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”En udvikling, der ellers ville 
have taget ti år med alle mu-
lige overvejelser som: »kan 
man arbejde på distancen?«, 
»bliver kvaliteten god nok?«, 
»laver medarbejderne nok der-
hjemme?«, og store fagpolitiske 
diskussioner om arbejdsmiljø og 
overenskomster blev sprunget 
over på en formiddag, da det 
blev besluttet, at vi alle skulle 
hjem bag skærmen i pyjamas”
Fremtidsforker Anne-Marie Dahl

Tema side 12

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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SELV IKKE SAMFUNDETS MEST DEMOKRATISKE 
INSTITUTION KAN HOLDE ULIGHEDEN FRA DØREN

42

Rapport viser stor demografisk ulighed i danskernes 
biblioteksbrug. Nøglen er at skabe gode vaner i barndommen.Fremtidens arbejdsliv vil være mere varierede og 

skiftende. Det kan give usikkerhed, men også mulighed 
for at bruge flere sider af sig selv. 

Erhvervspsykolog og forfatter Stine 
Reintoft opfordrer til at sætte spot på 
teamsamarbejdet, der udfordres ekstra i 
krisetider.
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DU ER ALDRIG LÅST 32

DET GODE SAMARBEJDE 
I EN SVÆR TID
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Unik aftale
sikrer fri

adgang til 
dansk forskning  
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TEKST SABRINE MØNSTED ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

Det er ikke for meget at kalde det et opgør med de store viden-
skabelige forlags måde at drive forretning på. Forlaget Elsevier 
har tjent rigtig mange penge på, at danske forskningspublika-
tioner har ligget bag betalingsmur, så universiteterne har skul-
let frikøbe adgang til egne forskningspublikationer for at sikre 
umiddelbar OA(Open Acces)-adgang. Men nu er der indgået en 
helt ny aftale, der sikrer øjeblikkelig adgang til danske forsk-
ningspublikationer i Elsevier, gratis publicering uden publice-
ringsloft og læseadgang til en uændret Elsevier-portefølje. 
   - Det betyder, at Danmark ejer sine egne forskningspublika-
tioner, og derudover er der sikret adgang til Elsevier-porteføljen 
bagudrettet, hvis aftalen opsiges, siger en træt, men tydeligt 
tilfreds vicedirektør for biblioteksservice og partnerskaber på 
Det Kgl. Bibliotek Kira Stine Hansen, der kalder det benhårde og 
intense forhandlinger med et forlag, der har enorme muskler. 
   At det alligevel lykkedes, tilskriver hun flere ting, men de to 
vigtigste er, at det var en samlet universitetsverden og mini-
sterium, der stod bag, og at viljen til et opgør var der.
   - Vi har ikke før stået så samlet, og vi har ikke før haft man-
dat i forhandlingerne til at gå fra bordet uden en aftale. For vi 
vil ikke længere acceptere de stigende priser og det faktum, 
at dansk forskning ikke var offentligt tilgængeligt før efter en 
kortere eller længere embargoperiode. Det var for absurd, siger 
Kira Stine Hansen. 

FRI ADGANG, INGEN PRISSTIGNING

Covid-19-pandemien er et tydeligt eksempel på, at globale 
problemer løses bedst, når det er muligt at dele forskningsre-
sultater på tværs af sektorer og landegrænser hurtigt.
   - Et eksempel på absurditeten er den videnskabelige under-
søgelse af mundbinds virkning, hvor resultatet ikke kom ud til 
offentligheden før to måneder efter, at det forelå, fordi det 
skulle udgives i et prestige-tidsskrift.      
   Mandatet til den danske forhandlergruppe i licensforhandlin-
gerne med Elsevier lød da også:

”Gratis og øjeblikkelig adgang til dansk forskning” 
var et krav i licensforhandlingen med det store 
internationale forlag Elsevier. Og det lykkedes. 

»I Danmark vil vi have øjeblikkelig adgang til vore egne 
forskningspublikationer, lige så snart de er publiceret, 
og vi vil ikke acceptere prisstigninger på læseadgang til 
andre landes forskningspublikationer.«

UNIK AFTALE 

Kira Stine Hansen kalder den danske aftale unik og et 
væsentligt skridt mod mere Open Acces og et vigtigt 
parameter for Open Science-agendaen - også interna-
tionalt. 
   - Vi har ikke tidligere set nationale konsortier opnå en 
aftale om øjeblikkelig adgang uden merudgift og publi-
ceringsloft, siger Kira Stine Hansen og understreger, at 
viljen på begge sider til at bevæge sig mod hinanden er 
en af hovedårsagerne til, det lykkedes. 
   Nu håber hun, at det danske forhandlingsresultat 
kan skabe præcedens for både kommende danske og 
europæiske forhandlinger med andre videnskabelige 
forlag fremadrettet.

GODE BESPARELSER      

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-
Jørgensen kalder det nuværende system, hvor en 
stor del af dansk og international forskning ligger 
låst bag kommercielle betalingsmure hos forlag, for 
sårbart. Hun glæder sig derfor over den nye aftale med 
Elsevier, hvor der skabes fri adgang til danske universi-
teters forskningspublikationer publiceret hos Elsevier. 
»For udgangspunktet er, at Danmark skal eje og have 
adgang til egen forskning.«  
   Aftalen med Elsevier løber de næste fire år, og den 
vil medføre en betragtelig besparelse på de samlede 
danske udgifter til forlaget. 
   Forude venter nu forhandlinger med en række øvrige 
store forlag.
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OK21 – et kriseforlig 
med perspektiver
OK21 er i skrivende stund i den afsluttende fase, 
efter et forlig på statens område netop er gået 
igennem. Et forlig, som formår at tage hensyn til 
en samfundsøkonomi under pres, samtidig med 
at der på en række parametre opnås resultater. 
OK21 er en kriseoverenskomst, men med en 
balanceret og ansvarlig reallønsfremgang og en 
række forbedringer for blandt andet: seniorer, 
tillidsrepræsentanternes rettigheder og vores 
tjenestemandsansatte bibliotekarer på løntrin 4. 
Resultater, der er grund til at være tilfreds med. 

Samtidig er der gode takter i forhold til samar-
bejdsudvalg og psykisk arbejdsmiljø, og der er 
også enighed om, at opgaveløsningen og indret-
ningen af arbejdspladserne kan inkorporeres i den 
grønne omstilling, samt at de gode og innovative 
løsninger skal findes i dialog og samarbejde. Så 
med resultaterne på det statslige område er 
min delkonklusion, at vi har et kriseforlig med 
perspektiver. 

Overenskomsten er medlemmernes overens-
komst, og derfor gør forbundet meget for at ind-
drage og lytte til jer medlemmer i forberedelserne 
til forhandlingerne. Både fordi det er jeres løn- og 
arbejdsvilkår, vi forhandler om, og for at sende et 

stærkt signal til arbejdsgiverne om, at det er behov fra 
alle medarbejderne i den offentlige sektor. Noget af det, 
som går igen hos rigtig mange medlemmer, er balancerne 
mellem arbejds- og privatliv, kompetenceudvikling og 
ønsker til fleksibilitet gennem hele arbejdslivet. For at 
forsøge at få imødekommet disse krav i forhandlingerne 
har vi rejst kravet om at etablere en Frit Valg-konto, 
der i lighed med det private arbejdsmarked ville kunne 
imødekomme medlemmernes ønske om at veksle dele 
af ens løn til de behov, den enkelte kunne have. Det 
kunne der desværre ikke opnås enighed om, og selvom 
de kommunale og regionale forhandlinger stadig pågår, 
skal vi nok ikke forvente noget på dette område. Det 
er ærgerligt, at arbejdsgiverne ikke ville være med til at 
etablere en sådan ordning, og jeg vil arbejde for, at vi i 
fagbevægelsen fortsætter arbejdet med at kvalificere 
idéerne og tankerne bag Frit Valg, så der forhåbentlig ved 
næste overenskomst kan ske et gennembrud. Indtil da 
må vi som fagforeninger fortsat sætte temaer omkring 
arbejdsmiljø, uddannelse, ligestilling og familiepolitik på 
dagsordenen. 

Nu afventer vi de videre forhandlinger på det kommunale 
og regionale område, hvor der er svære forhandlinger i 
vente. Men når de forhåbentlig er på plads, kan overens-
komsten sendes til urafstemning.  Så når du om nogle 
uger modtager en stemmeseddel, så brug din stemme. I 
forbundet plejer vi at opnå en høj stemmeprocent, og det 
vidner for mig om et stort engagement og opbakning til 
den danske model. En model, der over tid har vist sit værd 
og rykket på medlemmernes arbejds- og lønvilkår – og 
som under corona også har vist sin styrke. Sammen er vi 
stærkest. 

Denne leder er sendt til tryk, inden de afsluttende for-
handlinger er gået i gang på det kommunale og regionale 
område. Hold derfor øje med forbundets hjemmeside for 
den aktuelle status på https://kulturoginformation.dk/
loen-og-ansaettelse/raadgivninga-z/okforhandlinger2021
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Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1998, book  
på www.lsb.dk/ 
kulturoginformation 
eller skriv til fki@lsb.dk

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto   
  Du er medlem af Forbundet Kultur og Information  
og har afsluttet din uddannelse. 

  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter 
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

  De 3% i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0% på resten.

  Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar.  
Rente satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

  Du behøver ikke flytte dine real kreditlån.  
Men evt. ændringer og nye realkreditlån,  
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

Læs mere på www.lsb.dk/kulturoginformation

Bare fordi du er  
medlem af

Tæt på 70 mio. kroner! Det fik vores 
kunder tilbage i januar. Fordi de er 
medlem af en faglig organisation, 
der ejer os.

Som medlem af Forbundet Kultur 
og Information kan du få person-
lige fordele og ekstra gode vilkår 
hos os. For eksempel 3% i rente på 
lønkontoen. Vi synes nemlig også, 
der skal være kontante fordele ved 
fællesskaber.

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.Værsgo. Vi giver tæt på

 70 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

FKI_210209_3%_70mio_185x240.indd   1FKI_210209_3%_70mio_185x240.indd   1 29.01.2021   11.0029.01.2021   11.00
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

KL sætter fokus på biblioteker
»Med et stærkt bibliotek har kommunerne mulighed for at engagere og under-
støtte dannelsen hos borgerne, udvikle bæredygtige lokalsamfund og styrke 
demokratiet«, skriver KL i et debatoplæg til landets borgemestre. 

Opfordringen fra KL er, at kommunalbestyrelserne debatterer bibliotekernes værdi 
og sætter politisk retning for bibliotekerne.
   »Biblioteket kan spille en væsentlig rolle, uanset om det handler om at styrke 
børns læsning og understøtte digital dannelse, at skabe rammer for fællesskaber, 
foredrag og kulturelle aktiviteter eller indsatser inden for digitalisering, integration, 
sundhed, socialt udsatte mv. Biblioteket er derfor som vidensinstitution, og lokalt 
samlingspunkt, indgang til at løfte flere af FN’s verdensmål, som kommunerne 
arbejder med.«
   Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel glæder sig over, at man 
i udspillet har fokus på bibliotekernes mulighed for at understøtte løsninger på 
mange af vores samfundsudfordringer. 
   - Netop at bibliotekernes værdi ikke kun handler om vækst, udlånstal og besøgs-
tal, men i høj grad også om det enkelte menneskes trivsel, er afgørende i debatten 
om bibliotekerne. Vi skal være stolte af den værdi, bibliotekets medarbejdere skaber 
for den enkelte borger, og det er utrolig positivt, at det også anerkendes af KL, der 
fremhæver biblioteket som et frirum, siger Tine Segel.

Lerche

”Vi arbejder på en 
finanslovsbevillig, 

der bygger på 
glæde og læselyst. 

Konkret er det 25 
millioner kroner 
til at opgradere 

bibliotekssamlinger 
i daginstitutioner.”

Kulturminister Joy Mogensen til 
Bibliotekschefforeningens årsmøde 

12. februar.



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version

9

34,-

Etisk kodeks it-sikkerhed
For at undgå angreb på it-systemerne, skal kultu-
ren omkring brugen af arbejdspladsens it-systemer 
testes. Akademikerne har sammen med en række 
private og offentlige organisationer lavet et fælles 
kodeks for test af it-sikkerheden, tænkt som mi-
nimumsforpligtelser til arbejdspladserne og deres 
leverandører af it-sikkerhedstests.

6 principper:

1.  Vær enige om mål og midler
2.  Test organisationen, ikke medarbejderen
3.  Indhold og brug af case-materiale
4.  Giv dig til kende i tilfælde af konflikter
5.  Videregiv viden om kriminelle handlinger
6.  Sørg for ansvarlig datahåndtering

Forbundet

Flere personoplysninger deles
På fire år er antallet af sager om utilsigtet deling af følsomme personoplys-
ninger firdoblet, viser ny undersøgelse Cybercrime Survey fra rådgivnings-
virksomheden PwC.

Samtidig viser undersøgelsen, at 88 % af danske virksomhedsledere og it-
chefer vurderer, at deres virksomheder er rustet til at beskytte personoplysnin-
ger i nogen eller i høj grad i henhold til persondataforordningen (GDPR).

»Det er bekymrende, at virksomhederne i så høj grad vurderer, at de er i stand 
til at beskytte deres persondata, når en så betydelig større andel oplever flere 
hændelser, hvor følsomme oplysninger utilsigtet bliver delt. Det vidner om en 
ubalance og et behov for en øget indsats for at mindske databrud«, siger part-
ner og cybersikkerhedsekspert i PwC Mads Nørgaard Madsen.

Mønsted

Så meget bliver de statsansattes lønned-
gang 1. februar 2021 og dermed mindre, 
end først udmeldt.

De statsansatte medlemmer af forbundet 
stod til at skulle sættes ned i løn med 96 kr. 
om måneden i gennemsnit før skat. I stedet 
bliver lønnedgangen 34 kr. om måneden i 
gennemsnit.

Det er Danmarks Statistik, der står for 
beregningsgrundlaget, der ligger til grund 
for det statslige lønindeks, og her var der 
opstået en fejl i de data, der bliver brugt til 
opgørelsen af reguleringsordningen.

Forbundet

Lørdag den 6. februar blev der indgået forlig om ny overenskomst for 
ansatte i staten. Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel 
mener, at der er grund til at være tilfreds med resultatet og fremhæver blandt 
andet forbedrede forhold for seniorer og tjenestemænd, ligesom aftalen 
også indeholder en række tiltag om grøn omstilling, bedre lokalt samarbejde 
og udvikling af attraktive arbejdspladser. Foto Formand Tine Segel til 
demonstration om OK18-forhandlingerne, Arkivfoto. 

Februar 2021 · Perspektiv ·
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Se mere på
kompetencemodel-kulturoginformation.dk/

Dine kompetencer kan sættes i spil i et meget bredt felt inden for information, data, viden og kultur.

Kort sagt dine karrieremuligheder er mange.

Derfor har Forbundet Kultur og Information udarbejdet en kompetencemodel, der kan inspirere dig
i dine karrierevalg.

Hvilken vej skal din karriere gå?

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

Undervisning og læring

Ledelse/administration

Digitalisering

Records Management/ESDH
Projektledelse

Forskerservice

Webmanagement

Data protection

Kultur & event

Formidling

kompetencemodel ann.helside.indd   1kompetencemodel ann.helside.indd   1 21/08/2020   14.4121/08/2020   14.41

Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Medlemmer sørger for afspritning på plejecentre
I Greve er seks biblioteksansatte sendt ud på plejecentre for at spritte af. Et eksempel er Anita Dür-
kop, bibliotekar og tillidsrepræsentant på Greve Bibliotek. Sammen med to kolleger er hun sendt ud 
på et demensplejecenter, hvor hun afspritter kontaktflader fem timer om dagen, 25 timer om ugen.

- Jeg har tre store etager, som jeg spritter af, og det er faktisk hårdt arbejde. Jeg er jo ikke vant til at 
arbejde fysisk på den måde, og så er det også lidt psykisk hårdt at omgås syge, når man ikke er vant til 
det. Men det bliver hele tiden bedre.
   - Under sidste nedlukning blev vi også sendt ud, primært til institutioner. Her blev fælleserklæringen 
tolket mere bredt, og det var mere uklart, hvad vi skulle. Det er bedre denne gang, fortæller hun.
   - Jeg føler mig tryg. Der er styr på værnemidler, vi skifter uniform hver dag og bliver testet to gange om 
ugen. 
   - På mit arbejde er jeg den eneste ansvarlige for at indkøbe voksenbøger til tre biblioteker, og det kom-
mer jeg da bagud med. Men min leder er klar over situationen, så vi må finde en løsning sammen. Som 
tillidsrepræsentant har jeg også haft en del arbejde i forbindelse med udsendelserne.  Men jeg har haft et 
godt samarbejde med konsulenterne fra forbundet.
   Anita Dürkop og hendes kolleger er ikke informeret om, hvor længe de skal arbejde på plejecentrene – et 
arbejde, der som udgangspunkt er baseret på frivillighed.
   - Jeg føler, at vi gør en forskel, og på centret er de rigtig glade for, at vi er her. Vi hjælper til med noget, 
de ikke selv har tid til, fordi de er så pressede. Så det giver god mening.

Mortensen

27 kommuner har lavet en aftale om lokal smitteopsporing med Styrelsen for 
Patientsikkerhed. Brøndby er en af de kommuner, der frivilligt har taget opgaven 
på sig, med stor succes.

Den lokale smitteopsporing består af fem hjemsendte biblioteksmedarbejdere, tre 
bibliotekarer og to HK’ere samt to medarbejdere fra social- og sundhedsforvaltnin-
gen, der er tovholdere på projektet.
   - Vi har hver en telefonvagt en til to dage om ugen og samarbejder med to 
kolleger fra social- og sundhedsforvaltningen, hvilket fungerer rigtig godt, siger 
bibliotekar Lone Bau Jørgensen og tilføjer:
   - Opgaven er på frivillig basis, og vi oplever, at det giver god mening under de 
givne omstændigheder at udfylde den her funktion, som kan foregå hjemmefra, 
særligt da vi ikke har åbnet op for afhentning af materialer endnu, siger hun.
   Borgmesteren er også tilfreds: 
   »Vi oplever, at borgerne er meget glade for at blive kontaktet af kommunen, 
og jeg synes bestemt, at vi skal tage alle midler i brug for at holde smittetallene 
nede«, siger borgmester Kent Max Magelund (S) i en nyhed på www.danskekom-
muner.dk.

Mønsted

Fælleserklæringen, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik i december 2020, er blevet fornyet til 31. marts 2021.
Den giver mulighed for at bede bibliotekspersonale om at varetage opgaver i kritiske funktioner andre steder i kommunen.

Bibliotekarer hjælper 
med smitteopsporing
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Se mere på
kompetencemodel-kulturoginformation.dk/

Dine kompetencer kan sættes i spil i et meget bredt felt inden for information, data, viden og kultur.

Kort sagt dine karrieremuligheder er mange.

Derfor har Forbundet Kultur og Information udarbejdet en kompetencemodel, der kan inspirere dig
i dine karrierevalg.

Hvilken vej skal din karriere gå?

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

Undervisning og læring

Ledelse/administration

Digitalisering

Records Management/ESDH
Projektledelse

Forskerservice

Webmanagement

Data protection

Kultur & event

Formidling

kompetencemodel ann.helside.indd   1kompetencemodel ann.helside.indd   1 21/08/2020   14.4121/08/2020   14.41
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Fremtidens arbejdsliv vil være mere
varieret og sammensat, mere uforudsigeligt 
og usikkert, men med mulighed for at bruge 

mange flere sider af sig selv, mener
fremtidsforsker Anne-Marie Dahl.
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- Ikke siden 1960’erne har vi reelt overvejet, 
hvordan vores arbejdsliv bedst skrues sam-
men, siger fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, 
der ejer rådgivningsvirksomheden Futuria og 
har skrevet flere bøger om fremtidens kom-
petencer, blandt andet Popstars-generationen 
– nutidens unge, fremtidens arbejdskraft.  
   - Nu har corona vendt op og ned på vores 
hverdag og arbejdsliv, men også forstærket de 
megatrends, vi i forvejen så på arbejdsmarke-
det. Vores arbejdsliv bliver mere varieret med 
flere skift undervejs. Det bliver mere flydende 
og sammensat, og fordi vi bliver ældre, varer 
arbejdslivet også længere. Det lyder komplice-
ret, men Anne-Marie Dahl illustrerer det med 
en helt enkel anekdote. 
   - Jeg har igennem 15 år samarbejdet med 
en biblioteksudviklingskonsulent og tidligere 
kulturchef i en kommune; da coronaen kom, 
forsvandt opgaverne fra hendes kalender. Men 
hun tænkte kreativt. Og fik job som graver på 
den lokale kirkegård, 30 timer om ugen. Hun 
får masser af motion og frisk luft og er blevet 
tilbudt et kursus i anlægsgartneri. Samtidig 
har hun 20 timer om ugen til sin egen virksom-
hed, siger Anne-Marie Dahl og tilføjer, at hun 
er fyldt 63 år.  
   Historien illustrerer netop flere tendenser, 
ifølge fremtidsforskeren: Vores arbejdsliv 
bliver mere varieret med flere skift og mere 
flydende og sammensat. Derudover er der to 
andre meget stærke tendenser; arbejdet bliver 
mere digitalt og globalt. 

GLOBALISERING AF ARBEJDSLIVET 

En stærk driver i det flydende og pro-
jektorienterede arbejdsmarked er nemlig 

digitaliseringen, der løsriver vores arbejde fra tid og sted. Og 
coronapandemien blev pilotprojekt for arbejdsmarkedets digi-
tale motorvej, der allerede lå klar, men som ikke for alvor var 
rullet ud, mener Anne-Marie Dahl. 
   - En udvikling, der ellers ville have taget ti år med alle mulige 
overvejelser som: »kan man arbejde på distancen?«, »bliver 
kvaliteten god nok?«, »laver medarbejderne nok derhjemme?«, 
og store fagpolitiske diskussioner om arbejdsmiljø og over-
enskomster blev sprunget over på en formiddag, da det blev 
besluttet, at vi alle skulle hjem bag skærmen i pyjamas, siger 
hun.  
   En konsekvens af digitaliseringen er en stigende globalisering 
af arbejdslivet, hvor opgaver kan løses bedre og især billigere 
på den anden side af kloden. Særligt i visse brancher er det 
en stor konkurrencemæssig fordel at kunne fastansætte et 
stærkt udviklingshold, men derfra løbende hyre relevante 
freelancere til opgaverne. 
   - Virksomhederne kan skalere op og ned. I starten af coro-
naepidemien besøgte jeg en dansk virksomhed, der hurtigt og 
fleksibelt fik speedet deres leverancer af mundbind op ved at 
bruge kontakter rundt i verden. 
   Og på globale platforme kan man købe og udbyde arbejds-
kraft med smileyordninger, som gør det meget nemt. Den briti-
ske økonomiprofessor i socialvidenskab Lynda Gratton taler om 
netværksstrategien, hvor hun bruger betegnelsen »The Posse«   
– hvor man sammensætter sit eget specialhold med de rette 
kompetencer til opgaver. Også kaldet »cowboymetoden«, fordi 
hendes billede på det er en Western Saloon, hvor sheriffen får 
at vide, at diligencen er blevet røvet, og han kigger rundt i lo-
kalet for at se, hvem han skal tage med sig, når han skal fange 
røverne. Hans bedste ven Ben er ikke god med en revolver, og 
Joe er for fuld, så han vælger Jim, der godt nok er et dumt svin, 
men god til den slags. 
   - Pointen er, at du hele tiden sammensætter det bedste 
hold. For hvis man skal leve af kreative idéer, skal man vide, 
hvem der kan levere de rette kompetencer. Men det er også et 
arbejdsmarked, der kræver et benarbejde. Det kan være hårdt 

37 timer er ved at være en forældet 
måde at opgøre vores arbejdstid på, og

det er under skred. For når man ikke står 
ved et samlebånd, hvordan opgør man
så, hvor lang tid en opgave skal tage?



Februar 2021 · Perspektiv · 15

at opbygge et netværk, eller selv »gøre sig til«, 
hvis man ikke nyder den udadvendte del. Så 
kan man i stedet skabe sig en god hjemmeside 
og markere sig faglig relevant på sociale me-
dier. Men man kommer ikke uden om, at salg 
er en del af det projektorienterede arbejds-
marked, men meget kan nu også »komme 
af sig selv« gennem det rette netværk og i 
samarbejde med andre, beroliger Anne-Marie 
Dahl, der erkender, at det globale arbejdsmar-
ked mest er en gevinst for arbejdsgivere, men 
at det også kan åbne døre til nye muligheder 
for arbejdstagere.
   - Som jeres medlem, der er ekspert i Anders 
And-universet (side 17). Pludselig er det ikke 
kun Danmark, der kan købe ens produkt, 
hvis man har noget unikt, men hele verden. 
Danmark kan være et lille marked, mens noget 
globalt kan være en god forretning. 
   Anne-Marie Dahl forudser langt mere digitalt 
(distance-)arbejde efter coronapandemien, 
selvom hun ikke mener, at vi kan undvære 
hyggesnakken ved kaffemaskinen og den 
sociale kontakt på jobbet.
   - Men jeg tror ikke, vi savner al den tid, vi 
tidligere har brugt på at vente på kolleger til 
møder eller på ustrukturerede møder.

SAMMENSÆT DIT ARBEJDSLIV 

En anden trend er, at man i højere grad vil 
kombinere et fast job og fast indtægt med en 
selvstændig del. Som bibliotekarerne Anders 
Christian Sivebæk med foredragsvirksomhe-
den om Anders And (side 17), og Gitte Hansen, 
der skriver en madblog (side 20), begge er 
eksempler på. 
   - Man får det bedste fra begge verdener, for 

det kan være hårdt og sårbart at være rent selvstændig. 
   En anden udvikling er mere flydende arbejdstid og et andet syn på opgaveløs-
ning. Som vi ser eksempler på med virksomheder, der sætter arbejdsugen ned til 
fire dage, men alligevel oplever bedre tal på bundlinjen. 
   - 37 timer er ved at være en forældet måde at opgøre vores arbejdstid på, og 
det er under skred. For når man ikke står ved et samlebånd, hvordan opgør man 
så, hvor lang tid en opgave skal tage? Tager en informationssøgning med en 
borger ti minutter eller en time? Det varierer. Opgaverne er flydende. Hvor lang 
tid tager udvikling for eksempel? Idéer og kreative opgaver er udefinerbare, 
men det er et svært mindset at lave om på for os alle. Og i den udvikling vil 
nogle komme til at tage for meget på sig, mens andre vil slække for meget. Her 
er tillid helt afgørende; at arbejdsgiveren grundlæggende oplever, at medarbej-
derne leverer det, de skal. Hvordan og hvor meget tid de bruger på det, bør ikke 
være afgørende. Men det kræver både mere ledelse og en meget nærværende 
ledelse, når arbejdet bliver flydende og fra distancen, siger Anne-Marie Dahl. 

Anne-Marie Dahl forudser langt 
mere digitalt (distance-)arbejde efter 
coronapandemien.
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VI KRÆVER FLEKSIBILITET

Før corona var vi og samfundet i vild acceleration. Det skulle 
gå hurtigere og hurtigere, vi skulle være den bedste udgave 
af os selv, deltage i en masse og opnå så meget som muligt – 
»the sky is the limit« var mantraet. Så blev der lagt låg på med 
nedlukningen af Danmark, og vi fik tid til at reflektere over den 
måde, vi har indrettet os på, ifølge Anne-Marie Dahl, der ikke 
mener, vi siden 1960’erne, hvor kvinderne kom på arbejdsmar-
kedet, reelt har overvejet, hvilket arbejdsliv vi som individer vil 
have, og hvilket arbejdsmarked vi som samfund vil have. 
   - Selvfølgelig ville kvinderne have uddannelse og arbejde 
i samme omfang som mænd, men vi har for eksempel ikke 
talt om, om det var mere hensigtsmæssigt, at både mænd og 
kvinder så arbejdede lidt mindre, når begge forældre arbejdede, 
selvom vi i mange år kun har haft en stigning i stressramte, 
siger Anne-Marie Dahl. 
   Der er flere veje herfra. 
   Den bulgarske sociolog Ivan Krastev taler om en »nostalgiepi-
demi«, der følger efter coronaen, hvor vi går amok i alt det, der 
var før. Men vi ser også en tendens til, at mange har taget livet 
op til revision. Vil man bo i storbyen eller flytte på landet til 
mere ro og mindre arbejde, eksempelvis.
   Men et er sikkert, mener Anne-Marie Dahl. Kriser sætter sig 
spor. Hun forskede eksempelvis i ungdomskultur før og efter 
finanskrisen i 2008.   
   - Før krisen var de unge meget drømmende - alt var muligt.   
Efter krisen var svarene stadig drømmende, men med et klart 

element af, at man skulle skille sig ud, være 
unik og vinde over de andre. De unge var 
blevet mere konkurrence- og performance-
prægede, siger hun. 
   Så corona vil præge den kommende tids-
ånd, men hvordan er endnu svært at sige. 
   - Men vi og arbejdsgiverne har set, at det 
ikke er naturgivent at indrette arbejdslivet 
på en bestemt måde. Og at det fleksible 
arbejdsliv faktisk kan fungere, siger Anne-
Marie Dahl, der forudser, at vi vil kræve 
en enorm fleksibilitet, for eksempel til at 
arbejde 25 timer i nogle perioder af livet og 
55 timer i andre og i forhold til, hvornår og 
hvordan vi løser opgaverne. 

FRA LABYRINT TIL ØRKEN 

Den polske sociolog Zygmunt Bauman 
beskriver udviklingen af arbejdsmarkedet 
fra en labyrint til en ørken. Tidligere var man 
groft sagt en rotte i en labyrint, hvor man 
fandt vej, og belønningen var for enden. 
Hver arbejdsdag gik man den samme vej i la-
byrinten, som derfor blev lettere og lettere, 
fordi man kendte den ud og ind. Dagens- og 
fremtidens arbejdsmarked beskriver han 
som en ørken, hvor de spor, man skal følge, 
er aftegninger i sandet, der hurtig kan blive 
visket ud eller blæst væk af en ørkenstorm.   
   Ingen af delene lyder særligt tiltrækkende.
   - Pointen er, at både labyrint og ørken har 
fordele og ulemper. Og vi er forskellige, så 
det, der tiltaler nogle, er ikke rart for andre. 
Det giver for eksempel nye muligheder, at 
strukturerne i dag ikke er fastlåste. Det er 
nemmere og sjovere at komme ind som ny-
uddannet, men det kræver også noget nyt 
af både ledelse og medarbejdere. Undersø-
gelser viser, at halvdelen af os trives bedst 
med faste strukturer, så det er arbejdsgive-
rens ansvar at skabe rolige zoner i kaos, så 
de får det bedste ud af alle typer medarbej-
dere. Og som medarbejder er det bedre at 
omfavne forandringerne og være nysgerrig 
end at satse på at få dem overstået, for om 
lidt kommer der igen en ny chef med en ny 
idé. Det er et vilkår. 

”Vi og arbejdsgiverne 
har set, at det ikke er 

naturgivent at indrette 
arbejdslivet på en bestemt 
måde. Og at det fleksible

arbejdsliv faktisk 
kan fungere.”
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Når hobby bliver levevej

Anders And-nørd 
og bibliotekar
Bibliotekar og lærer Anders Christian Sivebæk 
brænder for Anders And og har gjort formidling 
af Andeby-universet til en del af sit levebrød 
med virksomheden Forand med 59 foredrag de 
sidste ti år. 

I efteråret holdt Anders Christian Sivebæk oplæg for en gruppe jobsøgende om tips til at 
blive selvstændig - og selvfølgelig om, hvad de kan lære om jobsøgning ved at læse Anders 
And.  Og her skal man hellere lade sig inspirere af Onkel Joachim end Anders And - hvis no-
gen skulle være i tvivl, siger han med et smil. 
   - Anders And søger og får også masser af job, og det går godt et lille stykke tid, men så 
går det galt. For eksempel får han job som byens gartner, men ender med at fælde Andebys 
Botaniske Have. Onkel Joachims karriere er mere lineær fra hans første job som guldgraver, 
hans første guldklump og (lykke)mønt til en hel pengetank.
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Anders Christian 
Sivebæk vil gerne 
have jobbet 
som bibliotekar, 
fordi han elsker 
formidlingen 
og mødet med 
brugerne og 
netop gerne vil 
kombinere det 
med at holde 
foredrag om sin 
passion - Andeby 
– ved siden af.  
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Læs mere 
Dansk Donaldist-Forening www.ddfr.dk
Anders Christian Sivebæks hjemmeside er endnu ikke helt klar,
domænet forand.dk er købt 
Eller tjek LinkedIn: www.linkedin.com/company/forand-dk/ 

Hvordan blev din hobby til en levevej?
- Jeg var inviteret til festivalen Svendborg Graphic i 2020, og da 
jeg blev tilbudt honorar og kørselsgodtgørelse for min medvirken, 
gik det op for mig, at det godt kunne være en god »sidegesjæft«. 
Jeg talte med en jurist i forbundet for at få vejledning om at starte 
som selvstændig, og min mentor gav mig gode skub, hvilket ledte 
til, at jeg oprettede et CVR-nummer i maj 2020, og min foredrags-
virksomhed var en realitet.

Hvordan ser dit ideelle arbejdsliv ud?
- Jeg brænder stadig for bibliotekarfaget og savner lånerne, som 
mange bibliotekarer gør i de her tider med nedlukning. Jeg søger 
stadig bibliotekarjob, gerne på deltid. Det ideelle ville være en 
blanding af et bibliotekarjob og min selvstændige virksomhed. 
Jeg sidder i bestyrelsen for FILIBUSSEN og er også med i BØFA og 
værdsætter meget det faglige fællesskab generelt i Forbundet 
Kultur og Information. Det kan jeg ikke undvære. 
   Jeg har oplevet stor fleksibilitet på de arbejdspladser, jeg har 
været, senest i Holstebro, hvor jeg kunne sige til min leder, at jeg 
havde foredrag de og de dage, og så blev jeg taget af vagtske-
maet. Til gengæld er jeg trådt til ved sygdom eller andre vagter, 
der hurtigt skulle dækkes. Der har også været en forståelse for 
værdien af min passion for Anders And og min formidling af den.   
   Jeg synes selv, at det er inspirerende og motiverende at høre på 
andre, der har en passion og brænder for noget. Jeg har kolleger, 
der for eksempel ved alt om Harry Potter-universet eller om Mu-
mitroldene. Det er fascinerede at høre nogen formidle om noget, 
de ved meget om.   
       
Hvad giver det dig at holde foredrag?
- Jeg ser det som min livsopgave - selvom det er store ord - at 
formidle Andeby-universet og forsøge at åbne døren for andre til 
det univers, der har givet mig så meget. Der er så meget historie, 
almen viden, sprog, oplevelser og eventyr at hente i Anders And. 
Og det er så meget bredere og dybere et univers, end mange 
umiddelbart ser. 
   Børn er et skønt publikum, de er nysgerrige og umiddelbare og 
relaterer tingene til deres eget liv. Jeg fortalte til et foredrag for en 
skoleklasse om nogle af de virkelige personer, der optræder i An-
ders And. Onkel Joachim lærer for eksempel meget af den tidligere 
amerikanske præsident Theodore Roosevelt. 
   En elev sagde bagefter: »Du fortjener da også at være med i 
Anders And«, siger Anders Sivebæk, der har forsøgt. 

   - Jeg deltog engang i en konkurrence, hvor 
man kunne blive Anders Ands nabo, hvilket 
ikke lykkedes, siger Anders Christian Sivebæk, 
der dog allerede er en kendt figur, om ikke i 
Andeby, så på Anders And-redaktionen på 
forlaget Egmont. I 2004 var han konsulent 
på et ni-binds-værk med Don Rosas samlede 
tegneserier. Don Rosa er den tegner, der kom 
efter Carl Barks, der opfandt og tegnede det 
første Anders And-univers. 
   Desuden er Anders Christian Sivebæk med-
stifter af Dansk Donaldist-Forening, hvor han i 
dag er redaktør af deres medlemsblad efter at 
have været »forand« i mange år.                  
   - Når man oversætter noget fra original-
sproget, så er der ting, der ryger ud, og nye 
ting, der kommer ind. En oversætter har stor 
indflydelse på den færdige tekst. Min opgave 
handlede om at tjekke alle talebobler og skilte 
efter oversættelse, så de matchede originalen 
så godt som muligt. 
   Anders Christian Sivebæks egen favoritfigur 
er Onkel Joakim, fordi man kan følge hele hans 
liv, og han har oplevet alt fra at være guld-
graver til at være skyld i Titanics forlis, hvor 
isbjerget er forhekset og efter ham. 
   - Det sjove med en figur som Anders And er, 
at vi kan identificere os med de ting, der går 
galt for ham, og samtidig glæde os over, at det 
aldrig går helt så galt for os som for Anders, 
siger Anders Christian Sivebæk.
   Hans råd til andre, der overvejer at blive 
selvstændige og satse på at gøre deres hobby 
til en del af deres levevej, er:
- Spring ud i det, eller opsøg nogen, der kan 
give dig et skub i den rigtige retning. Det 
havde jeg selv brug for.
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Andebys bibliotek minder om New York Public Library med to stenløver liggende foran. Hele Andeby er fuld af 
stereotyper - også af bibliotekarerne, der for det meste tysser. Andersine arbejder ofte som bibliotekar. I en historie 
skal hun for eksempel skaffe en bog hjem, Onkel Joakim har haft for længe. »Bøden« bliver, at han låner hende sin 
løve, som så kan skræmme lånerne til at være stille, fortæller Anders Christian Sivebæk.

”Spring ud i det eller opsøg nogen, 
der kan give dig et skub i den rigtige 
retning. Det havde jeg selv brug for.”

- Anders Christian Sivebæk om at blive selvstændig på halv tid. 
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Man kan mærke Gitte Hansens energi hele vejen igennem 
telefonen. Hun har siden 2012 haft madbloggen Noget i oven 
med nemme opskrifter på al slags mad og en hel masse 
kager og desserter. 
   Første januar gik hun ned i tid som bibliotekar på Randers 
Bibliotek, så hun arbejder tre dage om ugen på biblioteket, 
men de to andre arbejdsdage skal bruges på hendes virksom-
hed. Hun kunne i realiteten nok leve fuld tid af sin blog, men 
hun elsker sine kolleger og det at være bibliotekar.   
   Siden 2012, mens hun også arbejdede fuld tid, har hun 
produceret nærmest en opskrift om dagen. Mere end 2.000 
opskrifter ligger i arkiverne på hendes site. Da hun fik konsu-
lenthjælp til at søgeoptimere sit indhold og få det højere op 
i søgeresultatet på Google og få bloggen ud til endnu flere, 
sagde konsulenten faktisk: »Du har været så produktiv, så 
stop med at producere mere indhold lige nu, og brug i stedet 
tiden på at give opskrifterne de rette metadata/søgeord. Det 
er der flere penge i end nyt indhold.« 

Bibliotekar Gitte Hansens mad-
blog Noget i ovnen er på otte år 
vokset til en af de mest besøgte 
madsites med næsten en
million visninger om måneden. 
Hun bruger sine formidlings- 
evner og er blevet ekspert til 
søgemaskineoptimering.  

Madbloggen, 
der voksede
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Fakta:         

Gitte Hansen, født i 1968, 
færdiguddannet Bibliotekar DB i 
1992. Arbejdet som folkebibliotekar 
og uddannelsesbibliotekar. Siden 
2013 ansat på Randers Bibliotek 
med studerende som fokusområde 
og fra 2020 koordinator for området 
Information og Digital Betjening. Bor i 
Randers med mand og hunden Kalle
og har to voksne børn. 

Fra 1. januar 2021 har hun 24 ugentlige 
arbejdstimer på Randers Bibliotek 
for at få to arbejdsdage frigjort til 
arbejdet med bloggen og stopper 
med koordinatorrollen på biblioteket. 
1. september 2019 gik hun ned på 31 
arbejdstimer, derfra er bloggens trafik 
steget med 150 procent. 

Kernelæserne er kvinder på 35+, og 
mange har været med siden bloggen 
startede i 2012.  

Men nu er det sådan, at Gitte Hansen ikke kan lade være med 
at producere nyt, gå i køkkenet og lave opskrifter. Hun startede 
bloggen af ren og skær lyst til at sende sine opskrifter ud i 
verden, og fordi hun kan lide at skrive. 
   - Da jeg startede bloggen, vidste jeg ikke, at den ville ende 
med at blive så stor, så jeg gennemtænkte ikke en informa-
tionsarkitektur i forhold til den store mængde indhold, der er 
i dag. Jeg oprettede den for at kombinere min interesse for 
madlavning og min skrivetrang. Derfor gav jeg for eksempel 
kagerne navne som »Solskinskage«. Men ingen søger jo på 
Solskinskage, så den opskrift er der ikke nogen, der finder, siger 
Gitte Hansen, der helt konkret kunne se antallet af visninger 
stige fra den ene dag til den anden, da hun fik lært mere om, 
hvordan søgemaskiner fungerer, og hun fik givet opskrifterne 
de rette søgeord. 
   - Men det er lidt kedeligt at gå tilbage og rette i opskrifterne. 
Det er sjovere at bruge tiden på at lave nye, men jeg finder 
nu også gammelt guld i arkiverne, som jeg så kan lave en ny 
udgave af. 

ANGRIB DET MERE PROFESSIONELT

Det er vigtig at vide, hvordan Google fungerer. Volume betyder 
for eksempel også meget for, at søgemaskinen tager et site 
»seriøst«. Og de sociale medier er også vigtige, så der er brug 
for en profil på for eksempel Facebook eller Pinterest. Man skal 
have en vis mængde indhold og følgere for at få opmærksom-
hed i søgemaskinen og derfra så kan blive endnu større. Lidt 
unfair, siger Gitte Hansen, der har 37.000 følgere på Facebook, 
hvor hendes mål er at svare alle, der skriver til hende. 
   - Jeg skal lige tænke mig om, når jeg lægger et foto af vores 
aftensmaden ud og skriver: »Hvad skal I have til aftensmad?«, 
for så har jeg 400 kommentarer, jeg skal svare på. Men det er 
hyggeligt, og mange har fulgt mig i mange år, så jeg er på for-
navn med dem. Én skrev forleden, at hendes familie de sidste 
8 år har fået min langtidsstegte and til jul. Det er jo hyggeligt, 
siger Gitte Hansen, der gennem årene har skruet op for antallet 
af indlæg, der ikke handler om mad, men for eksempel billeder 
af en gåtur med hunden Kalle. Og det er nogle af de mest læste 
indlæg, nogle skriver endda, om de ikke må se flere billeder af 
hendes sommerhus. 

- Der er sket meget de sidste 2-3 år, hvor 
jeg har gjort en mere professionel indsats; 
visningerne er steget 150 procent. Og det er, 
som om bloggen har fået sit eget liv. Nu er det 
ligesom ude af mine hænder, det stiger bare 
hele tiden, siger Gitte Hansen, der har været på 
Randers Bibliotek siden 2013, hvor hun blandt 
andet arbejder med digital formidling. 

Besøgstal: Der er 1,2 millioner visninger på bloggen Noget i Oven hver måned. Kilde: Google Analytics 2020 
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- De føler jo, de kender mig, når jeg kommer direkte ind i deres 
hjem.   
   Det er ikke kun følgerne, der holder øje med Gitte Hansens 
blog. Hun er eksempelvis blevet kontaktet af et annoncebu-
reau, som nu sælger bannerannoncer på hendes site. 
   - Tanken var ikke at tjene penge på min blog, da jeg opret-
tede den, men da jeg ramte et vist antal følgere, kunne jeg 
mærke interessen fra annoncører og andre, der ville samarbej-
de, siger Gitte Hansen, der oplever at få det bedste fra begge  
verdener i sit arbejdsliv. 
   - På biblioteket møder jeg fysisk brugere og kolleger og får 
biblioteksfaglige udfordringer, som er meget givende, og 
omvendt kan jeg bruge mine erfaringer fra blogarbejdet på 
biblioteket også og kaster mig gerne over skrivning og web-
formidling. Det var i øvrigt også min bibliotekarkollega Anna 
Marie Toft fra Brovst, der i sin tid opfordrede mig til at starte 
bloggen, efter at jeg havde oversvømmet min Facebook-profil 
med opskrifter, siger Gitte Hansen med et smil.
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- Vi har i denne periode dykket ned i medlem-
mernes arbejdsopgaver- og kompetencer, sagde 
formand for Privatgruppen i Forbundet Kultur 
og Information Anders Nørgaard Didriksen i sin 
beretning, da gruppen holdt generalforsamling 
den 6. februar 2021. 
   Konkret er der blevet lavet en større spørgeske-
maundersøgelse i 2019, der resulterede i et over-
blik over de privatansattes opgaver og kompeten-
cer, der spænder vidt i en lang række brancher og 
virksomheder. 
   - Vi fik mange og uddybende besvarelser. Det 
giver forbundet brugbar viden i forhold til, hvilke 
tilbud og kurser der er relevante at udbyde til 
de privatansatte, og det giver en viden, der kan 
bruges politisk i hovedbestyrelsens arbejde og 
i interessevaretagelsen for vores medlemmer, 
sagde formanden.    
   En anden opgave, Privatgruppen har været en 
aktiv spiller i, er forbundets navneproces, der i 
2020 resulterede i, at forbundet skiftede navn 
fra Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og 
Information. Et navn, som flere privatansatte kan 
spejle sig i, ifølge Anders Nørgaard Didriksen. 

Nyvalgt bestyrelse på Privatgruppens generalforsamling vil have 
fokus på de privatansattes kompetencer, og hvordan de kommer 
ud over rampen til arbejdsgiverne. Og så skal endnu flere melde 
sig ind i Privatgruppen.

Netværk med
andre specialister
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NY BESTYRELSE  

Generalforsamlingen, der var samlet virtuelt, valgte en ny 
bestyrelse for de kommende to år. I alt fem medlemmer, tre 
privatansatte og to studerende (se boks). Det glædede for-
mand Anders Nørgaard Didriksen, at de nu er fem i bestyrelsen, 
da de i den forgående periode kun har været to i bestyrelsen, 
ham selv og Lise Miller Bertram. Han takkede for samarbejdet 
til Lise Miller Bertram, der ikke genopstillede. Han takkede 
også formand Tine Segel, tidligere næstformand Jette Fugl og 
chefjurist i forbundet Karin V. Madsen, der alle har siddet med 
til bestyrelsesmøderne. 
   Formand Tine Segel takkede bestyrelsen for dens indsats og 
understregede vigtigheden af Privatgruppens arbejde. 
   - Tak for at understøtte vores arbejde i hovedbestyrelsen og 
bringe vigtig viden videre til os, sagde hun.
   Næstformand Daniel Ackey stod efterfølgende for en te-
madrøftelse om, hvordan hovedbestyrelsen og sekretariatet 
kan understøtte Privatgruppen.
   - Vi vil gerne sætte jeres interesser og mærkesager på 
dagsordenen og være med til at støbe kuglerne og fyre dem af, 
sagde han.
   Privatgruppens medlemmer blev også spurgt ind til, om de 
havde idéer til nye måder at organisere bestyrelsesarbejdet og 
netværket i gruppen på. 
   Og netværk stod højt på ønskelisten, for eksempel som en 
form for karrierematch, så det var nemt at finde andre inden 
for gruppen, der arbejdede med samme specialeområde, da 
mange sidder alene i virksomhederne, lød det. 
   En anden idé var en mere uformel videndeling, for eksempel 
på Privatgruppens LinkedIn-profil, der hidtil mest har været 
information fra bestyrelsen til medlemmerne. Forslaget var, 
at det i stedet kunne blive et forum for videndeling mellem 
medlemmerne. 

NY BESTYRELSE   
Minna Ebbesen, BLOOM ApS

Anders Nørgaard Didriksen, Ferring A/S

Heike Gosse, Zealand Pharma A/S

Alia Tornak, studerende på Informationsstudier, KU

Marie Cecilie Lensch, studerende på SDU NB Nyhedsbrev for privatansatte udsendes en
gang om måneden, tilmeld dig på https://

kulturoginformation.dk/medlemskab/nyhedsbreve  
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Hvad er dit job i Novo Nordisk?
- Jeg har det overordnede ansvar for, at vi i Novo Nordisk kan 
anvende humane data og prøver i forskningsregi på en måde, 
der sikrer forskningsdeltagernes privatliv og rettigheder 
(GDPR).

Hvorfor søgte du forbundets miniuddannelse
i meningsdannelse?
- Jeg synes, det er vigtigt, at vi som fagforening melder os ind 
i samfundsdebatten. Medlemmerne af forbundet besidder et 
hav af kompetencer og viden. Men selvom mange af os arbej-
der med formidling, oplever jeg, at det er sjældent, at vi tager 
bladet fra munden i offentligheden.
   Der er en masse vigtige samfundsemner, vi som fagforening 
har en interesse i, hvor vi kan bidrage til at nuancere debatten. 
Hvis man ønsker forandring, så må man jo begynde med sig 
selv.

Hvilke mærkesager brænder du for? Hvorfor?
- Jeg brænder for folkeoplysning, frihed og demokrati. Det bli-
ver hurtigt lidt fluffy, men for mig handler det om at sikre lige 
adgang til information, give folk muligheden for at deltage i 
samfundet og sikre, at de kan træffe beslutninger på et oplyst 
grundlag. Jeg ser det som en af grundpillerne ved biblioteket og 
det, forbundets medlemmer kan.

Jeppe Guilford Manuel, meningsdanner og Principal R&D Data 
Privacy Specialist hos Novo Nordisk, mener, at forbundets
medlemmer skal engagere sig i den offentlige debat.

Meningsdanner:

Deltag i debatten

T
E

K
S

T
 D

IT
T

E
 H

IL
L

E
B

R
A

N
D

 M
O

R
T

E
N

S
E

N
 F

O
T

O
 S

IM
O

N
 K

L
E

IN
-K

N
U

D
S

E
N

Tag mit eget område. Når man frivilligt stiller sine 
sundhedsoplysninger til rådighed til forskning, så 
manglede det da bare, at man får at vide, hvordan 
ens data bliver anvendt. Lige så vigtigt er det, at 
forskerne kender reglerne og sikrer, at data bruges 
forsvarligt. Det handler om at opbygge systemer og 
procedurer, der understøtter og sikrer den tillid, der 
er så afgørende for, at vores samfund fungerer.
   Når jeg vil blande mig i debatten, vil det være 
primært i forhold til persondata og forskning, men 
jeg vil også gerne slå et slag for bibliotekets rolle i 
samfundet.

Du er ansat i den private sektor, hvor mange ikke 
ved, at der også ansættes bibliotekarer og informa-
tionsspecialister. Hvordan kan vi blive bedre til at 
synliggøre den værdi, som forbundets medlemmer 
kan skabe og allerede skaber i det private?
- Jeg tror, at der er flere måder. For det første skal vi 
blive bedre internt til at italesætte, hvad de pri-
vatansatte laver. På den måde vil de af medlemmer-
ne, der arbejder i det kommunale eller staten, blive 
talerør for de gode historier, og det vil være med til 
at opbygge vores faglige stolthed.
   For det andet skal vi som nævnt melde os ind i 
samfundsdebatten og bidrage til at hæve niveauet 
gennem vores faglige indsigt. Vi arbejder med så 
mange forskellige områder, at der nærmest ikke er 
det emne, hvor ét af vores medlemmer ikke ville 
kunne sige noget fornuftigt.
   For det tredje handler det om synlighed; at få en 
kommende chef til at kigge uden for deres sædvan-
lige boks, når de søger nye talenter. Det er ikke let at 
komme i kontakt med nogen, der slet ikke ved, at du 
eksisterer, men en metode er jo netop at blande sig i 
debatten.
   Jo flere gange en kommende chef læser noget 
fornuftigt i en avis, der er underskrevet ’bibliotekar’, 
’informationsspecialist’, ’record manager’ og så 
videre, des bedre for os alle.

Jeppe Guilford Manuel deltog i Forbundet Kultur og Informations 
meningsdanneruddannelse i september 2020.

23
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Digitale metoder kan gøre store mængder data overskuelige og hjælpe 
forskerne med at stille skarpt på nye sammenhænge. Men inden for de 
humanistiske fag er der fortsat få studerende og forskere, der bruger 
digitale metoder. Det vil Københavns Universitetsbibliotek ændre og 

invitererede blandt andet til et datasprint i december 2020.

Biblioteket som 
genvej til digital 

humaniora
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Lars Kjær vil 
lære studerende 
og forskere 
de digitale 
metoder, der 
åbner nye døre. 
Han mener, 
at det er en 
oplagt rolle for 
bibliotekerne.
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Museer, biblioteker og arkiver har hovedsageligt set internet-
tet som en mulighed for at nå nye brugergrupper ved at lægge 
samlingerne ud til borgerne. 
   Siden 2001 har Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab eksempelvis indscannet tekster, gjort dem 
digitale og lagt dem ud frit tilgængelige på nettet, så de kunne 
nå flere. Det er blevet brugt af gymnasieelever og universi-
tetsstuderende, der fik adgang til dansk litteratur tilbage fra 
middelalderen. For Lars Kjær, der er specialkonsulent på Det 
Kgl. Bibliotek og uddannet historiker, er det interessante dog 
ikke længere kun, at der er så meget data inden for humaniora 
tilgængeligt på nettet. For ham handler det nu også om at 
udnytte data på nye måder. 
   Men hvordan får man præsenteret de nye måder at arbejde 
med data på for ansatte og studerende på humaniora og stats-
kundskab, der ikke har en tradition for at arbejde med digitale 
metoder? 

DIGITAL HUMANIORA

Lars Kjær er optaget af det, han kalder digital humaniora, hvor 
man bruger computere til for eksempel at analysere tekster, så 
forskningen i langt højere grad kan bygge på digitale metoder. 
Den arbejdsmetode bør forskningsbibliotekerne understøtte og 
blive stedet, hvor forskere og studerende stifter bekendtskab 
med de digitale muligheder, mener han.   
   Derfor har Lars Kjær siden 2016 planlagt datasprints på Det 

Big data: Meget store mængder og for-
skellige typer data, der indsamles på kort 
tid, og som på grund af størrelsen ikke 
kan analyseres med traditionelle analy-
seværktøjer  

Datasprint: Workshops, hvor deltagerne 
arbejder med samme datasæt eller 
forskningsspørgsmål, men har forskellige 
faglige baggrunde

Textmining: Digitaliseret tekstanalyse. 
Maskinel analyse af store mængder 
tekst, hvorigennem man kan finde nye 
sammenhænge og mønstre.

Digital humaniora: Traditionel hu-
manistisk forskning møder digitale 
hjælpemidler og metoder og finder sam-
men om helt nye problemstillinger og 
muligheder 

Python: Et programmeringssprog, der 
kan bruges til mange programmer, og 
som kan få computeren til at udføre øn-
skede kommandoer.

Kilder: samfundsdesign.dk, libereurope.eu, 
ufm.dk, simplecode.dk, researchgate.net

ORDBOG
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praksis, så deltagerne selv afprøver metoder-
ne og selv koder, siger Lars Kjær, der mener, at 
man som organisator skal påtage sig ansvaret 
for læringen. 
   - Det er i virkeligheden modsat den gene-
relle tendens, hvor studerende har høj grad af 
ansvar for egen læring, men jeg har iagttaget, 
at den store interesse og læring opstår, når vi 
tilrettelægger forløbet og understøtter dem. 
Så får deltagerne en god oplevelse, bliver lidt 
klogere og tør prøve tingene af. 
   Rent praktisk samarbejder deltagerne til et 
datasprint i grupper om et projekt, som de 
skal fremlægge til sidst. Der er øvelser, de kan 
lade sig inspirere af, men det er ikke et krav, at 
man laver dem. 
   - Du kan altså både komme og følge en sti, 
som, vi garanterer, nok skal bringe dig i mål, og 
er du ekspert (men det er de færreste), så kan 
du selv slå dig løs, siger Lars Kjær.

UKENDT LAND 

Digital humaniora er stadig ukendt land for 
mange ansatte og studerende i de humani-
stiske fag. Og dem, Lars Kjær afholder kurser 
eller workshops for, er de få nysgerrige, der på 
eget initiativ vil afprøve mulighederne i KUB 

Deltagerne til 
datasprintet, 
der blev afholdt 
i december 
2020, arbejder 
i to fulde 
dage. Også 
frokostpausen 
tages i brug.

Kgl. Bibliotek i selskab med forskellige forsknings- og kultur-
institutioner, for eksempel med Det Danske Sprog- og Littera-
turselskab i 2017, hvor forskere, undervisere og studerende var 
inviteret til et datasprint, hvor øvelserne handlede om at finde 
strukturer i tekster inden for enten en genre eller et værk.   
   I 2018 blev der igen afholdt et datasprint. Denne gang i 
samarbejde med Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv, som 
har gjort de danske folketællinger og københavnske begravel-
sesprotokoller digitale, så forskere og studerende kan bestille 
datauddrag. Til datasprintet var øvelsen at inddrage data fra 
Rigsarkivets Dansk Demografisk Database og Københavns 
Kommunes begravelsesprotokoller. Med data helt ned til gade-
niveau om for eksempel befolkningstæthed og børnedødelig-
hed fik man en helt ny måde at anvende og kombinere data.
   Digitaliseringen af 35 millioner avissider, der var gjort søgbare 
via OCR – en teknologi, hvor man bruger computere til at 
genkende bogstaver ud fra et digitalt billede - blev senest i 
2020 brugt til et datasprint, hvor deltagerne sammenlignede 
begreber i aviser fra Sønderjylland og København i perioden fra 
1830 til 1870 for at afdække den politiske retorik. 
   - De nye muligheder for at undersøge og kombinere data giver 
nye vinkler på forskningen, siger Lars Kjær. 
   - Den udvikling, der er sket med big data og textmining, er 
for mange bare ord, men til datasprintet får de et indblik i de 
muligheder, digital humaniora giver. Forskerne skal jo søge nye 
bevillinger, og de studerende skal besvare opgaver, og her er 
det interessant at inddrage digitale metoder. 

BIBLIOTEKET ER ET STED FOR EKSPERIMENTER

Men selvom Lars Kjær ikke er i tvivl om, at det er nødven-
digt for forskere og studerende at tage det digitale til sig, så 
understreger han, at bibliotekets formål ikke er at skabe ny 
forskning. 
   - Det primære formål er at lave et trinbræt til digital humani-
ora eller digital social science og hjælpe studerende og ansatte 
med at finde et sted, hvor de kan eksperimentere og lære. Som 
bibliotek skal vi vise, at dansk kulturarv er vores fælleseje, og 
at det data, der er digitaliseret, kan bruges til text- og data-
mining. Som bibliotek er det at introducere til de nye måder at 
bruge den digitaliserede kulturarv også at aktualisere samlin-
gen, siger Lars Kjær.
   En anden vigtig pointe for Lars Kjær er, at biblioteket ikke er 
universitetet. Når de studerende er deltagere i et datasprint, 
så løser de ikke opgaver, men bliver introduceret til øvelser, får 
en god oplevelse, og både ansatte og studerende får mulighed 
for at lære andre at kende, der har samme nysgerrighed på de 
digitale muligheder. 
   - Bibliotekets vigtigste rolle er at inspirere og være et sted, 
hvor man kan eksperimentere uden at skulle præstere noget.  
Det er vigtigt, at alle kan være med, så man skal ikke kunne 
kode på forhånd. Øvelsen er at få introduceret et nyt mindset 
omkring data ved at blive introduceret for metoder og datasæt 
via korte introduktioner til bestemte historiske temaer, soft-
ware og data. Ellers er den didaktiske vinkel at lægge vægt på 
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Datalab, hvor biblioteket afholder kurser i textmining eller de 
årlige datasprint.
   - Universiteterne mangler flere, der kan bringe digital hu-
maniora ud i klasselokalerne. Der er en perfekthedskultur på 
universitetet, der gør, at det er svært for en underviser at tage 
de nye metoder til sig, siger Lars Kjær. 
Lidt generaliseret kan forskerne opdeles i to grupper: De for-
skere, der ikke vil inddrage de nye metoder, hvis ikke de selv har 
styr på det, fordi de risikerer at miste autoritet, og en anden 
gruppe, der vurderer, at det, de ikke selv kan inden for dette 
område, kan de få andre til at hjælpe sig med – altså bibliote-
ket. 
   - Jeg laver eksempelvis workshops sammen med undervisere 
fra engelsk og kinesisk. Jeg er ikke ekspert i hverken kinesisk 
eller engelsk litteratur – det er forskerne – men jeg kan bidrage 
med det tekniske, og det er en god arbejdsdeling, siger Lars 
Kjær. 
   For det er vigtigt, at forskerne tager digital humaniora til sig. 
   - Der er flere og flere forskningsartikler, hvor man har benyt-
tet sig af digitale forskningsmetoder, og derfor skal man både 
som studerende og forsker kende til de metoder, ellers kan 
man ikke forholde sig kritisk til ny forskning. Hvordan skal man 
eksempelvis forholde sig kritisk til en forskningsartikel, der 

Der er tre medarbejdere på KUB, der har som kerneopgave at undervise i de digitale metoder. 
Men flere kolleger er tilknyttet i mindre grad.

Til workshoppen får man hjælp – uanset niveau. 

bygger på tekstanalyse af tweets inden for et bestemt emne, 
hvis man ikke forstår metoden? Her kan et datasprint hjælpe 
til at gøre det mindre mystisk, fordi vi introducerer det nye 
sprog. 

NY ROLLE FOR BIBLIOTEKET

- Bibliotekerne har altid undervist i informationskompeten-
cer. Oprindeligt handlede det om at søge information frem 
gennem bøger, søgereferencer og litteraturlister, og med 
digitaliseringen brugte man metadata til at finde information 
i databaser, men nu er der behov for at undervise i datakom-
petencer. Når data ikke længere er opbygget efter en kendt 
struktur, såsom en bog, opstår der nye veje, fordi data kan 
manipuleres på hundredevis af måder. Det kan lettest forkla-
res ved, at man kan inddrage hundredvis af bøger i stedet for 
kun én. Dermed kan den forskning, man ellers skulle bruge 
årtier på, gøres langt hurtigere. Man får nye muligheder for 
viden, og det kan præsenteres på nye måder. Det skal biblio-
teket være bevidst om og vejlede i, siger Lars Kjær, der håber, 
at flere universitetsbiblioteker vil gå den vej og ansætte 
specialister, der kan undervise i datakompetencer og bidrage 
til, at flere får lyst til at arbejde med digitale metoder. 
   - Det burde være en naturlig opgave for bibliotekerne.

FAKTA
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Digitale metoder i
forskningsprojekter
Johanne Buus Mosegaard, historiestuderende på 
Københavns Universitet, deltager i datasprintet, 
fordi hun skal være praktikant på et forsknings-
projekt, hvor der skal arbejdes med digitale meto-
der. Hun har derfor også deltaget i et af bibliote-
kets kurser om kortvisualisering og planlægger at 
deltage i flere fremover. 
   - Her til formiddag har vi renset tekster fra 
aviser, fået overblik over dem og kan nu søge på 
bestemte ord, og hvilken sammenhæng de indgår 
i, siger hun, mens hun stifter bekendtskab med 
programmering i Python.
   Forskningsprojektet, hvor Johanne Buus Mose-
gaard skal være praktikant, er et femårigt pro-
jekt, og det er også nyt for forskerne at arbejde 

med de digitale metoder. 
   - Projektet går ud på at se på forbindelserne mellem nogle af 
de caribiske øer under kolonitiden, og her bruger vi kortvisuali-
seringer til at undersøge disse sammenhænge og forbindelser, 
som ofte ikke er synlige ellers, siger Johanne Buus Mosegaard.
Johanne Buus Mosegaard har ikke selv særligt tekniske færdig-
heder eller erfaring med kodning, men er optaget af mulighe-
derne for at få nye kilder og ny viden ved at bruge data på nye 
måder. Og hun er ikke i tvivl om, at digitale metoder er nødven-
dige i fremtiden.
   - Jeg var i foråret 2020 på udveksling i New York, og her er det 
obligatorisk, at man som studerende har et digitalt fag. Det er 
det ikke i Danmark, så mit mål ved at deltage i datasprintet er 
at få en forståelse for området og arbejde sammen med andre 
fagområder. 

Johanne Buus Mosegaard er en 
af de studerende, der selv må 
opsøge de digitale muligheder. 

1 .



Februar 2021· Perspektiv · 29

Ning de Coninck-Smith er en af de undervisere, 
der mener, at de digitale metoder bør 
fylde langt mere i de studerendes hverdag. 
Det vil også gavne dem, når de skal ud på 
arbejdsmarkedet, mener hun.

Digitale metoder skaber 
bedre formidling
Ning de Coninck-Smith, professor ved Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse, deltager i datasprintet for at få 
viden, så hun kan introducere sine studerende for de digitale 
redskaber. 
- Derfor skal jeg jo også selv kunne et vist minimum, ligesom 
jeg også er interesseret i at kunne bruge det i min egen forsk-
ning.
Ning de Coninck-Smith mener, at det er vigtigt at tage debat-
ten om behovet for at få de digitale metoder ind i undervisnin-
gen på de videregående uddannelser.
   - Hvis det er frivilligt, er det svært at få de studerende til at 
prioritere det. Derfor vil jeg gerne have det ind i metodeunder-
visningen, hvor jeg på pædagogisk sociologi, hvor jeg undervi-
ser, kan se, at de studerende arbejder meget kvalitativt. Her 
kunne jeg godt tænke mig, at det blev mere evidensbaseret, 
og at man brugte data bedre. Allerede nu er der store databa-
ser, man kan få adgang til, eksempelvis under UNESCO, OECD 
og FN, og med Zoom og digitale møder har vi fået mulighed 
for at besøge dem digitalt. Men de studerende skal også have 
redskaberne til, hvordan de trækker data ud og bruger det.
   Ning de Coninck-Smith mener, at corona har speedet proces-
sen omkring de digitale metoder op. Eksempelvis fordi man nu 
bruger Zoom til undervisningen. 
   Og de studerende kan også se værdien i eksempelvis at 
kunne finde data på, hvornår bestemte ord dukkede op inden 
for pædagogikken. 
   - Eksempelvis et ord som elevtrivsel. Her er det jo virkelig 
spændende for de studerende at kunne finde data om, hvornår 
man bruger ordet og i hvilke sammenhænge, det kan jeg se, at 
de tænder på, siger Ning de Coninck-Smith.
   - Men det er vigtigt, at de bliver introduceret til program-
merne, selvom det desværre er dyrt for universiteterne at 
købe dem. Eksempelvis mangler de studerende programmer, 
der giver dem mulighed for at lave gode digitale præsentatio-
ner, selvom jeg ikke er i tvivl om, at de får brug for det i deres 
arbejdsliv, hvis de eksempelvis skal visualisere over for en 
kommunaldirektør, hvad sund mad i spisefrikvarteret betyder 
for indlæring. Her fungerer en visuel rapport langt bedre end en 
masse ord. 
   Selv er Ning de Coninck-Smith langt fra ekspert på området, 
og det tør hun godt indrømme over for de studerende.
   - Generelt er vi undervisere jo uddannet »gammeldags«, så 
hvis vi skal ændre metoder, så skal vi kunne se formålet med 
det. Jeg mener ikke, at jeg behøver at være ekspert, men jeg vil 

gerne være formidler af de digitale muligheder, siger hun. 
   Selv ser hun på mulighederne for at inddrage digitale metoder 
i sin egen forskning, hvor hun gerne ville lave en database over 
Aarhus Universitets historie med fokus på, hvordan de kvinde-
lige ansattes karrieremønstre har været.
   - Men jeg mener også, at man skal være kritisk over for de 
digitale muligheder. Programmerne skærper ens blik på et 
bestemt område, men gør så også, at der er andre ting, man 
ikke ser. Man ser ikke det, man ikke søger efter.    Det skal man 
være opmærksom på, for det er så forførende at bruge det 
digitale, men der er også noget ved at tilbringe en dag i Rigsar-
kivet, hvor man fysisk kan finde noget, man ikke umiddelbart 
ledte efter.

2.
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Digitale metoder giver 
ny viden om Kina
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Bo Sørensen oplever, at netop de digitale muligheder giver 
nye muligheder for at indhente informationer og navigere i 
store mængder af data.

Bo Ærenlund Sørensen, postdoc ved Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier på Københavns Universitet, deltager i 
datasprintet, fordi han er interesseret i at få udvidet sin palet af 
færdigheder og sit netværk som nyansat på Københavns Univer-
sitet.
   - De digitale metoder kan jeg bruge i min forskning, og så oplever 
jeg en stor efterspørgsel efter dem blandt de studerende. Både 
hvad digitalisering betyder for samfundet – og her har jeg særligt 
fokus på det kinesiske samfund - og nye metoder til eksempelvis 
at studere kinesisk litteratur, historie og politik. Samtidig vil jeg 
gerne udvide mit netværk på universitetet, så det har stor værdi 
at møde op til de her arrangementer og lære andre at kende, siger 
Bo Sørensen, der oplever, at ledelsen også har stort fokus på at 
ansætte medarbejdere med kompetencer inden for det digitale 
område. 
   Under coronanedlukningen i foråret 2020 kunne de studerende 
ikke komme på udveksling i Kina, som mange havde planlagt. 
Derfor tilbød Bo Sørensen i samarbejde med Lars Kjær fra Det Kgl. 
Bibliotek en Digital China-workshop, hvor de studerende kunne 
blive introduceret til noget af det, de kunne have oplevet ved en 
udveksling i Kina.
   - De digitale værktøjer giver et hav af indblik i mange områder. Vi 
begynder at se på mange forskellige typer af big data, og når det 
gælder Kina, er det virkelig big data. Det giver viden om urbanise-
ring, økonomisk ulighed, konsekvenserne af et-barns-politikken og 
meget andet, siger Bo Sørensen. 
   Hidtil har data fra Kina været meget uoverskuelig og utilgænge-
lig, fordi det var beskrevet i store opslagsværk fra det kinesiske 
styre. Men med dataværktøjer, hvor man kan visualisere og søge 
på tværs af data, bliver informationerne tilgængelige for både Bo 
Sørensen som forsker og for de studerende. 
   - Det gør det muligt at koble de historier, man selv oplever – når 
man rejser rundt i Kina – og sætte dem ind i en større kontekst. 
For eksempel vandringen fra by til land, konsekvenserne af mang-
lende sundhedssikring, et-barns-politikken og meget andet. Før 
var det nærmest umuligt at vide noget om på et samfundsplan.
   Et andet område, der rent forskningsmæssigt er en sort plet på 
landkortet, er det digitale spilmarked i Kina, hvor studerende er 
meget interesserede i at forske i, hvordan millionindustrien påvir-
ker kinesernes medievaner. Eksempelvis får mange dækket deres 
underholdningsbehov gennem online-underholdning.

- Computerspil har en enorm betydning, men 
det er et område, der slet ikke er forsket i, og 
det er et godt eksempel på, at vi både skal 
se på det digitales betydning for samfundet 
og bruge de digitale metoder til at undersøge 
samfundsudviklingen.
Bo Sørensen oplever et meget forskelligt 
niveau hos de studerende. Nogle er allerede 
dygtige og kan bruge de digitale metoder i 
opgaveskrivning og i deres fremtidige arbejde, 
men for ham er det ikke vigtigt, at alle kan 
programmere. 
- Men de studerende skal stifte bekendtskab 
med de nye metoder, så de får et sprog om 
dem, som de kan bruge, når de skal samarbej-
de med andre fag – eksempelvis studerende 
fra IT-Universitetet. 
   Også for de ansatte er det vigtigt med tvær-
fagligt samarbejde, og Bo Sørensen har sam-
men med en kollega netop stiftet netværket 
Digital Humanities – en såkaldt forsknings-
klynge – hvor it-interesserede undervisere 
sammen ser på, hvordan det digitale kan 
integreres i undervisning og forskning. 

3.
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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

Lyt, leg og lær 
om livets træ  

21. december 2020   

I 2020, hvor skoleklas-
serne ikke har kunnet 
besøge bibliotekerne på 
sædvanlig vis, er Bal-
lerup Bibliotek gået nye 
veje for at nå skolerne 
med gode fortællinger 
og faglige input via 
podcasts og digitale 
undervisningsmaterialer. 
Et eksempel er online-
undervisningsmaterialet 
»Livets træ«.

Biblioteket, der aldrig lukkede ned… 

4. februar 2021   

Ballerup Bibliotekerne afprøver flere teknologiske løs-
ninger for at give den bedst mulige betjening. Brugerne 
tager teknologien til sig – både i en coronatid og som 
supplement til den fysiske betjening.

Foto: Ballerup Bibliotekerne

Foto: Ballerup Biblitekerne



K
U

LT
U

R
E

L U
LIG

H
E

D

32 · Perspektiv · Februar 2021

Lad os se på to SFO’er med godt 100 kilometers afstand. Begge institutioner 
får besøg af to bibliotekarer med rygsækken fuld af faglig begejstring, hånd-
plukket børnelitteratur og et prisværdigt entertainergen. Det hele betales af 
Slots- og Kulturstyrelsen, der bevilliger en sum penge mod, at børnene »oplever, 
at læsning og lytning af litteratur er en sjov, spændende og meningsfuld aktivi-
tet på linje med de øvrige tilbud i fritidsordningen«.
   Selvom man umiddelbart skulle tro, at formlen burde have lige muligheder 
for succes begge steder, er det ikke givet. Der findes en ubekendt, der gør, at 
opgaven med at udvikle gode læsevaner foregår på et vidt forskelligt grundlag. 
Det er den geografiske placering. For de 100 kilometers afstand placerer den 
ene SFO i Allerød Kommune og den anden i Næstved Kommune. To kommuner, 
der repræsenterer hver sin ende af skalaen over de store demografiske forskelle 
i antal af besøg og udlån fra landets biblioteker, som Slot- og Kulturstyrelsen 
fremlagde i rapporten ’Folkebiblioteker i tal 2019’ i oktober 2020. Mens Alle-
rød med 310.000 besøg og 270.000 udlånte bøger fordelt på 25.633 indbyg-
gere placerede sig på en fornem førsteplads i begge kategorier, ligesom året 
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Antallet af gange, danskerne træder ind på 
deres lokale bibliotek, og mængden af bøger, 
de tager med derfra, varierer stort på lands-
plan, fortæller nyeste statusrapport. Kul-
turinstitutionernes bedste mulighed for at 
bryde med den kulturelle arv er at forme de 
gode vaner i barndommen.

Selv ikke samfundets
mest demokratiske
institution kan holde 
uligheden fra døren
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forinden, udgjorde Næstved bunden sammen 
med kommuner fra Vest- og Sydsjælland samt 
Sydjylland. Her havde man 460.000 besøg og 
306.670 udlånte bøger i en kommune med 
83.143 indbyggere. I rapporten kobles det 
høje udlånstal i Allerød sammen med faktorer 
som højt uddannelsesniveau og husindkomst, 
mens Stine Brandt Hermannsson, faglig leder 
hos Næstved Bibliotek og Borgerservice, 
medgiver, at den sydsjællandske kommune har 
nogle demografiske udfordringer. Men man 
vil ikke lade det være alt for definerende for 
bibliotekets tilbud. 
   - Selvom Næstved ikke er en kommune med 
så højt et uddannelsesniveau, synes vi, det er 
vigtigt at udfordre borgerne til at opleve kunst 
og kultur, som de ellers ikke ville. Vi prøver at 
sætte barren lidt højt, så det hele ikke bliver 
Næstved Storcenter og ballondyr, fortæller 
hun.
   Stine Brandt Hermannsson understreger, at 
biblioteket ikke vender det blinde øje til kom-
munens demografiske vilkår. Der tages særlig 
højde for kommunens udfordringer i de tiltag, 
der henvender sig til de befolkningsgrupper, 
hvor forfatterarrangementer eller et omfangs-
rigt bogudvalg ikke gør det alene. Her gælder 
det om at møde borgerne, hvor de er. Også 
bogstaveligt. En anden udfordring er nemlig 

de mange småbyer, der trods fire fysiske afdelinger har langt 
til det nærmeste bibliotek. Sådan en by er Hyllinge. Udover at 
være hjem for 455 mennesker består byen af et autoværksted, 
en kirke, et forsamlingshus, en skole og en SFO. Og i de seneste 
to måneder har man som en sydsjællandsk babusjka kunnet 
finde en lille biblioteksfilial inden i SFO’en. 

LÆSEHELTE

Selvom det naturligvis ikke indgår som en officiel filial af 
Næstved Bibliotek, har det været en vigtig del af projektet at 
skabe en biblioteksoplevelse i den lille by. Det fortæller Eva 
Rosendal Jensen, børnekulturformidler hos Næstved Bibliotek, 
mens hun venter på, at børnene når til enden af dagens skole-
dag. De er lykkedes med at skabe en overbevisende følelse af 
biblioteksstemning i det hjørne af SFO’en, hvor biblioteket har 
fået lov til at fylde med to bløde, sorte sofaer, en rød læsestol 
og en reol fyldt med spritnye bøger. I næste uge pakkes biblio-
teksfilialen sammen, og bøgerne sendes retur, når børnene har 
fået deres diplomer som de »Læsehelte«, projektet har forsøgt 
at gøre dem til. Igennem to måneder med en ugentlig efter-
middag med oplæsning, lege og løbende repetition af, hvordan 
man bruger litteraturen og bibliotekerne. Derefter vil det være 
op til forældre, lærere og pædagoger at holde børnene til ilden. 
Men ifølge Ninette Bagge, en af institutionens pædagoger, har 
læsningen fået betydeligt højere kurs blandt børnene, der ofte 
flokkes om bøgerne i læsehjørnet og kæmper om læsestolen. 
   - Og i går, da vi holdt julehygge, begyndte børnene at læse 
højt for hinanden. Normalt plejer der at køre julemusik for fulde 
gardiner.

"

Eva Rosendal Jensen, Lene Holst Schmidt 
og Ninette Bagge hjælper med at få 
noteret i læseskemaerne. 
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Udvalgte
eksempler på
demografisk
ulighed i 2019
  
•  Mænd kommer ikke lige så ofte forbi: 

I den undersøgte periode havde 49 % af 
danske kvinder fysisk besøgt biblioteket, 
mens det kun gjaldt for 36 % af mæn-
dene. Samme tendens ses i de digitale 
tjenester.

•  Flest københavnere bruger bibliote-
kerne: København er det sted i landet, 
hvor den største del af befolkningen 
har benyttet både de fysiske og digitale 
bibliotekstilbud. 52 % af københavnerne 
har i 2019 været fysisk på biblioteket, 
mens 41 % har benyttet dets digitale 
tilbud. Førstepladsen skyldes også den 
høje andel af studerende.

•  Jo længere uddannelse, jo flere be-
søg: Brugen af både fysiske og digitale 
tilbud varierer afhængigt af uddannel-
sesniveau. I gruppen med en langvarig 
uddannelse har 62 % besøgt biblioteket 
fysisk i 2019. 49 % brugte bibliotekets 
digitale tilbud. I gruppen med grundskole 
eller ingen oplyst uddannelse havde 34 % 
besøgt bibliotekets fysiske tilbud, og 22 
% de digitale.

•  Ikke-brugere er sjældent kultur-storfor-
brugere: Hos ikke-brugerne af bibliote-
kerne ligger brugen af øvrige kulturakti-
viteter generelt lavere end hos brugerne, 
med undtagelse af sportsbegivenheder

•  Flere med anden etnisk herkomst end 
dansk bruger bibliotekerne: 52 % af be-
folkningen med anden etnisk herkomst 
end dansk besøgte bibliotekerne fysisk i 
2019 – det er 10 procentpoint mere end 
personer med dansk oprindelse.

Kilde: ’Folkebibliotekerne i tal 2019’

”Når forældre støt-
ter op om det at læse 
som aktivitet, viser 

de, at læsningen ikke 
kun fylder i hjemmet 
af pligt, men fordi det 

er en kilde til gode 
oplevelser.”

Læsehjørnet er populært, og det gælder om at være først i den røde læsestol.
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barndommens læsevaner kan have betydning 
livet igennem, fortæller han og henviser til 
Sundhedsstyrelsens påviste sammenhæng 
mellem uddannelsesniveau og livsvilkår. Har 
man ingen eller kort uddannelse, lever man i 
kortere tid. Man lever fattigere og med større 
risiko for sygdom.
   - Det skyldes ikke nødvendigvis uddannelsen 
i sig selv, det kan også være et symptom på 
andre forhold, men det afspejler grundlæg-
gende uligheder. En forudsætning for at kunne 
få en uddannelse er, at man kan læse på et 
rimeligt niveau. Uden, er det svært at følge 
med på langt de fleste uddannelser, siger han 
og understreger alvoren i at sætte tidligt ind:
   - Ud fra læseevner allerede på 2. klassetrin 
kan man overraskende præcist forudsige, 
hvordan børn kommer til at klare deres afslut-
tende eksaminer i 9. klasse. Igen, læsevanerne 
kan sagtens være en afspejling af mere grund-
læggende vilkår og faktorer hos børnene. Men 
det er sigende, siger han.
   ’Læselystpuljen’ er netop sat i verden for 
at skabe gode læsevaner i en tidlig alder. Et 
andet af de 35 projekter, puljen finansierer 
på tværs af landet, foregår indenfor døren 
i SFO Lillevang i Allerød. Her har biblioteket 
indrettet et læseværksted frem til sommer. 
I landets 11.-mindste kommune er afstanden 
til biblioteket ikke en udfordring, men man vil 
gerne være til stede, hvor børnene bruger en 
stor del af deres fritid, fortæller Gitte Klein. 
Hun er projektleder og børnebibliotekar. 
   Fritid er nøgleordet, for læseværkstedet må 

SVÆRT AT SKABE LANGVARIGE EFFEKTER

En udfordring, når det handler om at skabe langvarige effekter 
af læsestimulerende projekter, er, at man har evidensen imod 
sig, fortæller Ea Hoppe Blaabæk. Hun er ph.d.-studerende ved 
Sociologisk Institut på Københavns Universitet og forsker i ulighed 
i kulturbrug.
   - Der er mange af de her læseinterventioner, der virker udmær-
ket, når projektet er undervejs, men så mudrer det ud over tid. Har 
børnene ikke en naturlig lyst og motivation, mindskes effekterne, 
fortæller hun.
   Ifølge Ea Hoppe Blaabæk har læselysten størst gennemslags-
kraft, hvis den ikke kun hviler på skolelærere og pædagoger, men 
er med i bagagen hjemmefra. Når forældre støtter op om det 
at læse som aktivitet, viser de, at læsningen ikke kun fylder i 
hjemmet af pligt, men fordi det er en kilde til gode oplevelser. Ea 
Hoppe Blaabæk var i foråret 2020 medskaber af en undersøgelse 
af børnefamiliers digitale udlån under coronanedlukningen, der 
udstillede uligheden i læsevaner blandt danske familier. Hun ser de 
samme mekanismer i den generelle biblioteksbrug.
   - Der er en form for modsætning mellem det lighedsideal, 
bibliotekerne har, og at det faktisk er dem med bedst indkomst, 
uddannelse, og som bor i byerne, der bruger bibliotekerne mest.   
Engelske undersøgelser viser dog, at uligheden er mindre end ved 
køb af bøger. På den måde løfter bibliotekerne bunden i en vis 
grad. Det ændrer dog ikke på de grundlæggende forskelle mellem 
sociale grupper, når det kommer til deres viden om bibliotekernes 
tilbud, services og tilgængelighed og nok også deres litterære 
præferencer.

BARNDOMMENS LÆSEVANER HAR BETYDNING

HELE LIVET

Også Simon Calmar Andersen, professor ved Trygfondens Børne-
forskningscenter, Aarhus Universitet, understreger vigtigheden 
af, at alle parter forsøger at indprente gode læsevaner i børn. For 

Læseværkstedet
i Allerød
SFO Lillevang og Allerød Biblio-
tek har i fællesskab indrettet et 
læseværksted, der har været i 
brug siden den 29. september 
2020. Det vil være en del af 
SFO’en frem til skolesommer-
ferien i 2021. Læseværkstedet 
er to dage om ugen bemandet 
af børnebibliotekarer, der byder 
på højtlæsning, præsentation af 
bøger, quizzer og 4D-læsning. 

"
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”Ud fra læseevner 
allerede på

2. klassetrin kan 
man overraskende 

præcist forud-
sige, hvordan børn 

kommer til at 
klare deres afslut-
tende eksaminer 
i 9. klasse. Igen, 

læsevanerne kan 
sagtens være en 

afspejling af mere 
grundlæggende 

vilkår og faktorer 
hos børnene. Men 

det er sigende.”

ikke føles som en glidende overgang fra skoledagen. Litteraturen 
skal leges ind ad bagvejen, fortæller hun, mens hun puster ud 
efter at have haft 0.-klasserne gennem dagens interaktive læse-
oplevelse. Lokalet ligner et offer for en mærkværdig tornado med 
Fatboys, der ligger hulter til bulter, og et gulv delvist dækket af 
hvid konfetti, gran og klementinskræller. Men det er bare resulta-
tet af 25 minutters intens oplæsning af Thomas Brunstrøms Sallys 
far kringler julen, der har sendt børnenes sanseapparat på overar-
bejde. Det er Gitte Kleins forhåbning, at bibliotekarerne i løbet af 
det næste år kan snige litteraturen ind i bevidstheden som noget, 
der kan være sjovt. Det tegner godt, synes hun, fordi flere af bør-
nene fra SFO Lillevang, de ikke plejer at se på biblioteket, allerede 
kommer forbi med deres forældre på slæb.
   De findes nemlig også i Allerød; forældre, der ikke lige kommer 
forbi biblioteket med deres børn. Det fortæller Annette Wolgen-
hagen Godt, bibliotekschef i Allerød. Gode uddannelser, vellønnede 
stillinger og kernefamilier til trods. 
   - Vi har en tendens til at tro, at det kun er ressourcesvage, der 
ikke får læst eller brugt bibliotekstilbuddene. I vores kommune har 
vi mange, der pendler til København hver dag, arbejder mange ti-
mer og bare gerne vil være sammen med familien, når de kommer 
hjem, fortæller Annette Wolgenhagen Godt.
   Hun tror, at en del af forklaringen på Allerød Biblioteks gode sta-
tistikker er det konstante fokus på borgernes behov. Det påvirker 
alt fra bestillingen af de enkelte titler til åbningstiderne, hvor man 
tidligere holdt døgnåbent for især at tiltrække forældre i løbetøj, 
efter børnene var lagt i seng. Man har uddelt bøger til pendlerne 
på stationen og afholdt læseklubber for travle børnefamilier, hvor 
biblioteket klarede aftensmaden.
   - Hver gang, vi bruger fem kroner, spørger vi os selv: »Er det her 
noget, der øger læse- og brugerglæden? Er det her noget, der giver 
flere besøg?«

Læseheltene
i Hyllinge
  
Et afsluttet samarbejde 
mellem Næstved Bibliotek 
og SFO Hyllinge, der løb 
over 13 uger og sluttede 
ultimo november 2020. 
Biblioteket indrettede 
et særligt læsehjørne i 
SFO’en og kom forbi til en 
ugentlig eftermiddag med 
læseaktiviteter.

De udsendte bibliotekarer, Eva Rosendal Jensen og Lene Holst Schmidt, foran det 
læsehjørne, der har spillet en vigtig rolle i stimuleringen af børnenes læselyst.
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Hvordan driver man
FabLab under en pandemi?

Fredag den 13. marts var en skæbnesvanger dag i Danmarks 
historie. Det var den første officielle nedlukningsdag af et Dan-
mark, der var i knæ efter udbredelsen af Covid-19. Nedluknin-
gen gjaldt blandt andet biblioteker og med det også Guldborg-
sund-bibliotekernes FabLab, der har til huse i Hovedbiblioteket 
i Nykøbing Falster.
   Længe stod lab’et øde hen, og selv da bibliotekerne lukkede 
op igen, var FabLab fortsat lukket – for hvordan sikrer man 
at overholde alle restriktioner i forholdsvis små lokaler med 
masser af overflader, knapper og materialer, der hele tiden skal 
sprittes af? FabLab-teamet, der tæller seks af bibliotekets 

Af Mette Rygaard Poulsen, kommunikationskonsulent på Guldborgsund-bibliotekerne 

Foto Guldborgsund-bibliotekerneDELDINVIDEN
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medarbejdere, blev sendt i tænkeboks af ledelsen. Der skulle 
nemlig tænkes ud af boksen for at kunne tilbyde brugerne 
adgang til fabrikationslaboratoriet igen.

NØGLEBRUGERE FIK ATTER ADGANG

Første skridt på vejen var at åbne op for FabLabs nøglebrugere, 
så de igen kunne lukke sig ind i lab’et i bibliotekets betjente 
åbningstid. Kort fortalt er nøglebrugere brugere, der har 
deltaget i et undervisningsforløb og derved tilegnet sig viden 
om maskinerne og FabLabs regler. Forløbet afsluttes med en 
teoretisk og praktisk prøve og udløser en nøglebrik til FabLab, 

På Guldborgsund-bibliotekerne måtte FabLab-teamet tænke i nye baner efter 
en nedlukning, der stadig 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-relaterede workshops samt at blive godkendt som certificeret FabLab

og få prioriteret et samarbejde med erhvervslivet.  

Anders Michael Helms (tv.) og Anders Peetz-Schou 
Nielsen (th.) er to af de seks medarbejdere, der udgør 
FabLab-teamet. Når nu man arbejder i et FabLab, 
sørger man naturligvis selv for at printe det nye logo i 
farver, som er kendetegnet for et certificeret FabLab. 

FabLab er flittigt besøg af de såkaldte 
nøglebrugere, der som titlen indikerer har 
egen nøgle til FabLab og derfor kan lukke sig 
ind i hele bibliotekets betjente åbningstid. 

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. 
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så brugerne selv kan lukke sig ind og arbejde i lab’et.
    - Åbningen for nøglebrugerne satte liv i maskinerne igen, 
men vi ville selvfølgelig rigtig gerne åbne endnu mere op, så 
flere kunne benytte FabLab igen, siger Anders Peetz-Schou 
Nielsen, der er en del af FabLab-teamet.
   Teamet begyndte at tænke i arrangementer som små intime 
workshops, og flere og flere workshops begyndte at poppe op. 
Et tilbagevendende forløb var blandt andet netop Nøglebru-
gerforløbet, så flere kunne blive uddannet til selv at benytte 
faciliteterne og få adgang til lab’et. Derudover blev der tænkt i 
mere undervisning af de forskellige maskiner, men også mere 
corona-relevante workshops som »Sy dit eget mundbind« blev 
sat i værk. Workshoppen var en succes, og den bliver derfor 
både gentaget i december og januar med en ekstra workshop 
henvendt til unge. 

EN-TIL-EN-UNDERVISNING MED NY SERVICE

Som noget helt nyt og med afsæt i rådgivningen fra kommu-
nens hygiejnesygeplejerske, indførte FabLab servicen: Book en 
fabLabster. Idéen udsprang af servicen book en bibliotekar, som 
er en mulighed for at få hjælp til biblioteksrelaterede spørgs-
mål. En service, som lå lige til højrebenet at duplikere og forme, 
så den passede ind i FabLab:
   - Når nu vi endnu ikke kan holde åbent i FabLab, som vi plejer, 
ville vi rigtig gerne tilbyde vores brugere en anden og måske 
endnu bedre løsning. Det får de med book en fabLabster, da de 
på den måde kan få en-til-en-undervisning og alligevel komme 
i mål med deres projekter, fortæller Anders Michael Helms, der 
også er en del af FabLab-teamet.
   Book en fabLabster blev etableret i midt september og kører 
i bedste velgående, hvor FabLab løbende modtager henvendel-
ser.
   I den tid, servicen har kørt, har FabLab modtaget henvendel-
ser flere gange om ugen fra både garvede og helt nye brugere i 
maker-verdenen – heraf sågar fra en skolelærer, der gerne ville 
have sine klasser med forbi FabLab. Det er da også et tiltag, 
der umiddelbart er der for at blive, så på den måde har corona 
åbnet op for nytænkning.    

NU EN DEL AF ET INTERNATIONALT SAMARBEJDE

I kølvandet på den nye virkelighed, som vi alle har måttet lære 
at navigere i, og som har budt på både udfordringer og nytænk-
ning, har en uventet, længe ønsket mulighed nemlig budt sig. 
Grundet ny procedure for certificeringer af FabLabs, er FabLab 
Guldborgsund endelig blevet godkendt som certificeret FabLab. 
Det vil med andre ord sige, at FabLab’et lever op til det såkaldte 

internationale charter, som er et sæt regler og et mindset for 
FabLabs i hele verden, og lab’et indgår derfor fremover i et 
internationalt samarbejde som en del af FabLab Nordic. 
   - Det er jo en superfed nyhed, at vi er blevet certificeret, og at 
vi fremover derfor indgår i brede fællesskaber på internationalt 
plan, siger Anders Peetz-Schou Nielsen, der glæder sig over 
nyheden.
   Med den nye certificering følger et internationalt samarbejde, 
som FabLab ser som en kærkommen mulighed for at videndele, 
drage brug af hinandens erfaringer og inspirere hinanden på 
tværs af landegrænser. På Guldborgsund-bibliotekerne så de 
dog gerne, at netop videndeling og samarbejde på tværs ligele-
des blev etableret på nationalplan.
   - Rigtig mange af de danske biblioteker har etableret FabLabs 
eller MakerSpaces. Det optimale ville være, hvis vi også inden 
for landegrænserne kunne etablere et netværk for de biblio-
teker. Vi samarbejder naturligvis med andre biblioteker med 
kreative værksteder – gerne med vores nabobiblioteker eller 
gennem netværk, som oftest er opstået på basis af noget helt 
andet, men som vi så har kontaktet, da vi for eksempel har set 
en mulighed for et samarbejde omkring et specifikt projekt.   
Men det er svært at få oprettet et bredt samarbejde på tværs 
af bibliotekerne, da vi i den grad mangler en central koordine-
ring. Kunne vi få det etableret, ville vi meget lettere kunne dele 
vores erfaringer, som for eksempel hvordan man driver FabLab 
under en pandemi, siger Anders Peetz-Schou Nielsen, der 
drømmer om et netværk på tværs af landet mellem samtlige af 
bibliotekernes FabLabs og MakerSpaces. 
   - Bare sådan noget helt lavpraktisk som for eksempel en fæl-
les indkøbsaftale ville være fantastisk at kunne få etableret i 
fællesskab, tilføjer han.   
   Selvom FabLab Guldborgsund først lige har fået certificerin-
gen, byder de allerede ind i det internationale samarbejde; de 
har for eksempel allerede deltaget i en online Q&A, hvor de har 
hjulpet designstuderende i Finland, og de ser frem til at nyde 
godt af fællesskabet. Forhåbentlig vil der også blive mulighed 
for at sparre og mødes fysisk med partnere i en nær fremtid, 
når coronaen en dag kommer under kontrol. Indtil da holder 
FabLab sig til at mødes med partnere online, byde et fåtal af 
brugere ind ad gangen, uddanne flere til selv at bruge lab’et og 
tilbyde en-til-en-undervisning i det spændende univers, som er 
FabLab.

Artiklen er kortet af redaktionen og kan læses i fuld længde på 
www.kulturoginformation.dk/perspektiv/deldinviden

Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.
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Test af it-sikkerhed 
må ikke krænke
medarbejderen

Sorgorlov til alle
På baggrund af et borgerforslag er barselsloven nu ændret, så sorgorlov 
udvides til alle forældre, der har mistet deres barn, uanset om barnet er 
nyfødt eller ældre. Sorgorloven udvides til alle forældre, der har mistet 
et barn, inden det fyldte 18 år, og dertil forlænges fraværsretten fra 14 
til 26 uger efter barnets død. Efter de tidligere regler havde forældre 
mulighed for fravær i 14 uger, såfremt barnet var dødfødt, døde eller blev 
bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen. Til sorgorloven knyttes 
barselsdagpenge under det udvidede fravær, forudsat at forældrene 
opfylder betingelserne for barselsdagpenge.  

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2021. 
Lone Rosendal

Et nyt Kodeks for gennemførelse af sikkerhedstest sætter rammer for, hvordan it-
systemer kan testes, uden at testen krænker eller udstiller enkelte medarbejdere. 
Kodekset er udarbejdet på tværs af sektorer af Akademikerne, HK, KL, Danske 
Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, 
Dansk Erhverv, Dansk Industri, IT-Branchen og SMVdanmark.
   For at undgå angreb på it-systemerne kan der være behov for at teste kulturen 
omkring brugen af arbejdspladsens it-systemer. En sikkerhedstest handler langt 
hen ad vejen om at agere som en fjendtlig aktør for at finde svaghederne i organisa-
tionen. Det kan nemt føre til konflikter og situationer, hvor den enkelte medarbejder 
føler sig krænket eller udstillet. Det kan endvidere føre til en dårlig kultur, hvor man 
ikke tør rapportere fejl. Men sikkerhedstests må ikke foregå på en måde, der udstil-
ler eller krænker den enkelte medarbejder. Det er blandt andet en af pointerne i det 
nye etiske kodeks for test af it-sikkerhed. Det etiske kodeks skal opfattes som en 
række minimumsforpligtelser til aktørerne og deres leverandører af it-sikkerheds-
tests.

Der er oplistet 6 principper for sikkerhedstest:

• Vær enige om mål og midler
• Test organisationen, ikke medarbejderen
• Indhold og brug af case-materiale
• Giv dig til kende i tilfælde af konflikter
• Videregiv viden om kriminelle handlinger
• Sørg for ansvarlig datahåndtering

Kodekset kan findes i sin helhed på forbundets hjemmeside under Rådgivning A-Z/
kontrolforanstaltninger. Her kan du læse nærmere om de enkelte principper.

Karin V. Madsen
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SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) har lanceret en podcast i fem afsnit med titlen Samarbejde om psykisk ar-
bejdsmiljø. Målgruppen er i særlig grad ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der kan blive inspireret til at anvende 
SPARK’s værktøjer og metoder. 
   I serien deler kommunale arbejdspladser, der tidligere har fået et SPARK-forløb, deres erfaringer, og der medvirker desuden SPARK-
konsulenter og eksperter. Der bliver gået i dybden med emnerne:

1.  Sådan kommer man i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø 
2.  Prøvehandlinger
3.  Sådan holder I fast i de gode forandringer 
4.  SPARK-tilgangen på tværs af hele kommunen
5.  Når parterne står bag.

Alle podcast kan hentes på www.vpt.dk/spark. Her kan du også læse mere om, hvad SPARK’s konsulenter kan tilbyde af gratis ydelser, og 
hvordan du søger om bistand til det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Lone Rosendal

Spørgsmål: Jeg har hørt, at jeg selv skal tjekke, om mine indefrosne feriepenge er korrekt indberettet af min arbejds-
giver. Er det korrekt, og hvordan gør jeg i så fald det?

Svar: 
Din arbejdsgiver har senest den 31. december 2020 skullet indberette de feriepenge, som du har fået indefrosset for 
perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler. Du vil i løbet af februar måned mod-
tage besked i e-boks om dine indefrosne feriemidler. Beløbet skal udgøre 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden. 
Den ferieberettigede løn bør fremgå af din lønseddel.  Du skal bruge lønsedlen for august 2019, december 2019 og 
august 2020. Den ferieberettigede løn pr. 31. december 2019 fratrækkes den ferieberettigede løn pr. 31. august 2019, 
og hertil lægges den ferieberettigede løn pr. 31. august 2020. Herefter beregner du 12,5 % af det samlede beløb.
   I den ferieberettigede løn indgår blandt andet din faste løn, tillæg, løn under sygdom/barsel, hvorimod løn under 
ferie ikke indgår i den ferieberettigede løn. Du kan læse nærmere om dine indefrosne feriemidler på borger.dk under 
Lønmodtagernes Feriemidler.

Karin V. Madsen

?
Hvis du har afholdt barsel og alene modtaget barselsdagpenge i dele af indefrysningsperioden, skal du være opmærksom på, 
at der ikke beregnes feriepenge til indefrysning af barselsdagpengene. 
   Alle offentligt ansatte modtager pension under hele barslen, også den del, hvor man ellers kun får barselsdagpenge. I den 
periode, du alene har modtaget pensionsindbetaling, bliver feriepengene til indefrysning alene beregnet af den del af pensio-
nen, der betragtes som egetbidraget, hvilket er en tredjedel af pensionsbidraget.

Har du været på barsel i indefrysningsperioden?

TRIO-samarbejde 
og trivsel
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Der findes ingen vaccine mod samarbejdsproblemer, 
så forebyggelse i form af løbende samtale er et must. 
Erhvervspsykolog og forfatter Stine Reintoft opfordrer 
os til at tage temperaturen på teamsamarbejdet, som 

er ekstra udfordret i krisetider. 

2020 har på alle måder været et mærkeligt år. Også på ar-
bejdspladsen. Eller rettere hjemmearbejdspladsen. For mange 
af os har været mindre fysisk til stede på arbejdspladsen, siden 
Mette Frederiksen tonede frem på skærmen med sit alvorlige 
budskab ved det historiske pressemøde 11. marts 2020. 
   Nye opgaver, skiftende restriktioner og øget brug af digitale 
ressourcer har også ændret arbejdsdagen for mange, men det 
er ikke kun den helt konkrete opgaveløsning, der har fået en 
rystetur. For ligesom smil smitter - hvis det da ellers kan anes 
bag mundbindet - har usikkerhed, utryghed og frustration det 
desværre også med at springe videre fra ledelse til medarbej-
dere eller fra kollega til kollega.  
   - Kriser skaber utryghed og frustrationer, og det påvirker 
ikke kun den enkelte, men også fællesskabet. Derfor ligger der 
en særlig udfordring i at bevare fællesskabet og vedligeholde 
samarbejdet, når vi er under pres, lyder det fra erhvervspsyko-
log Stine Reintoft, der gennem den seneste periode har haft 
fokus på at hjælpe forskellige arbejdspladser med at genstarte 
og håndtere samarbejdet i kølvandet på corona. 
   Desuden har hun skrevet bogen Kort & godt om SAMAR-
BEJDE, der udkom 23. oktober sidste år, og som giver indsigt i, 
hvordan man styrker samarbejdet i arbejdsfællesskaber - og 
hvad der kan stå i vejen for det. Desuden får man som læser et 
indblik i de adfærdsmønstre og dynamikker, der typisk er i spil 
i grupper, og som desværre ikke altid er lige befordrende for 
samarbejdet.

Det gode
samarbejde i en 

svær tid 

   Derudover leverer Stine Reintoft en række 
råd og anbefalinger til, hvordan man i sit team 
kan arbejde med at forbedre samarbejdsmil-
jøet:
   - Samarbejde er jo noget, vi skaber sammen. 
Vi er på en måde hinandens arbejdsmiljø, og 
alle har et ansvar. Derfor er det vigtigt, at vi 
allesammen har fokus på, hvordan vores indi-
viduelle adfærd påvirker fællesskabet.  

SLIP KONTROLLEN 

Tillid er et af nøgleordene, når det kommer til 
det gode samarbejde i teamet. Og med tillid 
mener Stine Reintoft ikke, at vi nødvendigvis 
skal dele alle detaljer fra vores privatliv med 
vores nærmeste kolleger: 
   - Tillid på arbejdspladsen handler derimod 
om, at vi tør læne os ind i fællesskabet. At 
vi tør slippe noget kontrol, rumme andres 
uperfektheder og indrømme egne fejl. Vi skal 
dæmpe tilskyndelsen til at være strategiske. 
For når vi går rundt og holder lidt på det hele, 
fordi vi er bange for, at vores svagheder kan 
blive brugt imod os, er det svært at opnå den 
vigtige tillid. 



Februar 2021 · Perspektiv · 43



44

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

· Perspektiv · Februar 2021

”Coronakrisen har 
gjort det tydeligt, 

hvad grupperne rum-
mer af ressourcer og 

svagheder.”

”Tillid på arbejdspladsen 
handler derimod om, at 
vi tør læne os ind i fæl-

lesskabet. At vi tør slippe 
noget kontrol, rumme 

andres uperfektheder og 
indrømme egne fejl.”

   - Derfor skal vi turde vove at stå frem som 
fejlbarlige mennesker og fagpersoner. Hvis alle i 
teamet gør det, så får vi et stærkere team, fast-
slår Stine Reintoft. 
   Graden af tillid kan være afgørende for, hvor-
dan man som team kommer gennem en udfor-
drende periode på arbejdspladsen, for eksempel i 
forbindelse med omstruktureringer eller fyringer. 
Samtidig kan indbyrdes tillid i teamet hjælpe os til 
bedre at kunne rumme de forskellige holdninger 
og værdier, der lettere kommer op til overfladen i 
krisetider.
   Under coronakrisen har vi for eksempel set vidt 
forskellige måder at tackle udfordringerne på. 
Nogle er usikre og bange, andre er »bare« frustre-
rede eller ligefrem vrede, mens en tredje gruppe 
af kolleger er mere afslappede og pragmatiske, 
og de synes måske, de andre tager det hele for 
tungt.

   - Her kan tillid hjælpe os til at snakke om forskellighederne på 
en konstruktiv måde, så det ikke bare bliver »for« og »imod«, 
vurderer Stine Reintoft, der ser coronakrisen som en lakmus-
prøve på teamsamarbejdet:
   - Coronakrisen har gjort det tydeligt, hvad grupperne rummer 
af ressourcer og svagheder. Gnidninger, der måske var skjulte, 
kan komme op til overfladen. Omvendt kan et godt sammen-
hold blive forstærket under en krise. 

LETTERE SAGT END GJORT 

Foruden tillid er retfærdighed også et nøglebegreb, når det 
kommer til samarbejdet i teamet. Det handler blandt andet om 
at føle sig anerkendt for den indsats, man har leveret, og her er 
der, ifølge Stine Reintoft, lektier til os alle. Vi glemmer nemlig 
for ofte at anerkende hinanden. 
    Følelsen af retfærdighed handler også om sammenligning, 
opgavefordeling og fordeling af goder. Nogle oplever måske vir-
kelig at have trukket læsset i en periode, uden at det har bonet 
ud hverken på lønkontoen eller anerkendelseskontoen. 
   - Her kan medicinen være en vis åbenhed. Hvis jeg føler mig 
uretfærdigt ramt, skal jeg prøve at kommunikere det åbent 
og klart uden at skubbe de andre fra mig med dømmende ord, 
siger Stine Reintoft. 
   Vi kan i stedet tale ud fra egne behov, ønsker og håb.
   Men én ting er medicin, noget andet er forebyggelse. For 
mens medicin kan være svær at dosere korrekt og måske oven i 
købet har uhensigtsmæssige bivirkninger, så er de fleste enige 
om, at forebyggelse er værd at investere i. 
   Det handler om at få skabt en konstruktiv samarbejdskultur, 
hvor små bump ikke vokser til store konflikter. Og som med 
mange andre ting i livet er det noget lettere i teorien end i 
praksis.
   Alligevel er der masser af handlingsrum, hvis vi med 
Stine Reintofts ord øver os i »kunsten at sætte vores egne 

874. TILLID ER SAMARBEJDETS BYGGESTEN

Vi indrømmer 
fejl og kan give 
og modtage 
undskyldninger

Vi påskønner og bruger 
hinandens færdigheder 
og erfaringer

Vi beder om hjælp og deler  
faglig tvivl

Vi har fokus på faglige problemstillinger  
fremfor på strategiske spil

Vi undgår faglige uenigheder

Vi frygter feedback og dialog om udvikling

Vi drager forhastede konklusioner om andres hensigter

Vi bryder os ikke om møder og finder grunde til ikke at bruge tid sammen

TILLIDSTRAPPEN

Opbygger tillid

Nedbryder tillid
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”Samarbejde er jo noget, vi 
skaber sammen. Vi er på en 

måde hinandens arbejdsmiljø, 
og alle har et ansvar.”

Stine Reintoft er cand.psych. fra Københavns Universitet og
autoriseret psykolog med fokus på menneskers arbejdsliv og
særlig interesse i gruppers synergi og samspil. 

Hun er medforfatter til tre bøger om positiv psykologi og
mindfulness samt medredaktør på tidsskriftet Erhvervspsykologi. 

Kort & godt om SAMARBEJDE er udkommet på Dansk Psykologisk 
Forlag, 2020. 

Om forfatteren

individuelle præferencer til side - til fordel for fællesskabet«. 
   Stine Reintoft kommer blandt andet med råd til, hvordan 
man kan udvikle tillidsopbyggende dialoger i teamet. 
   - Det er min oplevelse, at folk rigtig gerne vil den gode dialog 
om, hvad der giver mening for teamet, og hvordan vi kan kom-
me videre i fællesskab. Men ofte har vi brug for at justere på 
rammerne for dialogen, så folk føler sig trygge og tør komme 
på banen med deres tanker og idéer. 
   Og her spiller teamledelsen en stor rolle.
   - Der er brug for en tydelig leder, der bevarer roen og er god 
til at facilitere snakkene. Af og til ser jeg desværre stressede 
ledere, der kommer væltende sidelæns ind ad døren til den type 
snakke, siger Stine Reintoft. 
Det giver usikkerhed i teamet. 

ALTERNATIVE LØSNINGER 

Men hvordan styrker vi fællesskabet i teamet i krisetid?
   - Desværre er vi ved at være lidt metaltrætte, og nogle mær-
ker en følelse af meningsløshed. Hvis man for eksempel som 
bibliotekar arbejder med planlægning af arrangementer, kan 
det være svært at finde gejsten efter gentagne aflysninger og 
udsættelser, siger Stine Reintoft.
   Når den enkelte bliver konfronteret med for eksempel en 
følelse af meningsløshed, bliver det endnu mere afgørende at 
holde fast i fællesskabet på arbejdspladsen, så det sociale kan 
blive et sikkerhedsnet, der gør, at man ikke helt mister modet. 
Heldigvis har mange arbejdspladser gjort sig brugbare erfarin-
ger med alternative bud på at opretholde det gode kollegiale 
fællesskab i løbet af 2020. 
   Nogle teams holder uformelle digitale morgenmøder med 
»fælles« morgenkaffe. Andre er gået linen ud med virtuel fre-
dagsbar, mens nogle kolleger er mødtes til fastsatte cykelture 

eller gåture med mulighed for såvel faglig sparring som mere 
uformelle snakke. 
   - Det er ikke alt, der falder naturligt for alle, og for nogle kan 
det virke påklistret og mærkeligt. Men det er også en mærkelig 
tid, vi lever i, som kalder på alternative løsninger, siger Stine 
Reintoft, der opfordrer til, at man tager ja-hatten på for fælles-
skabets - og egen - skyld. 
   - Der er rigtig meget skidt at sige om coronakrisen, men kriser 
har også potentialet til at skabe positive forandringer. Det kan 
være vigtige værdier og livsvalg, vi får mulighed for at åbne os 
for, når vi pludselig bliver trukket ud af vores vante hverdags-
trummerum, hvad enten årsagen er sygdom, skilsmisse, en 
fyring eller en pandemi. 
   Også i arbejdsfællesskaber har kriser potentialet til at skabe 
ny værdi. 
   - Kriser kan gøre, at der opstår et momentum, og at vi opda-
ger nye, positive sider ved hinanden som kolleger. Der er teams, 
der virkelig er rykket sammen under corona, og det er jo herligt, 
siger Stine Reintoft. 
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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? Forbundet Kultur og Informations  
Fagligt Landsmøde går online over tre dage i april.
Behovet for nye kompetencer, som bygger oven på det, 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. 
Deltag online og få ny viden og inspiration til hvilken vej, du skal gå, når vi sammen sætter  
spotlight på fremtidens kompetencer på Fagligt Landsmøde Online 2021.

Konferencen bliver afholdt virtuelt på Brella-platformen, hvor du både 
vil kunne deltage i oplæg og i gruppediskussioner og vil kunne netværke 
1-til-1 med andre medlemmer. Du deltager via en browser på din com-
puter eller mobil eller via Brella-appen.

Fagligt Landsmøde Online er åbent for alle medlemmer 
af Forbundet Kultur og Information og finder sted  
onsdag den 21. april til fredag den 23. april 2021.
Det er gratis at deltage.
Læs mere på kulturoginformation.dk/fremtidenskompetencer

Lad os være sammen online og gøre hinanden dygtigere
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Statsgruppens
Generalforsamling 2021 
2. marts 2021 online

Referencefaggruppens
Generalforsamling 2021
8. marts 2021 online

Data Science Faggruppens 
Generalforsamling 2021
16. marts 2021 online 

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

BITA's Generalforsamling 
2021
22. april 2021

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

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og 
licensaftaler og de regler, der 
gælder om bl.a. database-
beskyttelse.
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

Medlemsdebat om
folkebibliotekspolitik
Mød formand Tine Segel og 
andre medlemmer/kolleger, 
og få inspiration til en lokal 
debat om bibliotekernes 

mange muligheder og poten-
tialer.
16. marts 2021 online

Webinar for ledere:
Ledelse af unge 
Få indsigt i de gaver og ud-
fordringer, der er ved at skulle 
lede Generation Z.  
25. marts 2021 online

Gå-hjem-møde: Hverdagens 
digitale datastrømme
Hvilke digitale fodspor sætter 
du egentlig, og hvad kan du 
gøre for at styre dem? 
14. april 2021 i København

BØFA Konference 2021:
Børnekultur på Bornholm
og Verdensmålene
Hvad er FN's Verdensmål, 
hvordan kan vi formidle det 
til børn på biblioteket? Kon-
ference med besøg rundt på 
Bornholm.
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 online

Webinar: Hvordan bliver jeg 
en bedre underviser? 
Vil du lykkes som undervi-
ser, er det afgørende, at du 
forholder dig meget bevidst 
til din rolle, dine styrker og 
udviklingspunkter.  
27. april 2021 online

Morgenmøde for ledere: 
Livlige organisationer
Hvordan kan du skabe 
engagement og motivere 
medarbejdere til at opbygge 

fællesskaber og opfylde deres 
behov for at føle sig kompe-
tente gennem en konstruktiv 
feedback-kultur? 
5. maj 2021 i København

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til? 
6. maj 2021 i Aarhus

Gå-hjem-møde: 
Forstå din hjerne
Forstå, hvordan din hjerne 
arbejder, hvordan den øko-
nomiserer med energien, og 
hvordan ældgamle hjerne-
strukturer påvirker os.
20. maj 2021 i København

Webinar: Word – det grund-
læggende samt en masse 
nyttige funktioner
Hvordan kan Word hjælpe dig 
endnu bedre med tidsbespa-
rende funktioner, genveje til 
lækre resultater og samspil 
med effektive tjenester på 
nettet?
27. maj 2021 online

Webinar:
Word – helt ud i hjørnerne
Vi går til næste niveau og kig-
ger rundt i hjørnerne efter de 
mere avancerede funktioner 
i Word. 
10. juni 2021 online

Webinar: Agil projektledelse
Agile metoder inddrager læ-
ring, gode ideér og justerede 
prioriteringer undervejs i 
processen. Få en introduktion 
til bl.a. Scrum og Kanban.
1. september 2021 online

Bogbustræf 2021
FILIBUSSEN arrangerer bog-
bustræf i samarbejde med 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig.
Den 11. september 2021 i 
Flensborg

Gå-hjem-møde:
FN’s 17 verdensmål
De næste 10 år er handlinger-
nes årti for FN’s 17 verdens-
mål. Steen Hildebrandt giver 
os et knivskarpt indblik i 
Verdensmålene, og hvad de 
betyder for os.
23. september 2021
i København

Webinar: Introduktion til 
Python-programmering
Kom gang med et af de mest 
udbredte programmerings-
sprog, så du bliver klædt på til 
at indgå i dialog med pro-
grammørerne.
4. november 2021 online
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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

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler. 
3. marts 2021 i København
31. maj 2021 i København
13. oktober 2021 i København
29. november 2021 i
København

Revolutionér 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-debat om
folkebibliotekspolitik
15. marts 2021 online 
23. marts 2021 online

TR-OK21
– orienteringsmøde
18. marts 2021 online

TR-uddannelse Modul A 
2021
2. til 4. marts 2021
online (Hold 1)
24. til 26. marts 2021
online (Hold 2)

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

Netværksmøde for arbejds-
miljørepræsentanter
24. august 2021
online (vest)
26. august 2021 online (øst)

TR-uddannelse Modul D 
2020
22.-23. november 2021 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 orienteringsmate-
rialer. Få et hurtigt overblik 
over, hvad det er vigtigt 
at være opmærksom på, 
og hvad det egentlig er, en 

Records Manager (Web-
baseret miniuddannelse)
Miniuddannelse, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
records manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
8. september til 7. oktober 
2021 online

SoMe Manager (Webbaseret 
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medier 
med fokus på den praktiske 
del og produktion af det gode 
indhold. Fire dages live web-
baseret undervisning.
15. september til 13. oktober 
2021 online

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer 
og værktøjer i projektledelse, 
og få muligheden 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 online 

Kursus: Records
Manager – videregående
Bliv opdateret om de sid-
ste nye tiltag, ny praksis 
og trends inden for records 
management. 
18. november 2021
i København

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

pensionsordning indeholder.
15. april 2021 i Aarhus
15. september 2021
i København
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Navn: Lone Schlüter                         
Stilling: Konsulent i Dansk Sygeplejeråd i 
Kursus- og Konferenceteamet siden 1. oktober 
2020          
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2006  
Tidligere: Danmarks Statistik, Lett Advokat-
firma (nu: DLA Piper) og Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet                  
Alder: 47 år  

Hvad er dine opgaver i Dansk Sygeplejeråd 
(DSR)?                     
- Jeg er en del af det team, der står for ram-
merne ved alle kurser og arrangementer for 
medlemmerne. Jeg skal have overblik og 
sørge for alt fra forplejning til teknik, så dem, 
der skal levere indholdet, ikke skal tænke på 
andet. I Dansk Sygeplejeråd taler vi om »Med-
lemsrejsen«, hvor vi har fokus på at tage hånd 
om medlemmerne hele vejen fra, de ser et kur-
sus hos os, tilmelder sig, deltager og bagefter 
evaluerer og forhåbentlig er blevet klogere 
både fagligt og personligt. Det hele skal være 
en god oplevelse. Jeg er med til at gennem-
tænke det hele og afvikle det. Lige nu foregår 
alt digitalt, hvor jeg for eksempel afvikler 
arrangementer i Teams og kurser og sørger for 
lavpraktiske ting som at slukke folks mikrofo-
ner, når de glemmer det, og forstørre billedet 
af dem, der taler, og så videre.             
 
Hvorfor søgte du netop jobbet hos DSR?                  
- Af flere årsager. DSR har gang i spændende 
udviklingsprojekter og er åbne over for nye 
måder at gøre tingene på og har erkendt, at 

det er komplekst og kræver ressourcer at 
skabe gode oplevelser for medlemmerne, 
så vores arbejde med arrangementer bliver 
anerkendt. Jeg kan gode lide, at der er fokus 
på at gøre det godt for medlemmerne i 
alle de touch-points, forbundet har med 
dem. Desuden er det et teamarbejde, hvor 
vi er flere, der udvikler og laver kurser og 
konferencer sammen. Tidligere har jeg 
været alene om opgaven. Her har jeg nogle 
at sparre direkte med, selv om det er en 
udfordring lige nu, at vi alle arbejder meget 
hjemme, men det ændrer sig jo igen.           
 
Hvordan er du kommet ind på feltet med 
at arrangere kurser og konferencer?                       
- Jeg har altid haft den interesse. Før jeg 
læste på Biblioteksskolen (i dag informa-
tionsstudier, red.) var jeg kontorassistent i 
fagforbundet HK, hvor jeg begyndte at lave 
arrangementer både for 5-20 personer og 
op til store konferencer for mange delta-
gere. Dengang var det mere »sådan noget, 
man lige også gjorde« - en sidegesjæft. Jeg 
har fulgt udviklingen, mens jeg blev cand.
scient.bibl. og i andre jobs. I dag er det me-
get mere komplekst at lave arrangementer, 
og deltagerne forventer et meget mere 
professionelt setup. Der er jo videregående 
uddannelser i for eksempel oplevelsesde-
sign eller event manager i dag.   
   Da jeg var ansat på Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet, lavede jeg indtægts-
dækkede kurser. Og i Danmarks Statistik 
opstartede jeg deres kursusvirksomhed for 

eksempelvis gymnasielærere, ansatte 
i virksomheder og centraladministra-
tionen. Folk, der skulle lære at finde og 
anvende statistik.  
      
Hvilke kompetencer bruger du i dit 
arbejde i dag?                    
- Jeg er god til at koordinere og projekt-
lede, hvor der er mange delelementer, 
der skal bringes sammen. For eksempel 
er struktur og overblik vigtigt, når man 
planlægger en stor konference. At få 
lavet en drejebog, så man sikrer sig, at 
alt bliver gjort, når man er mange men-
nesker involveret med hver sin rolle. Jeg 
skal også have overblik over, hvem vi 
skal bringe i spil og hvornår. 
   Under corona har opgaverne ændret 
karakter, så jeg for eksempel nu kalder 
mig producer, fordi der er flere opgaver 
med hensyn til teknikken, som ikke i 
samme grad har været der tidligere. 
   Med et smil på læben vender jeg ofte 
tilbage til referenceinterviewet. Det 
bruger jeg rigtig meget. Hvis en kollega 
kommer med en idé eller er blevet pålagt 
at lave et oplæg eller et kursus om et 
emne, kan jeg spørge ind, så vi lander på 
det rigtige setup. Måske er der i virke-
ligheden brug for noget andet end det, 
de umiddelbart forestillede sig. Jeg ved 
også, hvad der er nødvendigt, at de ta-
ger stilling til. Så det at skabe relationer 
og tillid er enormt vigtigt i det her job. 

Tjek på alt fra forplejning til teknik 



”En udvikling, der ellers ville 
have taget ti år med alle mu-
lige overvejelser som: »kan 
man arbejde på distancen?«, 
»bliver kvaliteten god nok?«, 
»laver medarbejderne nok der-
hjemme?«, og store fagpolitiske 
diskussioner om arbejdsmiljø og 
overenskomster blev sprunget 
over på en formiddag, da det 
blev besluttet, at vi alle skulle 
hjem bag skærmen i pyjamas”
Fremtidsforker Anne-Marie Dahl
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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
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Fremtidens 
arbejdsliv
har plads til 
passion og 
skæve valg

Datasprint:
Det Kgl. Bibliotek 
lærer forskere og 
studerende om 
digitale metoder

Geografisk
ulighed

i biblioteksbrug

Fokusér
på teamet
i krisetid

Tema

02
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv


