usikre. 
   - Her har der også været mange år med nedskæringer, 
udflytninger og fusioner, siger Helle Fridberg. 

bruge mange steder. Strukturering, organisering og evnen 
til overblik er også efterspurgte kompetencer. Derfor er 
Helle Fridbergs råd: Øv dig i at oversætte dine kompe-
tencer til et metaplan, og brug for eksempel forbundets 
karriererådgiver til at sparre med. Et tredje råd er at have 
blik for, hvor der er behov for ens kompetencer. Lige nu ses 
en vækst i job indenfor dataregistrering og systematise-
ring i regionerne, og for et stykke tid siden fik politiet en 
stor pose penge til at opgradere deres dataregistrering og 
analysekraft, hvilket førte til nye stillinger på det område 
for bibliotekarer. 

overvejer at søge 
nyt job, men gør 

det ikke.

25%
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Stillingsopslaget fra Nationalbanken talte til de kompetencer, jeg 
havde med fra mine tidligere job med implementering af et nyt 
ESDH-system, kravsspecifikationer til leverandøren og så videre. 
Det tiltalte mig også, at det var en mindre arbejdsplads, samt at 
jeg ville få en tæt kollega at samarbejde med. I den afdeling, jeg 
sidder i, Sekretariat og Kommunikation, er vi omkring 20 ansatte, 
hvor jeg før var på en arbejdsplads med omkring 80 medarbejdere. 
Og så gør det heller ikke noget, at Nationalbanken som institution 
borger for troværdighed, kvalitet og ordentlighed, siger Anette 
Forsmann med et smil.  
   I Socialforvaltningen i Københavns Kommune havde hun en 
koordinerende rolle i forhold til ESDH-systemet, men hun var 
den eneste bibliotekaruddannede med den rolle. I de seks andre 
forvaltninger havde ESDH-koordinatorerne andre baggrunde, siger 
Anette Forsmann, der ellers ser det som et oplagt område for 
bibliotekarer og informationsspecialister.
   - Min oplevelse er, at ESDH er et nicheområde, og at arbejdsgi-
verene ser det som et plus, at man har den faglige profil, som in-
formationsspecialister og bibliotekarer har. Jeg er kommet til flere 
samtaler og har fået tilbudt stillinger på det her område, for der er 
brug for folk med systemforståelse og sans for strukturering og 
organisering, men man skal selv melde sig på banen, siger hun. 

SAGDE JOB OP UDEN NYT

Da Anette Forsmann fik job i Socialforvaltningen havde hun et par 
måneder forinden sagt sit job op på Metropol - uden at have et 
andet job. 
   - Det kan anbefales, hvis man har muligheden, selvfølgelig. For 
det kan være sværere at rykke sig fra det trygge, så længe man 
er der. Og det kan være svært at mærke efter, hvad man egentlig 
gerne vil i sit arbejdsliv. Jeg tænkte på det tidspunkt, at hvis jeg 
skulle prøve noget andet i mit arbejdsliv, så var det nu, hvor jeg var 
halvvejs, og jeg var faktisk ikke bekymret for ikke at få et job igen. 

Anette Forsmann har skiftet sektor flere gange fra
uddannelsesbiblioteket på Metropol til Socialforvaltningen 
i Københavns Kommune og nu til Nationalbanken.

Bare gør det 
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   I mellemtiden tog hun miniuddannelsen i 
Records Management i Forbundet Kultur og 
Information.
   - Mange ting vidste jeg i forvejen, fordi jeg 
har arbejdet med ESDH, men jeg fik alligevel 
sat nogle begreber på plads, og i forbindelse 



Januar 2021 · Perspektiv · 19

Få jobbet        

De tre vigtigste ting, når du vil søge nyt job:

1:  Jobsøgning tager tid. Opret jobagenter på de 
mange forskellige jobsider. Du kan finde link 
her: www.kulturoginformation.dk/job-og-
karriere/jobsoegning/findjobbet

2:  Brug forskellige søgeord, når du leder 
efter job. Måske er det ikke »Records 
Management«, der står i opslaget, men i 
stedet »dokumenthåndtering«.

3:  Hold øjne og ører åbne. Dit netværk er guld 
værd, når du vil skifte job, og LinkedIn kan 
også være en inspiration.

De vigtigste tre tip til jobansøgningen/CV’et:

1:  Din jobansøgning skal være fremadrettet, dit 
CV bagudrettet. 

2:  Ring altid på stillingsannoncen for at høre 
mere konkret om opgaverne. Det gør dig 
i stand til at skrive en mere målrettet 
ansøgning.

3:  Kom med konkrete bud på, hvordan du vil 
løse de opgaver, der er i jobbet.

De tre vigtigste tip til jobsamtalen:

1:  Indhent viden om virksomheden, inden du 
kommer til samtalen, så du ved, hvad de står 
for.

2:  Sørg for at være klædt passende på, så du 
rammer dresscoden.

3:  Sørg altid for at henvende dig til alle i 
ansættelsesudvalget, og husk at smile. 
Positive mennesker får tilbudt flere jobs.

Kilde: Karriererådgiver i Forbundet Kultur og 
Information Nanna Berg

med en jobsamtale fik jeg for eksempel en 
case, hvor det var godt, jeg lige havde arbejdet 
med området på kurset og havde det i frisk 
erindring. Jeg brugte også karriererådgiveren i 
forbundet til at få overblik over mine kompe-
tencer, til at tænke ud af boksen og lave et 
oversættelsesarbejde af mine kompetencer, 
fordi jeg overvejede et brancheskifte, siger 
Anette Forsmann, hvis bedste råd er: Bare gør 
det, og vær ikke bange. 
   I Nationalbanken skal Anette Forsmann 
hovedsagligt arbejde med ESDH, men ser også 
gode muligheder for selv at forme og få indfly-
delser på sine opgaver. 
   - Min kollega og jeg er blevet flyttet fra af-
delingen Virksomhedsservice til Sekretariat og 
Kommunikation fra september 2020. Og sådan 
en flytning er en god anledning til at kigge 
arbejdsgange igennem. Og både min nære kol-
lega og chef er meget åbne over for nye måder 
at løse tingene på og nye idéer. 

Anette Forsmann sagde på et tidspunkt et job 
op uden at have et andet. Og anbefaler den 
tid til refleksion det kan give, hvis man har den 
økonomiske frihed til at gøre det.
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Forbundet Kultur og Information beskæftiger sig med 
ledelse på flere niveauer, blandt andet gennem netværk 
for ledere, nyhedsbreve, sparring, og forsøger at sætte 
fokus på værdien af fagfaglig ledelse i faget.

I den nyligt udkomne folder Lyst til ledelse – er det noget for dig? fra forbundet kommer erhvervspsykolog 
Marianne Løwe med konkrete bud på, hvordan du afklarer, om ledelse er noget for dig, og hvordan du kan gå 
fra at være fagspecialist til leder. 

1. Tjek din motivation til at blive leder:
Har du lyst til at være med til at udvikle andre? Kan du lide at bidrage til, at dine kolleger lykkes? Har du et natur-
ligt overblik, kan du lide at tage ansvar, have indflydelse og træffe beslutninger? Og vil du gerne være med til at 
påvirke din arbejdsplads i en god retning? 
   Afliv en eventuelt kritisk selvopfattelse som: »det er nok for svært for mig«. Lyt til dig selv, følg din lyst, og vær 
bevidst om, at ledelse er en disciplin, de fleste kan lære.

2. Hvad skal der til for, at du kan indgå i en lederrolle? 
Det kan være gradvist at få mere ansvar, for eksempel som teamleder eller i en 
faglig lederrolle. Overvej, hvordan du får hul på det - hvem er god at tale med 
om det? Og hvad skal du lære? Få andre, der kender dig godt, til at give dig et 
ærligt modspil, så du får en udvidet erkendelse af, om du vil kunne. Ledelse 
handler nemlig også lidt om naturtalent. Forfølg dine ønsker fremfor senere at 
fortryde, at du ikke tog springet.

3. Hvad skal du lære?
Det er vigtigt, at du udarbejder en handlingsplan i samarbejde med din chef eller 
HR-afdeling. 
   Ledelse er en disciplin og et fag, du gradvist skal tilegne dig og vokse i. Derfor 
skal du acceptere at være novice i rollen som leder i den første tid, hvor du 
tilegner dig ledelseskompetencer – helt på samme måde, som da du tiltrådte dit 
første faglige job.

Handlingsplanen kan for eksempel indbefatte: at man får tildelt et udvidet 
ansvar for opgaver, at stå for planlægning eller projekter, få ansvar for oplæring 
af nye kolleger, at få en mentor enten internt eller eksternt som fortrolig spar-
ringspartner og rådgiver. 
   Få forventningsafstemt med din chef, og få en tydelig rolle, så du kommer 
godt fra start. Dette er navnligt vigtigt, hvis du bliver leder overfor tidligere kol-
leger, som er vigtige at få accept og følgeskab fra, fordi din rolle er skiftet – også 
selvom der blot er tale om en faglig teamlederrolle. 

Overvejer du ledelse? 
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Tre konkrete anbefalinger, når du skifter rolle
fra fagspecialist/kollega til leder:
 
Loyaliteten er nu hos ledelsen, fordi du selv er 
blevet leder. Vær for eksempel opmærksom på, 
at du optræder kompetent, når du skal bringe 
(dårlige) nyheder og tiltag ind i din egen afdeling. 
Identiteten skifter, fordi du nu har lederkasket-
ten på i forhold til dine tidligere kolleger. Derfor 
er det vigtigt at holde en vis professionel, positiv 
distance. Sørg for at tale med alle dine medar-
bejdere, og optræd ligeværdigt. Brug i stedet din 
egen chef eller en lederkollega som sparrings-
partner.

Vis medarbejderne interesse. Det er vigtigt, at 
du anerkender dine medarbejdere ved at udvise 
oprigtig interesse både fagligt og personligt, så 
du kender lidt til dem som hele mennesker (har 
de børn, hund, hvor bor de og så videre). Det, at 
du ind imellem deltager lidt uformelt, opbygger 
tillid og gode relationer mellem jer. 

Led situationsbestemt. Samtidig skal du 
kunne lede situationsbestemt, give konstruktiv 
feedback, stille tydelige krav og vide, hvad er 
til forhandling, og hvad er ikke til forhandling. 
Medarbejdere skal ledes individuelt – både ens 
og forskelligt på én og samme tid. Det er vigtigt, 
når der er et særligt hensyn til en person, der for 
eksempel har en deltidssygemelding, at det er 
transparent, så resten af medarbejdergruppen er 
klar over denne positive særbehandling, uden at 
de behøver kende det nærmere indhold.

På forbundets hjemmeside, www.kulturoginformation.dk/job-og-
karriere/saerligt-for-ledere, kan du finde meget mere om ledelse, 
herunder tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev, blive en del af 
KI’s ledernetværk og gøre brug af nogle af forbundets særtilbud til 
ledere. 

Folderen Lyst til ledelse – er det noget for dig? kan downloades her: 
www.kulturoginformation.dk/job-og-karriere/overvejer-du-at-blive-
leder

Jens Dam, sektionsleder på Syddansk Uni-
versitetsbibliotek, Informationssektionen, har 
en praktisk og pragmatisk tilgang til ledelse.

Ledelse er også 
at finde løsninger Fra fagspecialist 

til leder

1.

2.

3.

Vil du vide mere?

Hvad fik dig til at blive leder?    
- Jeg blev prikket, da en leder holdt op, og spurgt, om jeg 
ville være konstitueret leder. Det måtte jeg lige sove på, 
men sagde ja dagen efter. Og besluttede så undervejs i 
konstitueringen, at jeg ville søge den faste stilling.   

Oplevede du barrierer for at blive leder? 
- Nej, ikke ydre barrierer, men jeg havde ikke selv tænkt, at 
jeg skulle være leder. Det var ikke min ambition. Det vigtig-
ste for mig er det interessante indhold i jobbet. Vi skal væk 
fra at tænke ledelse som trin opad – som en »højere« stilling 
– eller at der ikke er en vej tilbage, hvis man bliver leder. Det 
er bare en stilling med et andet indhold, og man kan altid 
vælge om, hvis man ikke bryder sig om det.   

Hvad er det bedste ved jobbet?
- Når mine medarbejdere lykkes med det, de har gang i. Det 
er både fedt for biblioteket, brugerne, medarbejderen og for 
mig. 
   Jeg kan også rigtig godt lide sparring én til én, og de bed-
ste dage er dem, hvor jeg føler, at jeg har tid til at være til 
rådighed. 

Hvad er dit råd til andre, der vil ledervejen?
- Det er at gøre opmærksom på, at man gerne vil ledelse. 
Der er jo mange former og muligheder for at prøve det af. Og 
så skal man byde konstruktivt ind med løsninger og ikke kun 
pege på problemerne. En del af ledelse er at finde løsninger.    



22

LE
D

E
LS

E
 

Det er vigtigere, hvad man bringer til bordet, end 
hvor mange stjerner man har på skulderen, siger 
Stine Kjellerup Weymann, projektleder og product 
owner, DBC.

At blive leder passede til Stine Brandt Her-
mannssons indre ild og ønsket om at ville 
forandre ting til det bedre. Hun er faglig leder i 
afdeling Bibliotek, Næstved Bibliotek, og Bor-
gerservice, Center for Kultur og Borgerservice.

Du kan ikke læse dig til 
at blive en god leder 

Ledelse blev en 
aha-oplevelse 

Hvad fik dig til at blive leder?    
- Jeg har nok en indre drivkraft, der betyder, at jeg slet 
ikke kan lade være. Jeg brænder for at få ting til at ske, 
så jeg tænkte tidligt i mit arbejdsliv, hvorfor ikke også få 
indflydelse på, hvad der skal ske? Udover muligheden for 
indflydelse er det vigtigste relationerne. Det at stå med 
en kompleks opgave eller problemstilling og få en masse 
kloge mennesker til at arbejde sammen på den gode løs-
ning, det er en skøn udfordring.

Oplevede du barrierer på din vej til ledelse?
- Man er ofte sin egen værste fjende. Det med at tro på, at 
man gør det godt nok, og være relativt ligeglad med, hvad 
andre tænker, det kommer ikke fra dag et. Men som leder 
kan man aldrig gøre alle tilfredse, og det skal man lære 
at rumme. Det sværeste i starten var, at jeg skulle mene 
noget om alting og træffe beslutninger hele tiden, men 
det er også kompetencer, man opbygger - for eksempel 
ved at begå en masse fejl og finde ud af, at jorden ikke går 
under af den grund. 

Hvad er dit råd til andre, der vil ledervejen?
- Det kan være angstprovokerende at træde frem og stille 
sig i skudlinjen. Mit bedste råd er ikke at være bange for at 
begå fejl undervejs. Man skal kunne skærme sig selv i de 
perioder, hvor bølgerne går højt. At påtage sig en leder-
rolle er en fantastisk mulighed for at blive klogere på sig 
selv og andre og selvfølgelig at få mulighed for at tegne 
en retning, som andre (forhåbentlig) kan se en mening i og 
har lyst til at følge.    

Hvad fik dig til at blive leder?     
- En kollega og min daværende leder opfordrede mig til 
at søge en mellemlederstilling, da vi omorganiserede 
biblioteket for syv år siden. Jeg havde ikke selv tænkt i 
ledelse eller lagt en karriereplan med det mål. Men jeg 
blev nysgerrig på, hvad det indebar, og det var pludselig 
ikke så »farligt«, når andre tænkte, at jeg kunne. Og det 
blev en aha-oplevelse, for ledelse var lige mig.   

Hvad er det udfordrende ved at være leder?
- Det tager tid at flytte ting i en politisk styret organi-
sation. En god idé skal altid cleares opad i systemet, og 
der er mange arbejdsgange for at få tingene til at lyk-
kes. Til gengæld er det en desto større tilfredsstillelse, 
når det så lykkes. Det er det værd. Personalemæssigt 
kan udfordringen være at få formidlet forandringer, så 
de giver mening for medarbejderne. Man kan ikke med 
succes presse noget ned over nogen.   

 Har du et råd til andre, der vil gå ledervejen?
- Man skal have lyst til at skabe forandringer og forbed-
re ting, selv om det tager tid. Man skal være god til at se 
lyset for enden af tunnelen, for undervejs er der masser 
af møder og drift. Og overvej at søge lederstillingen i en 
anden organisation, så du ikke skal skifte rolle.  
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Maria Bjerre Graversen bruger som leder for Rum 
og Oplevelser i Vejle Bibliotekerne de værktøjer, 
hun har fået som tillidsrepræsentant. 

Henriette Ritz Kylmanns vej til stillingen som 
biblioteksleder ved Dragør Bibliotekerne har 
været en naturlig opstigning i graderne.

Fra tillidsrepræsentant 
til leder

Man bliver ikke 
født leder

Hvad fik dig til at blive leder?    
- Jeg har altid gerne villet være med til at træffe beslutninger 
og har været med i diverse bestyrelser – fra kollegiets til min 
datters vuggestue - men min vej til ledelse i mit professionelle 
liv startede med mit arbejde som tillidsrepræsentant. Dér 
kunne jeg få indflydelse ved at være bindeled mellem mine 
kolleger og ledelsen, og jeg oplevede at kunne gøre noget 
godt for andre. I den rolle så jeg også, hvad både god og dårlig 
ledelse kan gøre ved medarbejderne, og det øgede min lyst til 
selv at prøve kræfter med ledelse. 

Var der noget særligt, der motiverede dig?
- Som tillidsrepræsentant oplevede jeg nogle, der gerne så, at 
jeg optrådte på en lidt »gammeldags facon« i forhold til ledel-
sen, men jeg ønskede ikke at gå på barrikaderne, medmindre 
det var nødvendigt, men var mere til samarbejde. Derudover 
har skub og anerkendelse fra både venner, familie og min 
ledelse været afgørende.

Hvad er det bedste ved jobbet?  
- Det er, at jeg får lov til at se mere overordnet på tingene og 
være reflekterende på forskellige niveauer. Jeg sætter stor pris 
på at have mulighed for at tænke strategisk og være med til 
at spille medarbejderne gode. 

Hvad er dit råd til andre, der vil ledervejen?  
- Hvis man har lysten til at lede, skal man ikke holde sig 
tilbage. Jeg ser det som en stor fordel, at jeg også har været 
tillidsrepræsentant og kan bruge nogle redskaber derfra, så 
det skifte kan jeg godt anbefale. Det giver et bredere perspek-
tiv, for selv om du ikke har et ledelsesansvar som tillidsrepræ-
sentant, skal du være mægler og formidle, og det går igen for 
en leder.

Hvad fik dig til at blive leder?     
- Jeg har altid haft lyst til at have indflydelse og sad for 
eksempel i elevrådet i folkeskolen. Gennem hele livet har jeg 
gjort opmærksom på det, hvis jeg ser noget, der kan gøres 
bedre. Så det at blive leder har også noget at gøre med, hvil-
ken type man er. Men jeg mener ikke, at der er fødte ledere. 
For først og fremmest handler ledelse om en grundlæg-
gende lyst til at observere, reflektere og tage ansvar.

Var der særlige forhold, der hjalp dig på vej?
- Undervejs har jeg haft ledere, der sagde, at de troede 
på, at jeg ville kunne lede. Og før jeg blev projektleder på 
skrivOpgave.dk, var jeg i tvivl om, om jeg vidste nok om 
selve indholdet i jobbet, selv om jeg havde de egenskaber, 
de ledte efter. Jeg havde en drøftelse med den ansvarlige 
afdelingsleder, som sagde, at hun allerede havde tænkt 
på mig til stillingen, hvilket var en stor støtte. Jeg ser det 
faktisk som en helt central opgave for ledere at opmuntre 
de medarbejdere, der overvejer ledelsesvejen.

Hvad er det bedste ved jobbet? 
- Grundlæggende er ledelse bare sjovt. Selvfølgelig kan det 
også være hårdt og frustrerende og tære på ens tålmodig-
hed, men jeg har aldrig fortrudt. Som leder er du den, der 
uddelegerer, motiverer og fejrer, når det går godt, men også 
den, der tager de vanskelige samtaler. Du har muligheden 
for at få koblet folk sammen og tilvejebringe nye mulighe-
der. Det er en ret unik position at stå i.

23
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Din pensionsordning er vigtig – og nu er det tid til at tjekke, om din nuværende ordning passer til dine 
behov. Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse har nemlig godkendt en række ændringer i 
forbundets nuværende pensionsordning med PFA. Ændringerne træder automatisk i kraft for alle de 
medlemmer, der nyansættes i det offentlige efter den 1. februar 2021, mens øvrige medlemmer med 
en pensionsordning i PFA selv skal tage stilling til, om de også vil foretage ændringer i deres pensions-
ordning. 
   Ændringerne er en tilpasning af den nuværende ordning, så den blandt andet indeholder nye tilbud 
og en ny investeringsprofil, og for langt hovedparten af forbundets medlemmer kan det derfor give 
mening at foretage lignende valg som dem, der sker automatisk for nyansatte uden tidligere ansæt-
telse i det offentlige efter 1. februar. 
   Særligt vedrørende mere fleksibel dækning ved tab af erhvervsevne: Hvis din nuværende dæknings-
procent ved tab af erhvervsevne er uændret eller bliver forhøjet i forbindelse med overgangen til dæk-
ning ved tab af erhvervsevne med automatisk tilpasning, sker ændringen automatisk for dig; se mere 
herom i punkt 5a nedenfor. PFA vil senere sende dig et brev om det.

Se en gennemgang af ændringerne i denne artikel, og bestil eventuelt rådgivning hos PFA om,
hvilken løsning der passer dig bedst.

Passer din pensionsordning til dine behov? 
Der er sket en række ændringer, du måske kan 

få gavn af. Derfor er det nu, du skal give din 
pension et eftersyn. 

Derfor skal
du tjekke din 

pensions-
ordning
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Forklaring: Du bestemmer selv anvendelsen 
af 30 procent af din pensionsindbetaling, som 
default går til opsparing på en ratepension. 
Men for den helt overvejende del af Forbun-
det Kultur og Informations medlemmer vil 
det i stedet være bedre at indbetale til en 
aldersopsparing. Ved at bruge noget af pensi-
onsindbetalingen til aldersopsparing begræn-
ses samspilsproblemet ved pensionering i 
relation til folkepensionens pensionstillæg og 
kan være med til at give en større økonomisk 
fleksibilitet i pensionsplanlægningen. Hermed 
kan ændringen som udgangspunkt medføre 
en bedre samlet økonomisk situation som 
pensionist. Der kan dog gælde særlige forhold 
der medfører, at aldersopsparing ikke er den 
rigtige opsparingsform for dig.
   Ændringen er afhængig af en afklaring fra 
de offentlige arbejdsgivere og forventes 
indført i løbet af 2021, og der vil komme 
yderligere information herom, når der kom-
mer en afklaring. Kontakt PFA og hør, hvilke 
muligheder du har for at få aldersopsparing 
allerede nu. 

Forklaring: PFA Pension tilbyder fire profiler 
i valg af investeringsrisiko, når du investerer 
dine pensionsindbetalinger. Profil A (meget 
lav risiko), Profil B (lav risiko), Profil C (middel 
risiko) og Profil D (høj risiko). For alle fire pro-
filer gælder, at risikoen aftrappes frem mod 
pension, og at PFA Pension investerer i aktier, 
obligationer, ejendomme og alternativer. 
Både Profil A og B kan tilføjes en udbetalings-
sikring. 
   For at opnå en bedre balance mellem risiko 
og afkast ændres defaultindstillingen for 
medlemmer i nyansættelser på det offentlige 
arbejdsmarked på ordningen fra Profil B med 
udbetalingssikring til Profil C. Denne profil 
vil for langt de fleste medlemmer have den 
mest hensigtsmæssige balance mellem risiko 
og afkast. 

Derfor skal du: Tage kontakt til PFA for at 
høre, hvilke muligheder du har. Du kan også 
blive afklaret omkring dit valg ved at tage en 
investeringsguide på PFA’s hjemmeside. Du 
skal logge på »Mit PFA« for at få adgang til 
investeringsguiden.

1.

2.

Aldersopsparing
kan være det
rigtige for dig

Investeringsprofil
– overvej profil C 
med middel risiko

"
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Forklaring: Fra 1. februar 2021 placeres 25 procent af pensi-
onsopsparingen som default i PFA Klima Plus for medlem-
mer i nyansættelser på det offentlige arbejdsmarked.
   Ændringen blev mulig som følge af, at PFA Pension den 
11. juni 2020 lancerede opsparingsplatformen PFA Klima 
Plus. Med PFA Klima Plus kan medlemmer placere pensi-
onsopsparing med fuldt foks på klimavenlige investeringer. 
Lige som i resten af PFA Pensions investeringer udvælges 
investeringer i PFA Klima Plus også ud fra hensyn til miljø, 
sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldte ESG. 
   PFA Klima Plus er bygget ud fra grundtanken om, at 
risikoen og forventningerne til afkast skal følge det eksi-
sterende markedsrenteprodukt, PFA Plus. Det betyder, at 
man som udgangspunkt bevarer samme risikoniveau og 
langsigtede afkastpotentiale, når man vælger at hele eller 
en del af opsparingen investeres i PFA Klima Plus.

Derfor skal du: Tage kontakt til PFA for at høre nærmere 
om mulighederne for at tilvælge, at en større eller mindre 
del af din pensionsopsparing investeres i klimavenlige in-
vesteringer. Du kan også blive afklaret omkring dit valg ved 
at tage en investeringsguide på PFA’s hjemmeside. Du skal 
logge på »Mit PFA« for at få adgang til investeringsguiden.

Forklaring: Defaultdækningen udgør i dag 
300 procent af medlemmets løn og udbeta-
les skattefrit. Hertil kommer den til enhver 
tid værende opsparing, der også udbetales 
til de efterladte ved død. Defaultdæknin-
gen for medlemmer i nyansættelser på det 
offentlige arbejdsmarked nedsættes til 150 
procent af lønnen skattefrit. Dertil kommer 
udbetalingen af den opsparede pension. For 
de fleste er det en passende forsikrings-
dækning ved død.

Derfor skal du: Tage kontakt til PFA for at 
få rådgivning om, hvorvidt det vil være det 
rigtige for dig at nedjustere dækningen ved 
død til lavere niveau end det nuværende.

Investér en del af din 
pensionsopsparing i 
grøn omstilling?

Skal din
forsikringsdækning 
ved død sættes
lidt ned?

3.

4.
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Forklaring: »Tab af erhvervsevne med automatisk tilpasning« 
betyder, at dækningsprocenten tilpasses det enkelte medlems 
løn, således at langt de fleste medlemmer – uanset løn – kan 
opnå en samlet dækning inklusiv offentlige ydelser svarende til 
op til 100 procent af den hidtidige løn. Denne model bliver som 
udgangspunkt defaultløsning for medlemmer i nyansættelser 
på det offentlige arbejdsmarked fra 1. februar 2021. 

a.  Hvis din nuværende dækningsprocent er uændret eller bliver 
forhøjet i forbindelse med tilpasningen til dit lønniveau, sker 
ændringen automatisk. 

b. Hvis tilpasningen ville have betydet, at din nuværende 
dækningsprocent ville blive sat ned, fortsætter du med din 
nuværende dækning på PFA Erhvervsevne uden automatisk 
tilpasning. Du skal kontakte PFA inden den 1. august 2021, 
hvis du ønsker at få tilknyttet automatisk tilpasning til din 
PFA Erhvervsevne. Vælger du at tilknytte den automatiske 
tilpasning på et senere tidspunkt, skal du kunne aflevere 
tilfredsstillende helbredsoplysninger. 

Tab af erhvervsevne-
dækning kan gøres 
mere fleksibel

Du vil få tilsendt et brev, hvis du har fået automatisk tilpasning 
eller har mulighed for at tilvælge den. 

Tjek, om du skal udfylde den tilsendte erklæring. 

Forhøjet udbetaling under ressourceforløb og jobafklaring
Som en del af PFA Erhvervsevne har du mulighed for at få en 
forhøjet udbetaling, hvis du kommer i ressourceforløb eller 
jobafklaring via kommunen. Den forhøjede udbetaling vil mod-
svare modregningen fra det offentlige, som sker i disse forløb. 
Muligheden for den forhøjede udbetaling ved ressourceforløbs-
ydelse vil også automatisk blive tilpasset dit lønniveau. Du vil 
således ikke være omfattet af den, hvis din årlige løn er under 
et vist niveau (pt. 160.000 kr. eller derunder). På den måde 
undgår du at skulle betale for en forsikring, du ikke har brug 
for. Hvis din løn stiger til over dette niveau, vil du få tilknyttet 
muligheden for den forhøjede udbetaling ved ressourcefor-
løbsydelse. Får du automatisk tilpasning tilknyttet din PFA 
Erhvervsevne, vil muligheden for den forhøjede udbetaling 
også blive omfattet af den automatiske tilpasning. 
   I enkelte situationer er det ikke muligt at få PFA Erhvervs-
evne med automatisk tilpasning. Det er derfor vigtigt, at du 
indsender den tilsendte erklæring om erhvervsevne, hvis du 
er omfattet af en af de situationer, der er nævnt i erklæringen 
(for eksempel ansat i fleksjob eller har nedsat erhvervsevne). 
PFA vil i så fald sende dig en ny pensionsoversigt, hvor du kan 
se, hvordan du er forsikret. 

Derfor skal du: Tage kontakt til PFA for at få rådgivning om, 
hvorvidt det vil være det rigtige for dig eventuelt at fravælge 
ordningen eller skifte til en ordning med automatisk tilpasning.   
Begge dele skal være sket inden den 1. august 2021. Hvis du i 
forbindelse med fravalget vil fortsætte med den dækningspro-
cent, som du havde før tilpasningen, skal du kontakte os inden 
for 6 måneder. Hvis du fravælger på et senere tidspunkt og i 
den forbindelse ønsker at forhøje dækningsprocenten, skal du 
kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Politisk beslutning
Hovedbestyrelsen godkendte den 2. september 2020, at alle medlemmer, der ansættes i det offentlige 
efter 1. februar 2021, automatisk kommer på den nye ordning. 

"

5.
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Hvad passer til mig? 
PFA vil gerne hjælpe med at rådgive og vejlede dig i forhold til, hvad der passer bedst til netop dig og dit
familie- og arbejdsliv. Derfor kan du roligt booke en rådgivningssamtale på 39176019 eller stille generelle 
spørgsmål på telefon 70125000.

Bliv selv klogere
PFA afholder en række webinarer, hvor du kan blive klogere på pension. Webinarerne afholdes den 11. februar
kl. 8.30 og kl. 16.30. Begge webinarer varer en time.

Webinar for tillidsrepræsentanter afholdes den 10. februar kl. 10.

Tilmelding via https://kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/webinarer-og-kurser-om-pension

*Bemærk, at omkring Tab af Erhvervsevne kan der gælde særlige forhold.

Hvis du allerede er på en ordning hos PFA, skal du selv aktivt tage stilling til, 
om du vil ændre på din nuværende ordning*.

Få overblik over forskellen på ny og nuværende ordning

Nuværende ordning 
(alle medlemmer ansat i det
offentlige før 1. februar 2021)

Default: 30 procent
anvendes på en
ratepension

Default: Profil B med
udbetalingssikring

Default: Profil C

Default: 25 procent
investeres i Klima Plus

Default: 150 procent

Default: Tab af erhvervs-
evne med automatisk 
tilpasning på baggrund
af PFA’s anbefalinger

Default: 0 procent investeres 
i Klima Plus

Default: 300 procent

Default: 65 procent

Ny ordning 
(alle nyansættelser
pr 1. februar 2021)

Default: Op til 15 procent 
anvendes til en alders-
opsparing (afventer 
endelige afklaring med de 
offentlige arbejdsgivere). 
Forventes indført i 2021 
for alle medlemmer.

Ændring vedrørende 
indbetalingen til 
pensionsordningen

Investeringsprofil

PFA Klima Plus

Forsikringsdækning 
ved død

Forsikringsdækning ved 
tab af erhvervsevne
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Hvorfor har bestyrelsen besluttet at foretage en række
ændringer i pensionsordningen, der træder i kraft for
nyansættelser inden for det offentlige pr. 1. februar 2021?
- I Forbundet Kultur og Information har vi meget stort fokus 
på, at vi skal have den bedst mulige pensionsordning til vores 
medlemmer. Derfor har vi løbende vores eksterne pensions-
rådgiver til at vurdere behovet for tilpasninger. På baggrund af 
det har vi i hovedbestyrelsen besluttet at ændre på en række 
af de default-valg, der ligger i vores ordning. De nye valg vil kun 
gælde for nyansættelser uden tidligere PFA-pensionsaftale 
fra offentlig arbejdsgiver i det offentlige efter 1. februar 2021, 
så vores øvrige medlemmer, der er på den eksisterende aftale, 
skal selv tage stilling til, om de vil træffe de samme valg. Der-
for har vi i forbindelse med de seneste ændringer stort fokus 
på at informere om mulighederne og opfordrer medlemmerne 
til at kontakte PFA for at få rådgivning. Min opfordring er, at 
man skal tage imod en rådgivningssamtale, fordi de valg, man 
træffer omkring sin pension, har stor indflydelse på ens alder-
dom, og, hvis ulykken sker, hvordan man er dækket i forhold til 
dødsfald og tab af erhvervsevne. I det hele taget vil jeg gerne 
opfordre til, at man løbende er opmærksom på sin pensionsaf-
tale, særligt ved store livsændringer som boligkøb, familiefor-
øgelse, ægteskab, skilsmisse og dødsfald.

Opfordringen fra Forbundet Kultur og Informations formand Tine Segel 
er klar. Brug lidt ekstra tid på at sætte dig ind i din pension. 

Brug lidt ekstra tid
på din pension

Hvad er det for forhold, der gør, at hovedbestyrelsen har
besluttet at ændre i pensionsordningen?
- Pensionsselskaberne udvikler løbende nye tilbud inden for 
forsikringsdelen af en pensionsordning, hvor det jo er vigtigt, 
at man er forsikret korrekt. Det er hverken godt at være under- 
eller overforsikret. Her er blandt andet kommet nye muligheder 
i forhold til forsikring ved nedsat erhvervsevne.
   - Og med hensyn til pensionsopsparingen, så betyder ændrin-
ger i det finansielle marked, at vi kan se, at medlemmer, der 
har en forholdsvis stor andel af obligationer i deres investe-
ringsprofil, kan få et større afkast, hvis de skifter til en anden 
profil med større aktieandel. En profil, som er anbefalingen 
fra PFA, og som flere andre forbund følger. Man kan sige, at 
vi siden skiftet i 2012 har ført en forholdsvis forsigtig tilgang 
til standard profilvalg, men hovedbestyrelsens vurdering er, 
at det nu er tid til, at vi anbefaler et standard profilvalg med 
lidt højere risiko, men hvor forventningen er, at det vil give et 
større afkast og dermed en større pensionsudbetaling. Det har 
altid været muligt at ændre i sin investeringsprofil. Derfor er 
det vigtigt, at man selv tager stilling og træffer de valg, der 
passer til ens egen situation.

Som noget nyt bliver en del af pensionsopsparingen
investeret i klimavenlige investeringer. Hvorfor det?
- Fordi vi som hovedbestyrelse gerne vil bakke op om den 
grønne omstilling, og fordi vi tror på, at det over tid vil kunne 
betale sig at have en del af sine investeringer i klimavenlige 
investeringer. Lige som med de øvrige valg, hovedbestyrelsen 
har foretaget i forhold til pensionsordningen, så gælder ændrin-
gerne kun automatisk for nyansættelser uden tidligere PFA-
pensionsaftale fra offentlig arbejdsgiver i det offentlige efter 
1. februar 2021. Vi andre skal selv aktivt tilvælge de grønne in-
vesteringer. Men jeg håber da, at mange vil vælge at investere 
mere bæredygtigt, for som fagforening har vi jo både et ansvar 
for, at vi investerer fornuftigt i forhold til et afkast, men også, 
at vi gør det på en ordentlig måde. Her har vi i Forbundet Kultur 
og Information over en lang periode tydeligt sagt til PFA, at 
vi ønsker grønne investeringer, fordi vi alle har et ansvar for at 
bidrage til den grønne omstilling. Så jeg er rigtig glad for, at det 
er en mulighed, og det skal vores ordning afspejle.
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I 1996 blev Ulla Thorborg færdigudannet som bibliotekar DB 
på Danmarks Biblioteksskole og ansat på Sociologisk Institut 
på Københavns Universitet. Dengang havde hun ikke kunnet 
forestille sig, hvor faget er i dag.  
   - Vi havde én computer, og hver tredje måned kom en 

Ulla Thorborg har som konsulent i 
21 år hjulpet medlemmer i Forbun-
det Kultur og Information med faglig 
sparring og lønforhandling. Nu går 
hun på pension - uden bekymring 
for faget og fagligheden - men husk 
at gribe forandringer, siger hun.

Faget og uddannelsen 
står stærkt

opdateret diskette, vi kunne sætte i og søge 
i databaser. Hvis det gik højt, sad en forsker 
eller en studerende med ved skærmen, men 
oftest fik de bare en lang liste med bøger og 
artikler. Så kunne de vælge, hvad jeg skulle 
bestille hjem. I 1999 inviterede vi en oplægs-
holder til et klubmøde for at fortælle om »det 
der www«. De fleste af os tænkte, at »det nok 
ikke var noget, vi skulle hænge os i«, siger Ulla 
Thorborg med et smil for at give et billede af 
de voldsomme forandringer, der er sket de 
sidste 20 år i bibliotekarfaget. 
   - I dag er det helt andre opgaver og services, 
man yder på forskningsbibliotekerne. Jeg er 
imponeret over, hvor godt den nye teknologi 
og mulighederne bliver grebet. For det er langt 
hen ad vejen medarbejderne, der byder ind 
med nye idéer. På mange forskningsbiblioteker 
arbejder man for eksempel med datascience 

Ulla Thorborg blev ansat i 
Bibliotekarforbundet i 1999 og går på 
pension 1. januar 2021. På grund af 
corona er det ikke muligt at holde en 
reception for Ulla Thorborg. 
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med textmining og datasprint. Medarbejderne sidder ikke på 
hænderne, siger Ulla Thorborg. 
   Hun ser det som én af fagets styrker - evnen til at tage ny 
teknologi til sig - og bruge det i kerneopgaven. Hun ved også, 
at det kan være udfordrende for nogle at være i et fag, hvor der 
konstant er mange forandringer. 
   - Bagsiden er, at nogle føler sig kørt over i forandringerne. Her 
har arbejdsgiverne et ansvar, som de godt kunne være bedre til 
at løfte for at sikre, at alle kommer med i udviklingen. For det 
kræver nye kompetencer. Arbejdsgiveren må også godt presse 
på og sige: »Det her skal I altså interessere jer for«, siger Ulla 
Thorborg og understreger, at man også selv har et ansvar for at 
udvikle sig løbende. 

KILDEKRITIK PÅ DAGSORDENEN

Ulla Thorborg peger også på en positiv udvikling på mange 
uddannelsesbiblioteker, hvor informationskompetencer er kom-
met på dagsorden - hvilket er bibliotekarerne og informations-
specialisternes fortjeneste. 
   - De har gjort opmærksom på vigtigheden af informations-
søgning og kildekritik og har holdt ved, så det i dag er kommet 
på skemaet på mange uddannelser. 
   Gennem de sidste ti år har de mange fusioner på det statslige 
biblioteksområde også styrket fagligheden og anerkendelsen 
af bibliotekarenes rolle fra moderinstitutionerne, mener Ulla 
Thorborg.
   - Tidligere arbejdede mange bibliotekarer alene på semina-
rier, sygeplejeuddannelser og så videre. Da CVU’erne (Center 
for Voksen Uddannelse) samlede uddannelserne, fik mange 
enebibliotekarer kolleger, de kunne sparre med, hvilket gav 
grobund for et kompetenceløft af den enkelte og en styrkelse 
af bibliotekerne og en større synlighed af deres opgave. Det 
samme med professionshøjskolerne, hvor professionsuddan-
nelserne blev samlet i 2008 og gjorde det muligt eksempelvis 
at have én afdeling med fokus på forskerservice eller på under-
visning, hvor man tidligere skulle være en blæksprutte og gøre 
lidt af det hele.    
  Fusionerne og de større enheder betyder, at der er kommet en 
mere samlet strategi og retning for bibliotekerne, mener hun. 
   - Og meget positivt ser vi en forståelse for vigtigheden af 
fagfaglige ledere, hvilket der i dag er på alle professionshøjsko-
lerne, siger Ulla Thorborg. 
   Flere universitetsbiblioteker er på den ene eller anden måde 
kommet under Det Kgl. Biblioteket, og det er der meget at 
vinde ved. Eksempelvis fælles udlånssystem og lettere adgang 
til udvikling i form af nye stillinger eller kompetencer på tværs 
af organisationen, mener hun. Men hun ser også udfordringer i 
de mange fusioner, fordi det enkelte bibliotek giver køb på no-
get selvstændighed. Derfor er Ulla Thorborg heller ikke fortaler 
for ét stort dansk universitetsbibliotek. 
   - Det er altid godt for udviklingen, at der er flere »konkur-
rerende« enheder, der inspirerer og presser hinanden, og det er 
sundt for arbejdsmiljøet, at man som medarbejder har mu-
lighed for at søge et nyt sted, hvis noget er gået skævt, siger 
hun. 

   En anden udfordring for fag- og uddannelsesbibliotekerne er, 
at DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) 
er blevet nedlagt. De koordinerede projekter og videndeling på 
tværs af forskning- og uddannelsesbibliotekerne. I stedet er 
der oprettet to nye organer under Kulturministeriet i Slots- og 
Kulturstyrelsen på biblioteksområdet - Strategisk Biblioteks-
udvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum, der skal sikre en 
helhedsorienteret biblioteksudvikling og styrke koordinering og 
dialog mellem parterne på biblioteksområdet.
   - Det er jeg spændt på at følge, siger Ulla Thorborg.

FRA BIBLIOTEKARFORBUNDET TIL

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION

Ulla Thorborg har været forhandlingskonsulent siden 2000 og 
fulgt udviklingen i Bibliotekarforbundet, der i 2019 skiftede 
navn til Forbundet Kultur og Information. Hun er ikke i tvivl om, 
at forbundets største udfordring i dag er det faldende med-
lemstal. 
   En væsentlig årsag er uddannelsens udvikling, hvor studeren-
de i dag kan tage en bachelor i ét fag og en kandidat i et andet. 
Desuden er den tidligere Biblioteksskole blevet en akademisk 
uddannelse, Informationsvidenskab og k   ulturformidling og 
ligger under Institut for Kommunikation på København Univer-
sitet.
   - Det betyder, at det ikke er en selvfølge, at de studerende 
organiserer sig hos os. Desuden ønsker mange nyuddannede at 
arbejde i det private, hvor vi som fagforbund ikke har samme 
argumenter for lønforhandling og overenskomster, som i det 
offentlige, siger Ulla Thorborg, der dog oplever samme stærke 
faglige engagement hos forbundets tillidsrepræsentanter som 
altid. Disse tillidsrepræsentanter har hun i alle årene været med 
til at uddanne.  
   - De er dygtige, stabile og har stort fagligt engagement. 
Emnerne på TR-kurser og kollegiemøder har været alt fra per-
sonale- og lønpolitik til samarbejde og organisationsændringer, 
siger Ulla Thorborg, der håber, at forbundets navneskifte fra 
Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og Information vil få 
flere til at se forbundet som deres naturlige faglige netværk, 
fordi navnet nu reelt afspejler medlemmernes brede fagområ-
der.
   - Forbundets styrke er, at vi både som medarbejdere i sekre-
tariat og forbundets politikere er tæt på medlemmerne. Man 
kan nemt komme i kontakt med os, og vi yder en høj service, 
hvor medlemmet er i centrum, siger Ulla Thorborg, der ikke er 
bekymret for medlemmernes jobudsigter. 
   - Det er en stærk uddannelse, og der er brug for det, vores 
medlemmer kan. Vi har for nylig set en del blive ansat i politiet, 
i PET og ved Retsmedicinsk Institut. Selv om der ikke står bib-
liotekar, informationsspecialist eller cand.scient.bibl. i stillings-
opslaget, så er der brug for deres kompetencer. Det handler om 
selv at byde ind. Vi hører fra arbejdsgivere, at det lige netop var 
de kompetencer, de havde brug for, men at de ikke vidste, at 
den uddannelse fandtes. Så hvis man har lyst til at skifte job 
eller skal have et job efter sin uddannelse, så husk, at du selv 
skal fortælle, hvad du kan, siger hun.



      

D
E

B
AT

Højtlæsning er     vigtigt for alle
Højtlæsning er et hyggeligt ritual, der giver os 
en intim stund med vores børn. Det kender vi 
som forældre og som fagpersoner. Forskning 
viser, at fælles læseoplevelser gavner børn og 
fremmer barnets sproglige udvikling, lytteev-
ne og etablerer grundlæggende læsefærdighe-
der. Særligt aktiverer forældrenes højtlæsning 
børns hjerneområder associeret med narrativ 
forståelse og visualiseringsevne. Den giver 
børn læselyst og udsyn. Ja, højtlæsning er 
vigtigt for vores børn. 

Men er højtlæsning kun vigtigt for danske 
børn? Jeg ved godt, jeg stiller et dumt spørgs-
mål, og alle børnebibliotekarer kender svaret. 
Svaret er NEJ. Selvfølgelig skal alle børn have 
lov til at få læst gode historier op! 
Jeg er uddannet bibliotekar, men dette indlæg 
skriver jeg også som mor med japansk bag-
grund. Som mor har jeg haft utrolig meget 
glæde af at læse bøger på japansk for vores 
børn, der har rødder i både Danmark og Japan. 
Hver gang vi besøgte Københavns Hovedbib-
liotek, som var det eneste folkebibliotek i Dan-
mark med japanske børnebøger, var vi glade 
og stolte over at finde bøger på japansk. Det 
var et tegn på, at vi også på boghylderne var 
repræsenteret som Københavns borgere på 
linje med andre minoritetssprog. Vi tilbragte 
meget tid på at bladre i og vælge de bøger, vi 
skulle låne med hjem. 
   Det kan vi desværre ikke længere. Alle bøger 
på minoritetssprog er fjernet fra den flotte 
nye børneafdeling på Københavns Hovedbibli-
otek. Selvom børnebiblioteket er blevet meget 
indbydende, føles det ikke længere som om, 
at vi, der har et andet modersmål end dansk, 
er velkomne. Fremover skal vi bestille børne-
bøger på minoritetssprog på nettet. Japanske 

bøger er, ifølge bibliotekspersonale, flyttet til et forskningsbib-
liotek, AU Library Emdrup.  
   Det er dog dejligt at vide, at bøgerne stadig kan findes! Men 
nu skal vi finde dem via bibliotek.dk, og selvom det lyder nemt, 
så er det faktisk ikke så let endda. For hvor den typiske låner 
normalt kender titel eller forfatter, når de bestiller noget på 
nettet, så er det helt anderledes vanskeligt, når man ikke ved, 
hvad man leder efter. Er det nemt, når der ikke er et billede 
af bogens forside på hjemmesiden, og der kun er meget lidt 
information om indholdet? Og hvad hvis låneren ikke kan dansk 
eller engelsk? 

Rigtig mange børnebøger på minoritetssprog på bibliotek.
dk mangler et billede af bogens forside. Information om hver 
enkelt bog er heller ikke omfattende, og forældrene skal bruge 
lang tid på at finde og vælge de rigtige bøger til deres børn - 
hvis de altså er motiverede til det. Det er der desværre mange 
forældre med minoritetssprog, der ikke får gjort, for de er i 
forvejen pressede og udfordrede i deres nye liv i Danmark.   
Derfor ender det tit med, at de dropper at søge efter bøger, 
selv om de ved, at bøgerne på deres modersmål findes, i hvert 
fald et eller andet sted. Bøgerne bliver ikke fundet eller brugt 
af lånerne, og derfor bliver de til sidst kasseret.
   Det er meget nemmere at finde de gode bøger, når man selv 
kan bladre i bøgerne, se mængden af tekst, typer af illustratio-
ner, sværhedsgrad, indholdet, relevans, ja, når man har adgang 
til fysiske bøger. Det kender vi som bibliotekarer, og det kender 
jeg som forælder. 
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»Læsning på modersmål har 
også en anden vigtig effekt, 

som man tit overser: 
Det fremmer børns 

positive identitetsudvikling.«



      

Højtlæsning er     vigtigt for alle
Det er vigtigt, at biblioteket som en kulturinstitution i 
Danmark formidler danske bøger for minoriteterne, for 
undersøgelser viser, at mange børn med minoritetsbag-
grund er udfordrede i deres skolegang. Og jeg er enig, 
der er ingen tvivl om, at børnene skal kunne dansk for 
at klare sig godt i Danmark. Men jeg mener ikke, det er 
ensbetydende med, at forældrene med minoritetsbag-
grund skal begrænses i eller have sværere ved at finde 
gode bøger til deres børn på deres sprog end danske 
forældre. Når forældrene kan læse bedre højt på deres 
eget modersmål, og når det skaber bedre læseoplevel-
ser for dem og deres børn, hvorfor skal vi som bibliote-
ker og samfund så ikke støtte op om det? 

Læsning på modersmål har også en anden vigtig ef-
fekt, som man tit overser: Det fremmer børns positive 
identitetsudvikling. Når forældrene kan læse bøger 
flydende på deres modersmål, er de på hjemmebane. De 
kan slappe af, når de læser, og de kan videregive deres 
kultur, historie og sprog på den mest naturlige måde. 
Det giver positive oplevelser for deres børn, og det er 
kun naturligt, at man som forælder ønsker, at ens børn 
også forstår ens modersmål og kultur, for det bliver en 
del af børnenes identitet, uanset hvor godt eller dårligt 
de kan sproget senere hen i livet. 

Jeg er sikker på, at vi alle er enige om, at det er vigtigt 
at give børnefamilier gode læseoplevelser i Danmark. 
Ikke kun ressourcestærke familier, men også familier 
med udfordringer i ny kultur og sprog. Jeg håber også, 
at vi er enige om, at vi gør det for børnenes skyld. 
Jeg mener derfor, at folkebibliotekerne fortsat skal 
prioritere og forbedre formidlingen af børnelitteratur 
på minoritetssprog. Ambitionen må være, at alle børn i 
Danmark skal have mulighed for at høre gode historier. 
Uanset deres sprog. Det fører også til, at bibliotekerne 
som kulturinstitution anerkender mangfoldigheden i 
vores samfund, som er enormt vigtig i vores tid i hele 
verden. 
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»Jeg er sikker på, at vi alle er 
enige om, at det er vigtigt at give 

børnefamilier gode læseoplevelser i 
Danmark. Ikke kun ressourcestærke 

familier, men også familier
med udfordringer i ny

kultur og sprog.«

Gør dit fag stærkere og deltag i den faglige debat.
Send dit debatindlæg til
perspektiv@kulturoginformation.dk
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AT Hvad har gymnasieelever brug for?

Perspektiv nr. 9, 2020 indeholdt både et debatindlæg 
og en artikel med gymnasieelever som omdrejnings-
punkt. Per Ginsborg, bibliotekar og meningsdanner, 
argumenterede i et debatindlæg for, at den eneste 
måde at nå gymnasieelever – fremtidens lånere – er 
ved at have skønlitteratur tilgængeligt (læs: hjemme) 
på hylderne. Begrundelsen var det noget voldsomme 
postulat: »Google har reelt udryddet behovet for faglit-
teratur på bibliotekerne«, og at det er »irrelevant for 
en gymnasieelev at reservere en biblioteksbog« på et 
folkebibliotek, hvor de »aldrig tidligere har sat deres 
ben«. Tak for kaffe – det var noget af en forsimplet 
karakteristik! 
   Per Ginsborgs erfaring med lånergruppen hidrører fra 
et projekt med dansklærere fra gymnasiet, der besøger 
folkebiblioteket med deres klasser med det formål at 
øge læselysten. Et absolut prisværdigt initiativ, som 
næppe nogen med kendskab til målgruppen kan have 
det mindste imod. Men hvorfor det store arbejde med 
formidling af faglitteratur og undervisning i informati-
onssøgning og brug af kvalitets e-ressourcer, som både 
uddannelsesbibliotekarer og folkebibliotekarer landet 
over yder overfor opgaveskrivende gymnasieelever, så-
ledes skal affejes i samme ombæring, er mig en gåde.
   Som uddannelsesbibliotekar på et større gymnasium 
på Sjælland står jeg dagligt face to face med eleverne 
og deres informationsbehov, og det er med stolthed, 
at jeg konstaterer, at jeg bakkes op i løsningen af min 
opgave af et samlet biblioteksvæsen, der dels via 
den personlige betjening på det lokale folkebibliotek, 
dels via materialeleveringen gennem bibliotek.dk og 
endelig gennem adgang til supplerende e-ressourcer 
yder sit. Men der er udfordringer! Nedskæringer på 
folkebibliotekerne, der har kostet både på personale-
siden og på bogindkøbet, problematiske forhandlin-
ger og stadig dyrere adgang til de helt uundværlige 
e-ressourcer – og indenfor egne rækker er antallet af 
uddannelsesbibliotekarer på ungdomsuddannelserne 
gennem de sidste 5-6 år faldet drastisk! Vi – der på 
skolerne udgør en helt central ressource med faglig 
viden, integritet og indsigt, der sættes i spil i forbin-
delse med elevernes stigende litteraturbehov gen-
nem uddannelsen – findes langt fra alle steder. Der 
er lige adgang for alle til folkebibliotekernes fysiske 
samlinger, men der er bestemt ikke lige adgang for 
gymnasieelever til bibliotekarisk vejledning og udvikling 

af informationssøgningskompetence, ligesom 
der ikke er lige adgang til kvalitetsvurderede e-
ressourcer. 
   Denne problematik har fundet vej til en anden 
artikel i samme nummer af Perspektiv, nem-
lig Anette Lerches artikel om de forsvundne 
udviklingsmidler. Her beskriver Anne-Birgitte 
Rasmussen, Danske Gymnasiers Digitaliserings-
råd, desuden det vakuum, der er opstået efter 
nedlæggelsen af DEFF. Forhandlingen af e-res-
sourcer på sektorens vegne er flyttet til KB, men 
de midler, det tidligere var muligt at søge til ud-
viklingsprojekter, er væk. Bare væk! Pist forsvun-
det. At sikre gymnasieelevernes digitale dannelse 
i et informationssøgningsaspekt er udfordret, 
når deres adgang til kvalificeret bibliotekarisk 
betjening er indskrænket grundet års besparelser, 
når adgangen til kvalitetsmaterialer (fysiske eller 
online) er presset på grund af økonomi, og når al 
udvikling sættes i stå. 
   Problemet med servicering af gymnasieelever 
løses desværre ikke med »mere skønlitteratur«, 
hvor sympatisk dét ellers måtte være! Der skal 
helt andre prioriteringer til.

Marianne Bech Hansen
Uddannelsesbibliotekar på Stenhus Gymnasium
og formand for GAEB

Som uddannelses-
bibliotekar på et 

større gymnasium 
på Sjælland står 
jeg dagligt face 

to face med 
eleverne og deres 

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

Hold Hjernen Frisk med biblioteket  

18. november 2020  

Fra nationalt til lokalt – fra forskningsresultater til konk-
rete aktiviteter. Sådan kan AssensBibliotekernes delt-
agelse i pilotprojektet Hold Hjernen Frisk beskrives. Det 
var et forløb bestående af litterære- og bevægelsese-
lementer til gavn for seniorer i Assens Kommune. Nu 
kender vi ikke deltagerne som »seniorer«, men som Lis, 
Birgit, Birthe, Anne, Britta, Inge, Mogens, Ulla, Jette, 
Signe, Peter, Karin, Jytte, Anette og Ellen.

Hvordan driver man FabLab under en pandemi? 

3. december 2020 

På Guldborgsund-bibliotekerne måtte FabLab-teamet tænke i nye baner efter 
en nedlukning, der fortsat gør det umuligt at åbne fabrikationslaboratoriet op på 
normal vis. Trods en ellers altoverskyggende Covid-19 lykkedes det dog blandt andet 
at få brugere igennem med servicen 'book en fablabster', succes med corona-relat-
erede workshops samt at blive godkendt som certificeret FabLab og få prioriteret et 
samarbejde med erhvervslivet.

Det sorte logo på døren er det logo, et FabLab må bruge, hvis ikke det er certificeret. 
Eneste forskel rent æstetisk er farverne, hvor certificererede FabLabs må bruge 
logoet med farverne grøn, rød og blå. Foto Guldborgsund-bibliotekerne
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Gjern Bibliotek 
sætter møde i stand mellem udsatte

eksistenser og skoleelever 

»Jeg forstår ikke den første øl – men jeg forstår godt de 
næste 1000« – sådan lyder det fra misbrugeren Henrik i en 
båndoptagelse til eleverne i 6. klasse på Gjern Skole.
Henrik bor i dag på Blå Kors i Gjern – bag sig har han 50 år med 
ulykker, vold, svigt, misbrug og forkerte valg i livet. 
   Henriks historie er sammen med to andre mænds beretninger 
blevet indfanget og optaget af Gjern Bibliotek, der i et lokalt 
projekt vil bringe menneskene bag tragedierne sammen med 
unge, håbefulde elever fra byens folkeskole – som en del af et 
samarbejde om deltagelseskultur og FN’s Verdensmål.  
  
IDÉEN OPSTOD PÅ BIBLIOTEKET 

Det var kulturformidler Frederik Schøler, der fik idéen til projek-
tet i forbindelse med en litteraturoplæsning hos Blå Kors-
opholdsstedet Skannerup. 
   »Der var en historie i mændene hos Blå Kors, som, jeg mente, 
var vigtig at fortælle, og jeg fik idéen at tage udvalgte fortæl-
linger om et liv på kanten med til Gjern Skoles elever, for at de 
kunne høre om og arbejde med dem - i et håb om at give dem 
en fornemmelse af, at der er rigtige mennesker bag tragedi-
erne.«

Anders Taylor Hansen, kommunikation- og markedsføringsansvarlig på Silkeborg BibliotekerneDELDINVIDEN
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DELTAGELSESKULTUR OG FN’S VERDENSMÅL 

Gjern Bibliotek arbejder aktivt på at udvikle det lokale netværk 
i Gjern ved at knytte bånd på tværs af institutioner som for 
eksempel Blå Kors og Gjern Skole.
   Det kræver i første omgang at finde et område, hvor institu-
tioner kan styrke hinandens virke. 
   »Det er det med at få idéen – men også at give slip på den, 
når den er plantet hos deltagerne. Det er en del af den metode, 
vi kalder »deltagelseskultur««, fortæller Frederik Schøler. 
   Således kan det godt være, at idéen til Mennesket bag 
tragedien oprindeligt kom fra biblioteket, men det har været 
op til skolen at vælge, hvordan de har villet arbejde med de tre 
fortællinger, ligesom det er helt op til de interviewede og Blå 
Kors, hvordan projektet afsluttes.
   Gjern Bibliotek har endnu et motiv for at sætte gang i sådan 
et projekt. De arbejder nemlig med FN’s Verdensmål og på at 
opnå en decideret verdensmålscertificering.
   Også i det perspektiv har Mennesket bag tragedien været et 
meningsfuldt projekt. Det spiller for eksempel ind i verdens-
mål nummer tre om sundhed og trivsel, i mål nummer 4 om 

Mennesket bag tragedien hedder projektet, der i Gjern har 
sat en 6. klasse til at arbejde med tre udsatte borgeres 

historier, der rummer misbrug, overfald og tragedier.
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udvikling af kvalitetsuddannelse, samt ikke mindst verdensmål 
nummer 17, der handler om partnerskab for handling.

EN VERDEN, DER BLIVER STØRRE 

På Gjern Skole er man glad for at have deltaget i projektet, og 
klassens lærer Anne Jensen fortæller, at børnene har fået en 
oplevelse og erkendelse, som de ellers ikke ville have fået.  
»Deres verden er blevet større – og de har fået fortællinger om, 
at et liv kan forme sig i mange forskellige retninger, og at ens 
valg i livet har konsekvenser. Det er tydeligt, de har tænkt me-
get over, at også deres liv kan gå skævt, hvis de ikke træffer de 
rigtige valg«, fortæller Anne Jensen, der nu måske kan se frem 
til, at hendes 6. klasse lytter ekstra godt efter i dansktimerne. 

EN MAPPE MED ARTIKLER, DAGBØGER OG EN PODCAST 

Mennesket bag tragedien skulle have været afsluttet med et 
fysisk møde mellem eleverne og de virkelige personer bag de 
båndede historier.
   Sådan blev det desværre ikke. Også her har coronaen spillet 
ind, ligesom det var en præmis fra start, at det afsluttende 

Projektet har haft 
stor indvirkning 
på eleverne på 6. 
årgang på Gjern 
Skole. »Vi har lært, 
at vi skal sætte mere 
pris på det, vi har«, 
lød det fra flere af 
klasses elever, da 
de skulle evaluere 
forløbet.

Idémanden bag Mennesket bag tragedien 
Frederik Schøler fra Silkeborg Bibliotekerne 
og lærer på Gjern Skole Anne Jensen. 
Lokalbiblioteket i Gjern og Gjern Skole har 
en tæt relation – og arbejder blandt andet 
tæt sammen om, at begge institutioner skal 
opnå at blive FN Verdensmålcertificeret.      

møde skulle være på de udsattes præmisser og vilkår, 
som kan svinge fra dag til dag. 
   Gjern Bibliotek har derfor samlet en mappe med 
artikler, dagbøger og en enkelt podcast, som eleverne 
har produceret til de tre mænd ud fra deres livshisto-
rier. Produktioner fyldt med refleksioner, empati og 
næstekærlighed.
   Afslutningsreplikken får eleverne. 
   »Det her har fået os til at tænke over, hvor godt vi 
har det i vores hverdag – og hvordan vi skal sætte pris 
på, at vi har det godt«, lyder det fra en pige i klassen, 
og hun bliver suppleret af en dreng i den modsatte 
ende af klasselokalet:
   »Og vi håber altså sådan, at Benny, Michael og Hen-
rik får det godt igen…«

Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.
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Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

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

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

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

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

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

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2021

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

Fokus på
ansættelsesgrupper

Ny struktur i sekretariatet 

Fagligt Lands-
møde 2021
bliver digitalt

Som et led i en organisationsændring i Forbundet Kultur og Information bliver 
der oprettet en ny afdeling i forbundet. Afdelingen skal samle forbundets 
arbejde med interessevaretagelse, politikudvikling og analyser samt faggrup-
per, arrangementsvirksomhed og karriereområdet. Der ansættes en fagpolitisk 
konsulent pr. 1. marts 2021, der bliver en del af den nye afdeling.

Det har været svært for ansættelsesgrupperne at tiltrække nye 
bestyrelsesmedlemmer. Derfor nedsatte hovedbestyrelsen på 
sit møde i november 2020 en arbejdsgruppe, der sammen med 
gruppernes bestyrelser skal være med til at udvikle ansættel-
sesgruppernes rolle, formål og sammenhæng med resten af for-
bundet samt understøtte deres rekruttering af nye medlemmer. 
   - Ansættelsesgrupperne er enormt vigtige og har to ben – fag-
ligt netværk og bidrag med politiske input til forbundet, sagde 
Martin Schmidt-Nielsen, der foreslog, at en styrkelse kunne 
være et fælles seminar for ansættelsesgrupperne. 
   Arbejdsgruppen består af bestyrelsesmedlemmerne: Jette 
Fugl, Sarah Hvidberg, Daniel Ackey og Tine Segel.

Hovedbestyrelsen besluttede at gøre 
Fagligt Landsmøde i 2021 til en virtuel 
konference, fordi det sandsynligvis ikke er 
muligt at mødes til store fysiske konfe-
rencer i første halvår af 2021. 
  Planen er at lade landsmødet løbe over 
fire hverdage fra den 21. til den 24. april 
2021 i stedet for i en weekend, men der vil 
ikke være tale om fulde dage.    
   - Jeg synes, det er stærkt, hvis vi kan af-
vikle et virtuelt landsmøde under de givne 
omstændigheder. Alternativet ville være 
at aflyse landsmødet i generalforsam-
lingsperioden, da vi allerede har rykket 
det fra 2020 til 2021, sagde formand Tine 
Segel.
   Et par bestyrelsesmedlemmer frem-
hævede, at det fysiske møde mellem 
medlemmerne betyder meget, og mente 
derfor, at det var bedre at vente med at 
afholde landsmødet. Men efter en debat 
i bestyrelsen valgte hovedbestyrelsen at 
gå videre med planlægningen af et digitalt 
Fagligt Landsmøde 2021. 
   - Det er »spot on« for et forbund, der 
organiserer en af de faggrupper, der tidligt 
har været langt fremme med digitaliserin-
gen, at vi viser, at det kan vi godt, sagde 
Nikoline Dohm Lauridsen.    

Forbundets hovedbestyrelse afholdt digitale bestyrelsesmøder den 15. november og den
16. december 2020. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat
på kulturoginformation.dk.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
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Kilde Danmarks Statistik

 

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

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

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

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

Kristine Sofie Højen 
Bibliotek og Borgerservice 
Frederikshavn 
Mobil:  26 19 65 53
Email:
kristine_hoejen@hotmail.com

H
B

-N
O

T
E

R
 

Interessent-
analyse sat i gang

Ny konstituering i HB 

Opstart politisk strategi 2022-2024

Godkendelse af budget  

Hovedbestyrelsen igangsatte en interessentanalyse i december 2020, 
som forventes afsluttet i marts 2021, så resultaterne kan være input til 
den politiske strategi for forbundet 2021-2024.  
   Analysen skal give forbundet et skarpere blik på, hvordan omverdenen 
ser forbundet, og hvilke aktører der er relevante medspillere. Analysen 
vil også vise, hvilke politiske dagsordner forbundet kan være en del af, 
og hvilke af forbundets dagsordner andre aktører kunne være interes-
seret i at hægte sig på. Samtidig er analysen en naturlig opfølgning på 
store beslutninger såsom at udvide forbundets optagegrundlag, navne-
skiftet og et øget fokus på interessevaretagelse. 

10.-11. marts afholdes et seminar for hovedbestyrelsen og Forbundet Kultur og Informations sekretariat som opstart til 
arbejdet med at udforme den politiske strategi for de kommende tre år. Strategien skal præsenteres og vedtages til general-
forsamlingen i oktober 2021. 
   - Det er et vigtigt papir, for selvom vi reviderer den undervejs, er det strategien, der sætter retningen for forbundet, sagde 
formand Tine Segel. Forbundets udvalg er begyndt at tale om de vigtige temaer og områder, der bør komme med i strate-
gien. 
   - Det er vigtigt at få kommunikeret ud til medlemmerne, at interessevaretagelse er vores alles ansvar. Det er ikke kun 
noget, der sker i hovedbestyrelsen, i sekretariatet eller blandt tillidsrepræsentanterne. Vi skal have alle medlemmerne med, 
hvis det skal lykkes, sagde Jette Fugl.    

Hovedbestyrelsen godkendte budgettet for 2021 med et samlet budgetteret underskud for de tre år på 3,6 millioner kroner, 
hvilket blandt andet bunder i en offensiv strategi for interessevaretagelse med en opnormering i sekretariatet med en stil-
ling, og at Fagligt Landsmøde rykker fra 2020 til 2021 samt en ekstra pulje til interessevaretagelse.     
- Vi skal være modige og turde stå på mål for den politik, vi mener, er den rigtige, sagde formand Tine Segel. 
- Vi skal have pengene ud og arbejde, og vi er nødt til at bruge nogle midler på interessevaretagelse, hvis vi vil rykke noget.  

Daniel Ackey blev valgt som næstformand på 
mødet i november og efterfølger Jette Fugl, der 
forsætter som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Forretningsudvalget består af: 
Formand Tine Segel
Næstformand Daniel Ackey 
Gitte Andersen 
Jacob Holm Krogsøe

Repræsentant i Uddannelsesalliancen: 
Studentermedlem Rikke Blaabjerg  
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Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Anders Christian Grønbæk
Forhandlingschef
T: 20 67 20 49
agr@kulturoginformation.dk

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

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

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

Tanja Bügel Kruse
Juridisk konsulent
T: 38 38 06 24 (direkte)
tkr@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
 

Årets vindere
i lønundersøgelserne

Til marts kan du få
udbetalt de sidste
indefrosne feriepenge
Den 2. december 2020 indgik regeringen og en række partier en bred politisk aftale, 
der betyder, at lønmodtagere også kan få udbetalt de sidste - op til cirka to uger - af 
deres indefrosne feriepenge. 
   I efteråret 2020 blev der som bekendt åbnet op for udbetaling af op til tre ugers 
indefrosne feriepenge af de op til i alt fem uger, der er indefrosset. Dem, der ikke har 
hævet nogen af deres feriepenge i efteråret, får nu mulighed for at hæve op til fem 
ugers feriepenge på én gang.

Partierne er enige om, at udbetalingen skal finde sted fra marts 2021, som er det 
tidligst mulige tidspunkt, de indefrosne feriemidler kan opgøres og udbetales.
Begrundelsen for aftalen er ligesom sidst et behov for at sætte skub i dansk øko-
nomi som følge af corona.

Det vil som i efteråret 2020 være frivilligt, om man vil have sine feriepenge udbe-
talt, og de bliver beskattet som almindelig indkomst. Udbetalingen vil ikke medføre 
fradrag i indkomstoverførsler med videre.

Hæver man ikke de indefrosne feriepenge, bliver de stående i LD Fonde, som i dag 
administrerer de indefrosne feriepenge. 

Helle Fridberg

Tak til alle jer, der har besvaret årets lønundersøgelser på det offentlige og det 
private område. 
   Blandt besvarelserne er udtrukket følgende vindere, der alle har modtaget et 
gavekort på 1000 kroner:

•   Kirsten Præstegaard, Kultur S Biblioteker i Kultur- og Fritidsforvaltningen 
i Københavns Kommune 

•   Lone Svensson, Nota
•   Lars Pedersen, Center for Undervisning, UCL i Odense
•   Kirsten Husted, Vejle Bibliotekerne
•   Dorthea Friis-Jensen, Roskilde Bibliotekerne 
•   Mathias Michelsen, Det Kgl. Bibliotek - AU Library, Arts Emdrup 
•   Kirsten Klüver, Novo Nordisk Fonden
•   Christian Wallin, NNIT a/s

Resultaterne af lønundersøgelsen kan findes på www.kulturoginformation.dk
under »lønforhandling og lønstatistik«.

Karin V. Madsen og Helle Fridberg
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Bekendtgørelse om 
psykisk arbejdsmiljø
Den 1. november 2020 trådte en ny bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø i kraft. Bekendtgørelsen er et resultat af Folketingets 
politiske aftale fra 2019 om en styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen 
i Danmark ved at få reglerne om det psykiske arbejdsmiljø skrevet 
ind i en bekendtgørelse. Derved bliver det tydeligt, hvad der er 
gældende regler for forebyggelse af risici i det psykiske arbejds-
miljø. Der sendes et tydeligt signal om, at psykisk arbejdsmiljø er 
et vigtigt område, som skal prioriteres, og bekendtgørelsen skal 
gøre det lettere for virksomheder at efterleve de nugældende 
regler - også af egen drift.

Der er ikke indført nye regler, men der er blandt andet indført 
definitioner, som gør reglerne mere anvisende. 

Bekendtgørelsen har en række generelle bestemmelser, så det 
bliver tydeligt, hvad der skal tages hensyn til omkring forebyg-
gelsestiltag. Dernæst anføres, hvilke påvirkninger der spiller ind 
på det psykosociale arbejdsmiljø (måden, arbejdet er planlagt og 
tilrettelagt på, de organisatoriske forhold, arbejdets indhold og 
krav i arbejdet, måden, arbejdet udføres på, og de sociale relatio-
ner i arbejdet). 

Der skal tages hensyn til den ansattes alder, indsigt, arbejdsevne 
og øvrige forudsætninger i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Spørgsmål: Jeg arbejder i en region, og nu snakker mine kolleger om, at det er tid for de årlige lønforhandlinger. Jeg er i 
tvivl om, hvorvidt jeg skal gøre noget? Jeg har ikke en tillidsrepræsentant.

Svar: 
Det er fint, du tager fat i os, så du ikke bliver glemt. På det offentlige område, altså også i regionerne, er det Forbundet 
Kultur og Information, der kan indgå lønaftaler for bibliotekar DB’er, cand.scient.bibl. med videre. Hvis der er en tillids-
repræsentant (TR), der repræsenterer forbundets medlemmer, så kan TR indgå lønaftalen på forbundets vegne. Når 
der ikke er en TR, er det forbundet, der kan stille lønforslag og indgå lønaftaler.
   En del HR-afdelinger orienterer forbundet, når det er tid til lønforhandling, og/eller fremsender lønforslag til os. Hvis 
vi modtager et lønforslag, kontakter vi selvfølgelig medlemmet og varetager forhandlingen.  Det er dog ikke altid, at vi 
bliver kontaktet af arbejdsgiver, så anbefalingen er, at du – og andre i samme situation – kontakter forbundet, når det 
er tid til lønforhandling. Så laver vi et »løntjek« og drøfter eventuelle begrundelser for en lønforbedring samt aftaler 
den videre proces.

Karin V. Madsen

?

Der oplistes følgende emner: 
1)   stor arbejdsmængde og tidspres 
2)   uklare krav og modstridende krav i arbejdet 
3)   høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
4)   krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
5)   arbejdsrelateret vold (både i og uden for arbejdstiden).

Under hvert af disse emner fastlægges a) hvilke pligter der gælder, 
b) definition på, hvad der forstås ved de enkelte områder, og c) 
hvad der skal lægges vægt på i vurderingen af, om der er risiko for 
sikkerhed og sundhed. 

Til at folde emnerne endnu mere ud, så arbejdspladserne har de 
fornødne redskaber til at kunne forbygge det psykiske arbejds-
miljø, bliver der udarbejdet en række AT-vejledninger. På nuvæ-
rende tidspunkt foreligger der vejledninger om vold og krænkende 
handlinger, mobning og seksuel chikane. De øvrige på områderne 
1)-3) kommer formentlig i 2021. 

Forhåbentlig kan bekendtgørelsen og det vejledningsmateriale, 
der ligger i tilknytning hertil, give et bedre grundlag for drøftelser 
og aktiv ageren lokalt blandt ledelse, kolleger og de tillidsvalgte. 
Læs mere på Forbundet Kultur og Informations hjemmeside under 
løn og ansættelse/arbejdsmiljø - »bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø«.
 

Lone Rosendal
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Det larmer på arbejdspladsen. Så meget, at vi kan 
have svært ved at fokusere og fordybe os i vores op-
gaver. Men det er muligt at finde roen i en støjende 

arbejdsdag. Og hvis vi gør det, kan det at arbejde lige-
frem virke stressreducerende, siger ledelsesrådgiver 

Pia Hauge, der har skrevet bogen Kontorkoma.

Når vi går på arbejde, skulle det være en selvfølge, at vi har ro 
til at løse vores opgaver, men sådan er det bare ikke for rigtig 
mange af os, ifølge ledelsesrådgiver Pia Hauge. 
   - Helt generelt lever vi i en mere og mere støjende verden, 
sådan er det også på mange arbejdspladser. Mange sidder i 
storrumskontorer, man sidder tæt, telefoner ringer, skærme 
flimrer, kolleger snakker, ens egen mobiltelefon forstyrrer og 
så videre, siger hun.
   Ifølge Pia Hauge er vi som mennesker nysgerrige og lader os 
let distrahere. Det vil sige, at hvis vores kollega taler i telefon, 
kan vi ikke lade være med at forsøge at afkode, hvad samtalen 
handler om, selvom vi egentlig var i gang med noget andet. 
Lige som det også er svært for os at ignorere en sms, der tikker 
ind fra den private sfære i form af børn, der vil have legeafta-
ler, eller en kæreste, der spørger, om man vil købe mælk med 
hjem. Samtidig kommer den samlede mængde af forstyrrel-
ser i en lind strøm. En undersøgelse har vist, at vi i snit bliver 
afbrudt i vores arbejde cirka hvert tredje minut.
    At mange af os har mulighed for at arbejde hjemme - eller 
på grund af corona er blevet bedt om at gøre det - har ikke 
nødvendigvis gjort det bedre eller forstyrrelserne færre.
   - Tidligere kunne man arbejde hjemme, når man havde brug 

Stilhed skal være
en mulighed

for arbejdsro, men nu er der de digitale 
medier, der forstyrrer, og samtidig et krav 
om, at man skal være tilgængelig, hvilket 
kan betyde, at man tjekker mails hele tiden, 
så chefen kan se, at man er på. Derudover 
er møder på Zoom og Teams også mere 
kognitivt drænende, fordi det er unaturligt 
at kigge på mennesker på en skærm fremfor 
at sidde sammen med dem til et møde, 
forklarer Pia Hauge.
   - Derhjemme kan der desuden også være 
»støj« fra familien, der vækker følelser og 
forstyrrer. Børn, der skændes, eller som er 
kede af det, og det kan vi ikke slukke for, 
siger Pia Hauge, der således mener, at vi er 
presset fra mange sider. 

MYTEN OM MULTITASKING

Konsekvensen er, at vores hjerner ikke ar-
bejder optimalt. Som hun beskriver det i sin 
bog Kontorkoma: »Hjernen bliver udtrættet af 
støj og stresset af forstyrrelser. Og den bruger 
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unødige kræfter på at filtrere uvedkommende 
larm som musik og baggrundssnak bort og på at 
fastholde fokus og modstå fristelsen til at tjekke, 
når der tikker en sms ind.«
   - Hvis vi bare taler om den fysiske støj, så 
lægger man måske ikke mærke til det, men man 
bliver alligevel træt i hovedet af den. Selv diffus 
støj som en emhætte eller en kaffemaskine gør, 
at man bliver hurtigere træt. Hjernen er som en 
lommelygte. Dens fokus kan kun være rettet ét 
sted, siger hun og fortæller, at et fænomen som 
multitasking er en myte. Vi kan ikke lave to ting 
på én gang. Det, der sker, når vi tror, at vi gør det, 
er, at vi skifter lynhurtigt mellem opgaverne.     
Resultatet er, at hjernen bliver træt, og kvaliteten 
i vores arbejde daler. Men ofte opdager vi det ikke 
selv.
   - Vi er overraskende ringe til at fornemme, hvor 
meget vores produktivitet falder, når vi bliver 
afbrudt. Men vi har alle en lille stemme inden 
i os, der planlægger og styrer vores arbejde og 
tænkning, og hvad enten den bliver afbrudt af 
en ambulancesirene eller en telefon, så skal den 
starte forfra, hver gang det er sket.
   En af de ting, der for alvor bliver ramt, når hjer-
nen ikke har ro, er kreativiteten.
- Når vi skal finde på nye, geniale ting og løsninger 
på hverdagens problemer, har vi brug for vores 
intuition og erfaring, og hvis vi skal kunne trække 
på det, kræver det ro. Støj er ødelæggende for 
evnen til at få gode idéer, og det er uanset, om du 
er ansat i medicinalbranchen, på et advokatkontor 
eller et forskningsbibliotek, siger Pia Hauge.
   En anden ting, vi også bliver dårligere til, når vi 
bliver forstyrret igen og igen, er at lære nyt.
   - Hvis vi ikke kan fokusere, kan vi heller ikke 
huske det, vi har med at gøre. Hvis du er på et 

kursus med masser af støj og forstyrrelser omkring dig, vil du 
ikke huske ret godt, hvad underviseren har talt om.
Det er selvsagt ikke så godt for vores arbejdsliv, at vi ikke kan 
lære. 
   - Innovation kræver viden, der skal være noget at hente frem 
og noget, man kan bygge ovenpå. 

FIND RO

Så langt så godt … eller dårligt. Men heldigvis er der noget, vi 
kan gøre ved problemet. Men hvad er vores eget ansvar, når det 
kommer til at finde ro, og hvad er arbejdsgiverens?
   - Vi har selv et stort ansvar for at finde ro. Det er vores liv, vo-
res hoved og vores børn, det går ud over, hvis vi er superstres-
sede. Og grundlæggende er vi jo ikke bundet til kontorstolen. 
Min oplevelse er, at vi har større frihed, end vi tror. Og vi har 
selv et ansvar for at designe en måde, der virker for os. Måske 
kan man gå en tur, mens man holder møde, eller sætte sig på 
en café og så huske at holde pauser. Der er mange konkrete 
ting, man kan gøre, siger Pia Hauge, der ikke overraskende 
mener, at det også er i chefens interesse, at man respekterer, 
at hjernen har brug for tid og ro for at tænke.
    - Jeg talte med en kvinde, der af sin chef var blevet bedt om 
at komme med et bud på en ny strategi. Hun fortalte, at hun 
normalt ville have følt sig presset til at komme med den på 
ståede fod, dér i døråbningen. Men fordi hun lige havde læst 
min bog, sagde hun til chefen, at hun havde brug for tid og for 
ikke at blive forstyrret, så hun kunne tænke sig om. Det betød, 
at hun tog sig tid til at læse en fagbog om emnet og fik gået 
nogle ture og tænkt, før hun kom med sit bud på strategien. 
Hun endte faktisk med at blive forfremmet. 
    Sådan er det med gode beslutninger, de kræver ro. Og hvis 
man finder ud af det og tager sig tid, så man kan fokusere på 
kvaliteten i arbejdet, er der som regel også lydhørhed over for 
det fra ledelsens side, men det kræver, at man sætter ord på 
det. 
Hvad er så arbejdsgiverens ansvar?
   - Arbejdsgiveren har et kæmpe ansvar. Det nytter jo ikke, at 
man siger til medarbejderne, at de bare skal slukke for mailen, 
lægge telefonen væk og tage høreværn på, hvis der samtidig er 
en forventning om, at man er tilgængelig og synlig, for så bliver 
man jo som medarbejder upopulær, hvis man trækker sig.
   - Som leder må man også se på sig selv. Det er vigtigt at have 
støjfri pauser, både for at kunne restituere og i forhold til at 
tænke kreativt. Men hvis man som leder tænker, at pauser er 
spild af tid, så smitter det. Nogle har måske en chef, der ryger, 
og så er det okay lige at tage to gange syv minutter udenfor, 
men det bør det være lige meget hvad. 
   - Som leder kunne man også spørge medarbejderne, hvad 
der fungerer for dem. Man beder folk om at udfylde alle mulige 
skemaer i forhold til arbejdsopgaver og trivsel, og her kunne 

- Vi er overraskende 
ringe til at fornemme, 
hvor meget vores 
produktivitet falder, 
når vi bliver afbrudt. 
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Hvad der giver ro, er forskelligt fra den enkelte 
til den enkelte. Men her er nogle steder, der kan 
være et godt alternativ til storrumskontoret.

1.
Hjemme. Nogle arbejder mere effektivt derhjem-
me, mens det ikke fungerer for andre, der måske 
begynder at lave alt muligt andet end arbejdsop-
gaver.

2.
Isolation. Hvis man virkelig skal fordybe sig i en 
arbejdsopgave, kan det være en idé at tage i som-
merhus, på arbejdsrefugium, på hotel eller låne 
nogle venners lejlighed, mens de er på ferie. 

3.
Tosomhed. Det kan være godt, hvis man for 
eksempel er kørt fast i et projekt eller har brug for 
inspiration. Alliér dig med en god kollega, der kan 
være en faglig sparringspartner.

4. 
Ro i mængden. Nogle arbejder godt på en café, 
hvor der ikke er kendte relationer at forholde sig 
til, og hvor støjen er et forudsigeligt lydtæppe. 

5.
Inspirationen. Omgivelserne påvirker vores hu-
mør, og derfor kan det være en idé at finde nogle 
fysiske rammer, der inspirerer eller motiverer én, 
for eksempel et bibliotek eller kunstmuseum.

6.
Naturen. Ophold i naturen sænker stressniveauet 
og fremmer kreativiteten, derfor kan det være 
en god idé at gå en tur eller holde møder gående i 
arbejdstiden.

7.
Stillerum. Et rum på arbejdspladsen, der både kan 
give fysisk og mental ro.

Kilde: Kontorkoma – fra støj til fordybelse af
Pia Hauge, Akademisk Forlag

7 steder, du (måske) 
kan finde arbejdsroman også komme ind på, hvordan den 

enkelte medarbejder kan arbejde ufor-
styrret og opnå ro i løbet af arbejdsti-
den. Og have tillid til medarbejderen. 
Hvis han eller hun arbejder godt på en 
café, så lad dem gøre det, siger Pia 
Hauge. 

MEN HVER TING TIL SIN TID

- Vi skal heller ikke have ro hele tiden. 
Arbejdslivet skal ikke være en stil-
lekupé. Det skal passe til situationen, 
opgaven og mennesket. Nogle gange er 
det fedt med støj og samtaler, men skal 
du sidde med noget komplekst mate-
matik, er det umuligt i støj. Jeg er ikke 
fortaler for, at arbejdspladser skal være 
totalt stille. Jeg minder bare om, at der 
skal være mulighed for stunder med ro, 
når man har brug for at koncentrere sig, 
hvis man ikke skal blive stresset – eller 
chefen skal leve med, at man leverer 
noget juks. 
   Lykkes det at finde arbejdsro, er der 
ud over en større kvalitet i opgaveløs-
ningen også en stor personlig gevinst at 
hente i form af bedre mental sundhed.
   - Det ødelægger vores arbejdsglæde, 
når vi ikke kan fordybe os, fordi vi hele 
tiden bliver udsat for støj og afbry-
delser. Og modsat er der meget glæde 
i at fokusere, strække sine evner og 
komme i flow. Hvis du er stresset, kan 
du, i stedet for at meditere, slukke for 
din telefon og sætte dig ned og gøre dit 
arbejde. 
   De fleste kender det, at hvis man er 
lidt stresset, kan det være ren velvære 
at lukke sin dør, tænde sin computer, 
slukke telefonen og så fordybe sig i sit 
arbejde. Efterhånden som man kommer 
ind i det, falder der ro på kroppen og 
tankerne, og man bliver helt glad.
   Når der på den måde bliver stille i ens 
arbejde, falder stressniveauet, og vi kan 
holde os mentalt sunde. Så i stedet for 
at køre os selv helt i sænk og derefter 
købe os til reparation i form af coaches 
og yoga, kan vi gå på arbejde og fordybe 
os i det.
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FREMTIDENS
KOMPETENCER
Fagligt Landsmøde
Online
21.-23. april 2021

Hvilke kompetencer bliver der brug for 
i fremtiden? Hvilke kompetencer får 
Danmark brug for - og hvad kan vi som 
KI’ere levere?
Behovet for nye kompetencer, som 
bygger oven på det, som vi kan i  
forvejen, ændrer sig løbende.  
Der ingen tvivl om, at der er brug for et 
andet kompetencesæt end tidligere, når 
der fremover skal løses andre og mere 
krævende opgaver. 

Forbundet Kultur og Informations 
Fagligt Landsmøde går online til april.
Sæt krydser i din kalender!

Nyt hold fra den 15. september til den 13. oktober 2021 

SoMe MANAGER
Webbaseret miniuddannelse over 4 kursusdage

– sociale medier for informationsspecialister og kulturformidlere

Kom i gang med at arbejde strategisk med sociale medier. Med fokus på den 
praktiske del arbejder vi med at producere det gode indhold. Du får redskaber 
til mere systematisk at skabe indhold - og du lærer, hvordan jeres budskaber 
kommer ud over rampen. 
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Privatgruppens
Generalforsamling 2021 
6. februar 2021 i København

Statsgruppens
Generalforsamling 2021
6. marts 2021 i København

Referencefaggruppens
Generalforsamling 2021
8. marts 2021 via din compu-
ter, tablet eller smartphone 

Data Science Faggruppens 
Generalforsamling 2021
16. marts 2021 via din compu-
ter, tablet eller smartphone  

FKKB's Generalforsamling 
2021
16. marts 2021 i København

BØFA's Generalforsamling 
2021
14. april 2021 i Rønne

Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
15. april 2021 i Søborg

Faggruppen for Sundhed, 
Medicin og Samfunds
Generalforsamling 2021
7. maj 2021 i København

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

SoMe Manager 
(Webbasere
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale me-
dier, og få samtidig fokus på 
den praktiske del, hvor vi ar-
bejder med at producere det 
gode indhold. Fire dages live 
webbaseret undervisning. 
24. februar til 25. marts 2021 
via din computer

Records Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Miniuddannelse, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
records manager i private 

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 compu-
ter, tablet eller smartphone

Online medlemsmøde:
Nudging og adfærdsdesign 
Hvordan fungerer men-
neskets ubevidste hjerne? 
Hvordan tager man højde for 
menneskets systematiske, 
forudsigelige tilbøjelighe-
der, når man vil motivere til 
en ønsket adfærd? Oplæg 
på Privatgruppens online 
generalforsamling - alle KI-
medlemmer er velkomne.  
6. februar 2021 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde:
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlinger-
nes årti for FN’s 17 Verdens-
mål. Der er tale om meget 
vigtige beslutninger og hand-
linger - 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

Webinar for ledere: At være 
professionel med følelser
Hvordan du øger din bevidst-
hed og agerer professionelt, 
selv om du oplever egne og 
andres følelser i arbejdslivet.
25. februar 2021 via din com-
puter, tablet eller smartphone

Webinar for ledere:
Ledelse af unge
Kampen om de unge medar-
bejdere er startet og bliver 
kun skærpet fremover. Få 
indsigt i de gaver og udfor-
dringer, der er ved at skulle 
lede Generation Z.
25. marts 2021 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde: Hverdagens 
digitale datastrømme 
Hvad er digitale datastrøm-
me? 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

Fagligt Landsmøde Online 
2021: Fremtidens
kompetencer
Få ny viden og inspiration til, 
hvilken vej du skal gå, når vi 
sammen sætter spotlight på 
fremtidens kompetencer. 
21. til 23. april 2021 via din 
computer

Webinar: Hvordan bliver
jeg en bedre underviser?
Hvis du for alvor vil lyk-
kes som underviser, er det 
afgørende, at du forholder 
dig meget bevidst til din rolle. 
Refleksion over din egen 
praksis og udvikling som 
underviser.
27. april 2021 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Morgenmøde for ledere: 
Livlige organisationer
Bliv klogere på, hvordan du 
kan skabe engagement og 

motivere medarbejdere til at 
opbygge fællesskaber og op-
fylde deres behov for at føle 
sig kompetente gennem en 
konstruktiv feedback-kultur.
5. maj 2021 i København

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

JOB OG KARRIERE

 
TR-ARRANGEMENTER

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren på
www.kultur
oginformation.dk

Revolutioner din jobsøgning
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning? 
7. og 14. april 2021 i
København
2. og 9. september 2021 i 
København
2. og 9. november 2021 i 
København

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

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

TR-uddannelse Modul 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

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

PENSION

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

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 pensionsord-
ning indeholder.
15. april 2021 i Aarhus
15. september 2021
i København

og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning. 
25. februar til 23. marts 2021 
via din computer

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Reglerne om databasebe-
skyttelse er nogle af de mest 
indviklede ophavsretlige 
regler, der findes. Bliv klogere 
på databaser og licensaftaler 
og de regler, der gælder.
7. maj 2021 i København

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden. 
8. oktober 2021 i Aarhus

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

Digital Manager 2.0 (Web-
baseret miniuddannelse)
Lær grundlæggende værk-
tøjer til og principper for 
udvikling, design og struk-
turering af digitale løsninger 
og websites. Seks dages live 
webbaseret undervisning.
27. oktober til 24. november 
2021 via din computer

Kursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. Målrettet dig, 
som arbejder med records-/
document management.
18. november 2021 i
København
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Navn: Martin Læssøe Lind                          
Stilling: Informationsspecialist på Professi-
onshøjskolen Absalon, der har otte lokationer 
på Sjælland og Falster. Det primære arbejds-
sted bliver Kalundborg.           
Uddannelse: Bibliotekar DB 2010 og cand.
scient.bibl. 2014  
Tidligere: Voksenbibliotekar på Frederikssund 
Bibliotek, bibliotekar på Fredensborg Bibliotek 
og studentermedhjælper og vikar på Rødovre 
Bibliotek                  
Alder: 38 år  

Hvorfor søgte du jobbet på Absalon
Professionshøjskole?                    
- Stillingen indebærer, at jeg skal betjene 
studerende, undervisere og forskere på byens 
professionsuddannelser, og det er netop den 
opgave, jeg synes, er sjov og givende - kon-
takten og arbejdet med de grupper, og det at 
sikre en rød tråd i mødet med biblioteket igen-
nem de studerendes studietid.          
 
Hvad er dine opgaver?                  
- Der er tre uddannelser i Kalundborg under 
professionshøjskolen Absalon; bioanalytiker, 
diplomingeniør i bioteknologi og diplomin-
geniør i maskinteknologi. Generelt er der en 
spændende udvikling i gang i Kalundborg, hvor 

et mini-Silicon Valley inden for biotech er på 
vej i 2021 og frem. Der kommer et nyt cam-
pusområde, som biblioteket bliver en del 
af, og jeg bliver bibliotekets ansigt udadtil 
i Kalundborg. Derudover skal jeg også være 
nogle dage om ugen på professionshøjsko-
len i Slagelse.          
 
Du skifter sektor fra et folkebibliotek til 
et uddannelsesbibliotek, hvorfor?                       
- Jeg har været seks år på Frederikssund 
Bibliotek og været rigtig glad for det. En 
stor del af mine opgaver var at understøtte 
eleverne på byens ungdomsuddannelser – 
den lokale handelsskole U/NORD, SOSU H 
og sommetider HF og Baunehøj Efterskole. 
Jeg kan godt lide at opbygge samarbejder 
og arbejde strategisk for, at de studerende 
møder biblioteket løbende i deres uddan-
nelse. Vi lavede et årshjul, så de mødte os 
flere gange i løbet af et år, hvor de blev un-
dervist i informations- og litteratursøgning 
og kildekritik. Derfor kunne jeg mærke en 
udvikling hos de studerende, som efterhån-
den fik øjnene op for, hvad de kunne bruge 
os til. I det nye job får jeg endnu mere 
kontakt til studerende og skal bygge videre 
på alt det, der allerede er der.       

Hvad glæder du dig mest til?                    
- Jeg glæder mig meget til at 
bygge videre på det, der allerede 
er i gang med samarbejder med 
uddannelserne og kontakten med 
de studerende og at finde ud af, 
hvordan de kan bruge os. Og for-
håbentlig på sigt også undervise i 
informationskompetencer, for det 
er stadig en mangel mange steder 
at lære eleverne digitale kompe-
tencer. Derfor er det vigtigt, at de 
møder dem på deres uddannelse. 
Jeg kan også godt lide at sikre, at 
brugerne får de rigtige materialer 
til deres opgaver.            

Hvad gjorde du i jobsøgningspro-
cessen og for at forberede dig til 
jobsamtalen?                    
- Jeg satte mig grundigt ind i 
»hvem, hvad og hvor« i forhold til, 
hvilket sted Absalon er, hvordan 
det fungerer. Og jeg gjorde mig 
klart, hvad jeg kunne tilbyde. Jeg 
sparrede også med karriererådgi-
veren i forbundet og øvede mig op 
til samtalen.  

Sjovt og givende at betjene studerende



”Det er fint ikke at
skifte job, hvis man er
tilfreds og har sjove 
opgaver, det må bare 
aldrig handle om ens 
frygt for ikke at være 
god nok”
Jacob Holm Krogsøe,
biblioteksformidler i Esbjerg Bibliotekerne.

Læs tema side 10

Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer om for eksempel
 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

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

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

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

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

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
JANUAR    2021 

Tag
springet:
Skift job

Skab oaser 
af ro i dit 

arbejde

Vil du
være leder? 

Giv din
pension

et tjek

Tema

01

INLEAD

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv


