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hvis de ikke møder bøger 
i daginstitutionen   
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Ny under-
søgelse af

bibliotekers 
værdi  

Lider du også af 
corona-boreout?

Tema: INLEAD



”Vi ved fra forsk-
ningen, at det har 
betydning for, om 
børn klarer sig 
godt, at de har fået 
læst højt, selv har 
læst, talt om og 
kender til bøger.” 
Professor i læring Charlotte Ringsmose  

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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Efter rådgivningssamtale: Det burde 
jeg have gjort for flere år siden

42

Bøger er ikke en del af hverdagen i mange af 
landets daginstitutioner. Det er et svigt, der kan få 
konsekvenser for børnene, mener professor i læring. 

Corona har ramt os på mange måder. 
Bevar motivationen og glæden i 
hjemmearbejdet.

12
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VI BØRNENE 

LIDER DU OGSÅ AF
CORONA-BOREOUT?  
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“Jeg kommer 
forbi for at 
se, om der 
er nogen, jeg 
kender. Jeg 
kommer her 
hver dag i 
stedet for at 
tage hjem til et 
tomt hus.”

“Der er mange forskellige men-
nesker, der er fælles om stedet. 
Man deles om bøgerne. Deles 
om magasiner og så videre. Det 
samler et samfund.” 

Dreng, 13 år

Kvinde, 18 år
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO THIT ANDERSEN OG WILLIAM BEIER

Hvorfor satte I undersøgelsen i gang? 
- Fordi den offentlige debat om folkebibliotekerne mangler 
viden om, hvad de reelt betyder for borgerne. Som en 39-årig 
mand i undersøgelsen siger: »For mig føles det, som om biblio-
teket er et tilbud med hjerte. Et tilbud, der vil mig det bedste, 
og hvor jeg ikke er et produkt eller en kunde«. Det er svært at 
se den betydning i regnearbejdet, og fokus har ofte været på 
udlånstal og aktivitetsniveau, når vi taler om bibliotekerne. Det 
er vigtige tal og viden, men de fanger ikke den betydning og 
værdi, biblioteket har for den enkelte. 
   Der var brug for viden og for at dokumentere og nuancere de-
batten og give os et nyt sprog, hvor vi kan tale om betydningen 
af kultur og kunst og ikke kun om, hvor mange bøger vi udlåner, 
eller hvor mange arrangementer vi holder. Vores ambition er, at 
borgerne skal i centrum i samtalen om bibliotekernes værdi og 
betydning.

Hvad er de vigtigste resultater af undersøgelsen?  
- Der er fire overordnede betydningsdimensioner af folkebiblio-
teket, som borgerne sætter i højsædet. Det er biblioteket som 
et Frirum, hvor der er plads til fordybelse, og hvor man tager sig 
tid til sig selv og andre. Det andet er Perspektiv, hvor borgerne 

Ny undersøgelse skal give politikere, embedsmænd, medier og borgere et nyt 
sprog om bibliotekernes værdi for os som mennesker. Der er brug for at nuancere 
debatten, så brugstal ikke står alene, siger Christian Lauersen, biblioteks- og 
borgerservicechef i Roskilde Kommune og centralbibliotekschef for Roskilde
Centralbibliotek, der sammen med Seismonaut står bag undersøgelsen.   

Hvad betyder
biblioteket for os? 

ser biblioteket som en troværdig formidler af viden, der kan 
bidrage til et oplyst og kritisk perspektiv på tilværelsen. Det 
tredje er Fællesskab, et sted, hvor man oplever fællesskab 
enten konkret, fordi man mødes med andre, eller fordi man 
føler sig inkluderet i samfundet, fordi det er et sted, alle må 
komme og bare være. Flere nævner følelsen af, at biblioteket er 
vores fælleseje, og forældre nævner, at det er noget, de gør ud 
af at fortælle deres børn. Den fjerde er Kreativitet, at det er et 
sted, man bliver inspireret til at lære nyt, dykke ned i emner og 
motiveret til at opnå nye færdigheder.  
   Derudover er der to ekstra ting, jeg vil fremhæve, som bor-
gerne peger på som vigtige: 
   Det første er betydningen af bibliotekets medarbejdere som 
dels nogle, der kan hjælpe med for eksempel litteratursøgning, 
uden at borgerne er et nummer i systemet, dels som et relatio-
nelt holdepunkt i lokalsamfundet – bibliotekets menneskelige 
ansigt. 
   Det andet er, at borgerne værdsætter, at de kan stole på det, 
de hører, ser og får på biblioteket. Og troværdighed og tillid er 
meget værd i en tid med fake news og algoritmer, der skaber 
ekkokamre på sociale medier. 

Var der noget i undersøgelsen, der overraskede dig?     
- Kun positivt, fordi den viser så tydeligt, at folkebiblioteket 
ikke kun ses som »gratis udlån af bøger«. Det er meget posi-
tivt, at biblioteket som frirum træder så tydeligt frem som et 
sted mellem privat-, familie- og arbejdsliv. Og jeg er glad for, at 
undersøgelsen klart viser, hvor vigtigt personalet er, og hvad 

8 ud af 10 borgere i Danmark finder 
det vigtigt, at biblioteket tilbyder fri og 

lige adgang til viden og kultur
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Undersøgelsen  
Analysen er initieret af Roskilde Cen-
tralbibliotek og udført af Seismonaut i 
efteråret 2020. Foruden en rapport er der 
udarbejdet en brugsguide, så metoden 
kan genbruges. Den bygger på en engelsk 
metode til at undersøge kunst og kulturs 
betydning. 

Find hele rapporten: Folkebibliotekernes 
betydning for borgerne i Danmark på 
https://centralbibliotek.dk/Folkebibli-
otekets_betydning_for_borgerne

det betyder for borgerne at kunne møde et menneske, der kan 
hjælpe med kildekritik, informationssøgning og viden.    
   Undersøgelsen er afgrænset til at undersøge betydningen af fire 
elementer; samlingen, arrangementer, vejledning og biblioteks-
rummet. Dermed er der selvfølgelig en lang række ting, vi ikke har 
fået svar på. For eksempel bibliotekernes betydning i forhold til 
samarbejde med skoler, daginstitutioner og andre kulturaktører, 
integration og så videre. Det var en metodisk afgræsning – vi 
vurderede, det ville være svært at spørge borgerne om skole-
samarbejde, som de færreste nok kender til – så der er masser at 
undersøge fremadrettet.

Hvad skal I konkret bruge undersøgelsen til nu?        
- Vi skal ud i verden med resultaterne og få sat borgerne i centrum 
af debatten om bibliotekerne og nuancere samtalen om folkebib-
liotekets betydning for borgerne i Danmark. Og det virker allerede. 
For eksempel har Venstres kulturordfører Kim Valentin lige haft et 
debatindlæg i Frederiksborgs Amtsavis, hvor han med udgangs-
punkt i rapporten peger på bibliotekets vigtige betydninger under 
overskriften: »Biblioteket er vores frirum«. 
   En anden konkret ting, vi gør, er at frigive metoden til undersø-
gelsen, så andre kan bruge den til nye undersøgelse – for eksempel 
lokalt i et folkebiblioteksvæsen. Betydningskompasset, der er 
udviklet i den her undersøgelse, kan bruges til at undersøge andre 
aspekter af bibliotekernes tilbud eller af for eksempel teatre, 
museer og spillesteder.

Hvad håber du, der sker nu?        
- Mit håb er, at vi får positioneret folkebiblioteket med udgangs-
punkt i den betydning, det har for borgerne, i højere grad, end hvor 
mange udlån og besøg de har. Jeg håber, at landets biblioteks-
væsner tager undersøgelsen til sig og benytter den til den lokale 
samtale om bibliotekets betydning, og at flere vil give sig i kast 
med at undersøge folkebibliotekets betydning med udgangspunkt 
i borgerne. 

Hvad er den vigtigste sproglige ændring?         
- At flytte fokus fra brug til betydning. Der sker allerede meget 
i ens bevidsthed, når man siger: »biblioteket er et frirum, der 

bidrager med perspektiv på tilværelsen, for 
borgerne« i stedet for at sige: »biblioteket er 
et sted, du kan låne bøger«.
   Og så håber jeg, at undersøgelsens resultater 
kan bruges til at pege på, hvor biblioteket gør 
en forskel i samfundet. Hvis vi drøfter stigen-
de ensomhed som et samfundsproblem, har vi 
jo her dokumentation for, at borgerne mener, 
at biblioteket styrker fællesskabet og betyder 
meget som vores fælleseje. Og når vi taler 
om pres på demokratiet i en tid med mistillid 
og misinformation, så er folkebiblioteket et 
sted, borgerne oplever at kunne få troværdige 
informationer og perspektiver.

I udlandet har man lavet undersøgelser på 
kroner og øre for at vise, hvordan biblioteket 
kan betale sig på bundlinjen, overvejede I den 
dimension i jeres undersøgelse?          
- Ja, men for os var det vigtigt at lave en un-
dersøgelse, der gør det klart, hvad biblioteket 
er for en institution, og hvad den betyder for 
borgerne – ikke, hvad den eventuelt måtte 
betyde for en bundlinje. Vi skal acceptere, at 
nogle institutioner og funktioner i samfundet 
ikke skal sættes ind i et regneark, men at det 
kan noget andet, og at det derfor er andre 
metoder, der skal bruges til at dokumentere 
det med fokus på værdien for den enkelte.  

96,5 % af borgerne har tidligere været 
biblioteksbrugere, er det i dag eller forventer 

at blive det i fremtiden

89 % har benyttet samlingen

19 % har deltaget i arrangementer 

21 % har modtaget vejledning  
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Gør dataninjaen synlig
For nylig holdt jeg et møde med nogle medlem-
mer i finanssektoren, som med et glimt i øjet 
brugte betegnelsen dataninjaer om deres arbejde 
med at forbedre dataindsamlingsprocesser, så 
data gøres anvendelig for slutbrugeren. En data-
ninja vurderer og kvalificerer store datamængder, 
organiserer og strukturerer data, opbygger og 
underviser i systemer og dokumentation samt 
sikrer, at lovgivning overholdes. Funktioner, som 
mange af vores medlemmer varetager på deres 
arbejdsplads ved at være i kernen af processer og 
forretning for at sikre gennemsigtighed, frem-
finding, struktur og kvalitetssikring af data og 
information. Men er »dataninja« i virkeligheden så 
god en betegnelse?
   Fortællinger og legender om den japanske ninja 
stykker et billede sammen af krigere, der bevæ-
gede sig og angreb lydløst og uden at blive set. 
Og det er netop denne ageren i skyggen – lydløs 
og uset – som gør, at jeg sætter spørgsmålstegn 
ved sammenligningen mellem vores medlemmer 
og ninjaerne. Forbundets medlemmer matcher de 
kompetencer, som efterspørges inden for data 

management, data science med mere. Vores medlem-
mer kan være dataninjaer, men arbejdet skal anerken-
des og gøres synligt, så arbejdsgiverne ved, at vores 
medlemmer varetager en uvurderlig opgave. Og her 
ønsker vi som forbund at gøre en forskel. Vi har ingen 
interesse i at holde vores medlemmer gemt i skyggen.
   En dataninja må altså gerne være synlig samtidig 
med, at det er en kunst at skabe systemer, der virker 
og er brugervenlige. Det skal gøres almen kendt, at 
vores medlemmer skaber værdi ved at strukturere og 
visualisere dataanalyser for ledelsen eller andre beslut-
ningstagere i organisationen. Og forbundets medlem-
mer skal høres og tages med på råd, fordi de har en 
faglighed, som de kan bringe i spil i deres arbejde med 
struktur af data og information – til værdi for organi-
sationen og for samfundet. Det er et potentiale, som 
bør udnyttes i endnu højere grad. 
   Forbundet Kultur og Informations medlemmer for-
står, at måden, hvorpå vi strukturerer data, adgan-
gen til information, og måden, vi sammenholder og 
visualiserer viden på, har betydning for de valg, vi hver 
især kan træffe – som borger, som medarbejder, som 
beslutningstager. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi 
sammenstiller eller fremfinder viden, for der er også 
et etisk perspektiv i den magt, det giver i forhold til 
den viden, man frembringer via rådata. Derfor skal da-
taarbejdet omgås med respekt, ordentlighed og sans 
for datakvalitet og dataetik. Gennem de senere år har 
Forbundet Kultur og Information haft et øget fokus 
på at indsamle viden om de af vores medlemmer, der 
arbejder med data, og vi understøtter kompetence-
udvikling og netværk inden for netop dette område. 
Næste skridt bliver, at forbundet bliver skarpere på at 
hjælpe beslutningstagerne med at se den værdi, som 
medlemmerne skaber. 
   Og så er vi tilbage ved ninjaerne. De mestrede at 
bevæge sig lydløst i skyggen - så det nærmest så le-
gende let ud. Men kvalitet, transparens og tydelighed i 
data, information og viden er kun let, hvis dataninjaen 
som specialist har været på spil og skabt de nødven-
dige strukturer og sammenhænge, så genfinding og 
anvendelse bliver let for slutbrugeren. Netop derfor er 
det så vigtigt, at vi træder ud af skyggen og viser den 
forskel, vi gør. Hvis vi får værdien og kompetencerne 
frem i lyset – så kan vi roligt påtage os titlen som 
dataninjaer. 

Tine Segel  /  ts@kulturoginformation.dk

”Hvis vi får værdien 
og kompetencerne 

frem i lyset – så kan vi 
roligt påtage os titlen 

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

Kulturministeren har nu fremsat et lovforslag, der skal sikre, at 
danske medier kan få betaling for de nyheder, som tech-giganter 
som Facebook og Google bruger på deres platforme. Lovforslaget 
betyder, udover at de skal betale, at tech-giganter med onlinede-
lingsplatforme, for eksempel YouTube, får ansvar for indholdet på 
platformen og skal indgå aftaler med rettighedshaverne, hvis de vil 
vise videoer eller musik. De nye regler træder efter planen i kraft den 
7. juni 2021.

Mønsted

”Sociale medier har 
ikke demokratiske 
eller publicistiske 

intentioner. De har 
intention om at 

tjene penge, så vi 
skal som samfund 

selv sætte 
rammerne.”

Digital ekspert Astrid Haug 
i fagmagasinet

Perspektiv nr. 3, 2021. 

Tech-giganter 
skal betale for brug
af nyheder og musik



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Studieambassadør 
Bitten Møller 
Johansen står 
sammen med tre 
andre KI-studie-
ambassadører bag 
online spilaftener 
for SDU-studerende. 

De studerende på SDU i Kolding har fundet en digital måde at have det sjovt sammen 
på under coronanedlukningen. De spiller onlinespil med deres medstuderende.

Bitten Møller Johansen er en af de studerende, der repræsenterer Forbundet Kultur og 
Information (KI) på uddannelsesinstitutionerne, og en af dem bag initiativet siger, at 
det har været rart at handle på den sociale isolation, som hun har følt:
   - Det har været en svær periode. Vi er jo vant til en masse social kontakt på campus 
næsten dagligt, og lige pludselig sidder man bare alene derhjemme. Jeg tænkte, at 
jeg nok ikke var den eneste, der oplevede ensomhed. Og derfor tog jeg og de andre KI-
ambassadører initiativ til digitale spilaftener.

Forbundet

Efter forhandlinger siden december 2020 er der opnået enighed mellem
Forhandlingsfællesskabet, Akademikerne, Forbundet Kultur og Information
og KL om løn og arbejdsvilkår for den kommende treårige periode

Aftalerne vil give en samlet lønudvikling for medlemmer ansat i den kommunale 
sektor på 5,02 % over den treårige periode. Hertil kommer en række mindre 
forbedringer på udvalgte områder. Resultatet forventes at kunne sikre reallønnen 
i perioden og give mulighed for en beskeden stigning.
   Som en væsentlig nyskabelse omfattes medlemmer af Forbundet Kultur og 
Information som et væsentligt element i aftalen af den Kommunale Kompeten-
cefond. Der bliver første ansøgningsrunde til fonden den 1. april 2022.

Forbundet

April 2021 · Perspektiv ·

Forlig på det kommunale område

Onlinespil
hjælper på
corona-ensomheden

I december 2020 blev Tanja Kruse ansat som 
juridisk konsulent i afdelingen Rådgivning og 
forhandling i forbindelse med, at Ulla Thorborg 
gik på pension. Tanja Kruse har ansvaret for det 
statslige område. Fra 1. mart 2021 er Tanja Bjørn 
ansat som fagpolitisk konsulent i forbundet, 
og Ann Sofie Kannegaard er ansat som juridisk 
konsulent i afdelingen Rådgivning og forhand-
ling. 

Samtidig har forbundet etableret en ny afdeling 
kaldet Politik og udvikling, som led i forbun-
dets øgede fokus på interessevaretagelse af 
medlemmernes interesser på et stadigt bredere 
arbejdsmarked inden for data, information, 
viden og kultur.

Forbundet

3 nye
medarbejdere 
i forbundet
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

En ny fælles, ensartet serviceaftale om
biblioteksdrift for regionshospitalerne i 
Region Midtjylland gør det langt nemmere for 
de fem ansatte i Fagbiblioteket at servicere 
de op mod 12.000 hospitalsansatte.

Siden 2011 har hospitalerne i Region Midtjyl-
land haft hver deres særegne aftale om biblio-
teksdrift med Fagbiblioteket på Hospitalsen-
heden Midt i Viborg, som står for driften. Det 
har gjort det temmelig vanskeligt for de fem 
biblioteksansatte at vurdere, hvem de måtte 
give hvilken service, og hvad der lå i de forskel-
lige aftaler. Det er slut nu med en ny fælles, 
ensartet aftale om biblioteksdrift, fortæller 
den nye leder af Fagbibliotek Henrik Sehested 
Laursen.

Læs også nyt job-interview med Henrik
Sehested Laursen, side 50.

En af måderne, man kan gøre en forskel i 
forhold til klimakrisen på, er at investere mere 
grønt. Derfor har PFA lanceret Klima Plus, der 
giver dig mulighed for at øremærke en del eller 
hele dit pensionsdepot til grønne investeringer. 
Forbundets medlemmer har allerede placeret 
knap 48 millioner kroner i Klima Plus. Du har 
modtaget brev fra PFA i din e-boks.

Debat om:

1. Hvordan bevarer folkebiblioteket sin status som væsentlig kulturinstitution?
Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation på KU, vil diskutere en række kom-
petencer, der er helt nødvendige for, at folkebiblioteket kan fastholde og udvikle sin position 
som en af vores væsentligste kulturinstitutioner. 

2. Få inspiration til kulturformidling, der vil noget
Julie Rokkjær Birch, direktør for KØN - Museum for kønnenes kulturhistorie, vil komme med 
strategier for kulturformidlingen og gode greb.

3. Hvad skal du kigge efter, når du skal rekruttere i fremtiden?
Camilla Mehlsen, digital medieekspert, vil give bud på syv kompetencer, der er brug for på 
fremtidens arbejdsmarked.

Fagligt landsmøde 21-23. april, 
tilmeld på kulturoginformation.dk/fremtidenskompetencer.

Ny biblioteks-
aftale landet
i Region Midt  

Investér grønt Skal du med på Fagligt Landsmøde 
Online 2021

Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk

Fagligt 
Landsmøde 

Online

Fagligt Landsmøde i 2016 i Nyborg. Arkivfoto



INDKALDELSE TIL FORBUNDET 
KULTUR OG INFORMATIONS 
GENERALFORSAMLING
I henhold til vedtægterne for Forbundet Kultur og Information bekendtgøres det herved, 
at Forbundet Kultur og Informations Generalforsamling 2021 finder sted:

LØRDAG DEN 30. OKTOBER PÅ COMWELL H.C. ANDERSEN I ODENSE.

Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på Forbundets Generalforsamling,
skal være Forbundets sekretariat i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen,
hvilket vil sige fredag den 30. juli 2021.

Øvrige forslag, som ønskes behandlet på Forbundets generalforsamling, skal være
Forbundets sekretariat i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, hvilket vil sige
fredag den 17. september 2021.

Det henstilles, at eventuelle forslag formuleres så kortfattet som muligt og begrundes.

Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse
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FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION
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Sprog, bøger og læsning har så stor betydning 
for børns udvikling, at det er et svigt, hvis de 
ikke møder litteratur i daginstitutionen, mener 
professor i læring. Men realiteten er, at bøger 
ikke er en del af hverdagen i næsten halvdelen 
af landets institutioner. 
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- Vi er et af de OECD-lande, hvor børn 
tilbringer længst tid i dagtilbud, så 
det er vigtigt, hvad vi tilbyder dem. Og 
bøger og læsning er et område, der er 
gået tabt mange steder, siger profes-
sor i læring på Aalborg Universitet 
Charlotte Ringmose. Blandt andet med 
henvisning til en undersøgelse fra 2020 
lavet af Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) om kvaliteten i landets institu-
tioner. Den viser, at i næsten halvdelen 
af landets institutioner (48 procent), er 
børnebøger og højtlæsning ikke en del 
af de daglige aktiviteter.

Uden 
bøger
taber 
vi børn 
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- På den store klinge handler adgang til litteratur og læsning 
om at sikre børns adgang til deres egne og samfundets res-
sourcer og klæde dem på til et godt liv. Vi ved for eksempel 
fra forskningen, at det har betydning for, om børn klarer sig 
godt, at de har fået læst højt, selv har læst, talt om og kender 
til bøger. Blandt andet, fordi det gør dem indlæringsparate i 
skolen. Det er afgørende at lære børn tidligt, at der kommer 
noget spændende, lærerigt og sjovt ud af bøger, siger Charlotte 
Ringmose, der forsker i både læring og fordybelse, hvilken er et 
andet aspekt, litteratur kan hjælpe os med - ro, fordybelse og 
koncentration.      
   I en (gryende) forståelse af litteraturens betydning har politi-
kerne afsat 25 millioner kroner på finansloven 2021 til specifikt 
indkøb af fysiske bøger til landets institutioner. Udover under-
søgelsens tal har politikerne gennem længere tid fået serveret 
fakta fra flere sider. I efteråret 2019 var Forbundet Kultur og 
Information med til en høring på Christiansborg med udgangs-
punkt i et forslag til en national læsestrategi, hvor forbundet 
pegede på nødvendigheden af at skabe læselyst hos børn og 
unge.
   Vi vender tilbage til, hvordan man bruger de 25 millioner 
kroner bedst muligt. 

GLEMT DET FÆLLES TREDJE

For hvad er der gået galt, når op mod halvdelen 
af landets institutioner har ladet børnebøgerne 
glide ud af børnenes hverdag? 
Professoren Charlotte Ringmose og formand 
for Dansk Forfatterforening Morten Visby har 
flere sammenfaldende bud. 
   - I Danmark har det pædagogiske fokus 
længe været på relationer og anerkendelse af 
børn, hvilket er godt, men i det har man glemt 
det fælles tredje – noget konkret – som man 
kan skabe relationerne ud fra, som litteratur 
eller musik, for når vi læser eller oplever noget 
sammen, kan vi tale om det. Det er en stærk 
faktor for trivsel og for at forstærke relationer, 
siger Charlotte Ringmose og understreger, at 
den såkaldte kulturelle kapital er meget vigtig 
for børn.  
   - Både det fysiske rum og fysiske artefak-
ter som bøger har stor betydning for børns 
udvikling og kan fungere som redskaber til for 
eksempel at tale om svære ting, siger hun. 

�

”I knap hver femte 
børnehave er der 
færre end 10 bøger 
fremme, som 
børnene kan bruge 
og læse i selv, og 
under halvdelen af 
børnehaverne (39 
%) har et læsested, 
hvor børnene kan gå 
hen og fordybe sig 
i bøgerne”, skriver 
EVA i en artikel om 
undersøgelsen.
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LÆSEHELTENE   

Et eksempel på bibliotekernes arbejde for at bringe litteraturen ud i institutionerne, er
projektet Læseheltene. Næstved Bibliotek har i samarbejde med en SFO i Hyllinge indrettet
et midlertidigt hjørne i SFO’en med bløde møbler, spritnye bøger og en følelse af biblioteks-
stemning. I to måneder har bibliotekspersonale en eftermiddag om ugen lavet oplæsning,
lege og fortalt om, hvordan man bruger litteraturen og bibliotekerne. Projektet munder ud i 
Læsehelte-diplomer til børnene, og herfra er det så op til forældre, lærere og pædagoger at 
holde børnene til ilden.

- Adgang til bøger er en samspilsform, hvor man kan gøre noget 
sammen, siger professor i læring Charlotte Ringmose. 

”Børn skal inviteres til at 
læse, det er ikke nok,
at bøgerne står der.”

Charlotte Ringsmose
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   En anden forklaring på, at bøgerne er gledet ud, som profes-
soren har forståelse for, er pædagogernes pressede hverdag 
med få hænder til mange børn og mange praktiske opgaver.   
Men det handler stadig om prioritering, mener hun. Om at 
sætte en faglig- og ledelsesmæssig ramme, hvor man som in-
stitution prioriterer kulturel dannelse og ser det som en vigtig 
del af børns hverdag og udvikling, mener hun.
   Og så har der været en teknologibegejstring i folkeskolen og 
i daginstitutioner, hvor iPads og computere næsten har været 
vigtigere at bringe tidligt på banen end bøger, mener Morten 
Visby. 
   - Den digitale underholdning suger børns opmærksomhed til 
sig, og læselysten er udfordret af den hurtige underholdning på 
iPads og telefoner. Mange børn oplever i dag at være stressede, 
og bøger kan give ro og afstresse, fordi de kræver ens egen 
fantasi og er mere facetterede end computerspil og tv-serier, 
hvor du kan føle dig forkert, hvis du ikke passer ind i de stereo-
type roller, siger Morten Visby. 
   Chalotte Ringmose, der forsker i såkaldt fordybet opmærk-
somhed, understreger, at alt det digitale gør det endnu vigti-
gere for børn at møde bøger og at vise dem, at bøgerne er et 
rum, de kan træde ind i med fordybelse, ro og oplevelser med 
indre billeder. 
   - Det er et stort tab, hvis vi ikke giver dem det, siger hun. 

BØGER ER SPEJLE

Konsekvenserne, når institutioner dropper bøger og fortæl-
linger, har blandt andet en social slagside, fordi gruppen af 
sårbare børn ofte ikke møder litteraturen derhjemme og 
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dermed er endnu mere udsat i deres videre liv 
og skolegang.
   En undersøgelse af anbragte børn viser 
eksempelvis, at børn oplever bedre trivsel og 
selvtillid og mindre følelse af at være forkert, 
fordi de kan spejle sig i litteraturen. Så nem 
adgang til bøger giver større chance for at 
bryde den sociale arv, er konklusionen. 
   Derfor bør »adgang til fortællinger« være 
et velfærdsgode, som vi sikrer alle børn, siger 
Forfatterforeningens formand Morten Visby. 
Han mener derfor, at det er kritisabelt, at vi-
den om børns læsning og læselyst ikke indgår i 
pædagoguddannelsen. 
   - En pædagogstuderende skal selvfølgelig 
lære om børns sprogindlæring, hvordan fort-
ællinger kan skabe relationer og for eksempel 
få børn til at åbne op i forhold til svære ting, 
siger han.
   Ifølge Charlotte Ringmose viser undersø-
gelser også en klar sammenhæng mellem 
personalets uddannelsesniveau, og hvor godt 
børn klarer sig senere i skolesystemet. Derfor 
mener hun også, at uddannelsen bør give 
pædagogerne den nyeste viden om forsknin-
gen indenfor sprogudvikling, og hvad dialogisk 
læsning og litteratur betyder for børn. Hun ser 
heldigvis et langt større politisk fokus generelt 
på pædagogernes rolle end for få år tilbage. 

MANGE BØRNEHAVER BRUGER IKKE BØGER    

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har som del af større undersøgelse af kvaliteten 
i kommunale børnehaver set på »personalets brug af bøger med børnene«. 52 % af 
børnehaverne vurderes til at have utilstrækkelig kvalitet på området, hvilket særligt skyldes, 
at 48 % hverken læser bøger eller inddrager bøger i aktiviteter med børnene.

I de børnehaver, der bruger bøger læser 80 % højt. 51 % diskuterer bøgerne med børnene, og 
26 % relaterer og perspektiverer indholdet af bøgerne til en aktuel aktivitet på stuen.
I tre ud af fire børnehaver (75 %) er bøgerne af god kvalitet og passende for børnene.

Undersøgelsen er foretaget i et repræsentativt udsnit af alle kommunale daginstitutioner for 3-5-årige.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut: Læringsmiljø i kommunale børnehaver (2020)

�
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- Det er ganske enkelt. Jo tidligere og jo mere børn møder 
sproget, jo bedre er det for deres læseindlæring, siger 
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening Birgitte 
Reindel. 
   Hendes bekymring er, at det ikke kun er mange dagin-
stitutioner, der har droppet fysiske bøger. Det har nogle 
PLCF’er også gjort på grund af nedskæringer, hvor for 
eksempel alle materialer til fritidslæsning er væk. 
   - De fleste PLCF’er har stadig fysiske bøger, men med 
meget svingende kvalitet.  Men mødet med fysiske bøger 
er vigtigt, eleverne har blandt andet flere sanser i brug 
end med digitale bøger, siger Birgitte Reindel, der gerne 
så minimumsstandarder for PLCF’erne i forhold til blandt 
andet antal bøger på hylderne og antal timer til vejledning 
og tid med eleverne.
   - Som det er nu, er lovgivningen for PLC’erne »elastik 
i metermål«. Det er vidt forskelligt, hvad kommunerne 
prioriterer, og kvaliteten er meget svingende. 
   Som formand for PLCF’erne har hun været med til, sam-
men med KL, kulturcheferne og skolelederne, at lave den 
seneste bekendtgørelse for de pædagogiske læringsen-
tre, og den er man netop i gang med at evaluere. 
   Desuden blev der afsat ni millioner kroner i 2019 af Un-
dervisningsministeriet til læselystprojekter med temaer 
som forældresamarbejde, læsning i fagene og fritidslæs-
ning. 
   - Projekterne er forsinket på grund af corona, men de 
vil også kunne give os viden om, hvad der virker i forhold 
til læselyst, som der er kommet langt større fokus på, 
skal nurses. Og vi kan se, at samarbejde på tværs virker, 
for eksempel med DR Ultra eller læsekompasset Buggi, 
siger Birgitte Reindal og understreger, at mange skoler 
også allerede samarbejder med de lokale daginstitutioner 
om forventninger til de kommende skolebørn, og mange 
PLC’er har et samarbejde med folkebibliotekerne for at 
understøtte fritidslæsning. 

Ingen krav
til PLC’er om
fysiske bøger
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   - Eksempelvis er det blevet en bacheloruddannelse for at højne 
niveauet, og der er afsat 50 millioner kroner over de næste fire år 
til forskning i daginstitutioner, siger Charlotte Ringmose, der selv 
gerne vil forske i, hvorfor det politiske fokus og viden om læsnings 
betydning på både embedsværk- og ledelsesniveau endnu ikke har 
rykket på praksis i institutionerne.
   Morten Visby oplever også, at der er kommet langt mere politisk 
forståelse for, at børns velfærd ikke kun handler om økonomi og 
fysisk tryghed, men at kulturel velfærd også er vigtigt. 
- Kulturmisteren har i første omgang sat fokus på musik og bevæ-
gelse, men fortællinger og læsning bør have samme fokus.   Det 
er heldigvis noget, vi er begyndt at tale om de sidste 3-4 år, hvor 
der er kommet et andet blik på samarbejde på tværs om børns 
læsning og læselyst, siger Morten Visby, der som formand for 
Dansk Forfatterforening er inviteret med i gruppen hos Slots- og 
Kulturstyrelsen, der skal lægge en plan for at bruge de 25 millioner 
kroner. Og han har gjort sig tanker. 

BØGER ER IKKE NOK

- Vi tror på, at tilstedeværelsen af fysiske bøger gør en forskel, 
for når 48 procent af daginstitutionerne ikke læser med børnene 
dagligt, kan det også skyldes, at de ikke har bøger i god kvalitet. 
Der er meget stor forskel på udbuddet af bøger rundt omkring på 
institutionerne. Nogle har masser af gode, nutidige børnebøger, 
mens andre har en lille vogn med gamle, lasede bøger i et hjørne, 
siger Morten Visby. 
   Men selvom pengene er øremærket indkøb af fysiske bøger, så 
ved han, at der skal mere til end at køre en sækkevogn med nye 
bøger ind i institutionerne, som han siger.   
   - Hvis det skal lykkes, er samarbejdet lokalt med pædagoger og 
bibliotekarer afgørende. Bibliotekarernes viden om formidling, 
kuratering og distribution skal inddrages. Hvordan kan det konkret 
gøres bedst muligt? Skal det være pop op-biblioteker, bogkasser, 
der cirkulerer, eller noget helt tredje? Det er de fagprofessionelle, 
der ligger inde med en stor del af svaret på det, siger Morten Visby 
og tilføjer: 
   - Men det er vigtigt, at det er fysiske bøger, der er centrum i et 
nærvær omkring læsning og højtlæsning. 
   Charlotte Ringmose foreslår bibliotekarer som konsulenter i 
daginstitutioner for at skabe optimale læsemiljøer. 
   - Jeg har set mange dødssyge læringsmiljøer, men børn skal 

inviteres til at læse, det er ikke nok, at bøger-
ne står der. Der skal skabes et hyggeligt sted, 
hvor der er bøger med plads til alle og små 
læseoaser med ro, siger hun og opfordrer til 
at tænke rundt om bogen ved at tage fortæl-
linger ud af bøgerne med plakater, legetøj og 
bamser fra bøgerne. 
   Desuden er det vigtigt, ifølge Morten Visby, 
at børnene møder moderne, nutidig børnelit-
teratur og ikke kun klassikere. 
   - Børns hverdag i dag er mere kompleks end 
Emil fra Lønnebergs. Der skal være fortællin-
ger om mobning, sociale medier, kropsidealer 
og så videre, men også bare fortællinger, der 
er på omdrejningshøjde med børns virkelighed 
i dag. Derfor er det også et krav, at de bøger, 
der skal indkøbes for de 25 millioner kroner, er 
nye, danske børnebøger, siger Morten Visby 
og tilføjer, at noget af det første, han gjorde, 
da han fik at vide, at der var hul igennem til 
politikerne, var at ringe til formand for For-
bundet Kultur og Information Tine Segel med 
nyheden. 
   Og hun blev glad. 
   - Det er positivt med en fokuseret indsats på 
at få bøger ud i daginstitutioner, når under-
søgelser viser, at der i halvdelen af landets 
daginstitutioner ikke bliver inddraget bøger 
i børnenes hverdag, så tak til forfatterne for 
deres arbejde for denne pulje, siger Tine Segel.
   - Det er så vigtigt, at vi har fokus på glæden 
ved læsning, og ikke kun på den instrumen-
telle læringsdel – det ene udelukker ikke det 
andet, men det er så vigtigt for børn, at glæ-
den ved læsning fylder, og den opstår jo kun, 
hvis de møder litteraturen - og gerne så tidligt 
som muligt, siger hun.
   Tine Segel ser en tydelig rolle for bibliote-
karerne i det lokale samarbejde med insti-
tutionerne, både konkret med at finde den 
alsidige og relevante børnelitteratur og med at 
formidle viden om læsning til pædagogerne.
   - Men det er vigtigt, at man også husker 
andre faggrupper omkring børn, for eksempel 
sundhedsplejersker og dagplejer, så der bliver 
skabt »ambassadører« blandt de pædagogi-
ske og sundhedsfaglige faggrupper, der kan 
formidle den viden videre til forældrene. Der er 
jo for eksempel børnebøger, der med udgangs-
punkt i fortællingen berører børnenes hverdag, 
og bøger om alt fra pottetræning, skilsmisse 
til pandekagebagning, og al erfaring viser, at 
børn har glæde af at få fortalt historier om 
det, de er optaget af, siger hun. 

”Det er så vigtigt, at vi 
har fokus på glæden ved 

læsning, og ikke kun på den 
instrumentelle læringsdel.”

Tine Segel   

�
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LÆSERUMMET PÅ BRØNSHØJ SKOLE 
Brønshøj Bibliotek og Brønshøj Skole har samarbejdet om at indrette Læserummet på 
skolen. Inspireret af blandt andet foreningen Læs for livet og deres arbejde med at skabe 
attraktive læsemiljøer på børnehjem og døgninstitutioner, har PLC-medarbejder Pia Winsløw 
og børnebibliotekar Julie Arndrup indrettet halvdelen af den gamle gymnastiksal til et helt 
analogt rum, hvor lystlæsning er i fokus. Lærerne booker rummet og tager en klasse med, og 
så læses der. Hvis barnet er i gang med en frilæsningsbog, må de gerne tage den med, og ellers 
er der en samling på cirka 150 titler. Hver bog er indkøbt i fem eksemplarer, så børnene kan 
læse i grupper, eller man kan læse det samme som bedstevennen. 
   - Vi køber nye titler af og til, men ikke i samme hastighed som på et almindeligt bibliotek, og 
fokus er på nulevende danske forfattere, så vi kan få dem til at holde oplæg for klasserne. Vi 
opfordrer også lærerne til at lukke computer og telefon og læse, mens de er i Læserummet. 
Vi vil gerne fremme samtalen om litteratur på skolen og opdyrke en kultur og selvforståelse 
om, at vi er sådan nogle, der læser, fordi det er fedt. Reaktionerne fra både børn og lærere 
er gode, de elsker roen, fordybelsen, det hyggelige rum og de gode, bløde lænestole, siger 
børnebibliotekar på Brønshøj Bibliotek Julie Arndrup. 

Børn føler en samhørighed, når der læses, og det er muligt at 
arbejde med ting, som det ellers kan være svært at snakke om, 
siger formand for forfatterforeningen Morten Visby. 

”Hvis det skal 
lykkes, er 
samarbejdet 
lokalt med 
pædagoger og
bibliotekarer 
afgørende.”
Morten Visby
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Når tiden, man tilbringer sammen 
med andre mennesker, bliver 

sparsom, så er en af reaktionerne, 
at man begynder at prioritere. Og så 
kan der ske det vidunderlige, at man 

begynder at reflektere over, hvad 
man vil de andre mennesker.

”
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Filosofi betyder »kærlighed til visdom«. Og filosofien som 
disciplin er, ifølge forfatter og filosof Ole Fogh Kirkeby, den, der 
frem for alle andre discipliner kan skærpe en klarhed i forholdet 
til os selv og andre, som der er hårdt brug for under en pan-
demi, som vi oplever lige nu.   
   Ole Fogh Kirkeby er i år udkommet med bogen Hvad kan 
filosofi?, og et af svarene på det spørgsmål er: Filosofisk reflek-
sion er måden, hvorpå vi kan komme til at se pandemien som 
hverken en straf eller en skæbne, men som en mulighed. Coro-
nakrisen har påvirket os både negativt og positivt, vurderer Ole 
Fogh Kirkeby. 
   - Dem, der var ensomme i forvejen, er blevet mere ensom-
me. Dem, der i forvejen havde et vist netværk, har oplevet 

Hvis man finder ind til sine egentlige værdier ved at
reflektere filosofisk, vil man højst sandsynligt opdage, at 
man ikke har brug for så meget. Man finder et sted i sig 

selv, som ikke stiller særlig mange krav. Man bliver
sagtmodig, siger filosof Ole Fogh Kirkeby. 

Brug
pandemien til

at finde ind
i dig selv

21April 2021 · Perspektiv ·

muligheder i en ny form for alenehed, som er 
noget andet end ensomhed. 
   Når tiden, man tilbringer sammen med andre 
mennesker, bliver sparsom, så er en af reaktio-
nerne, at man begynder at prioritere. Og så kan 
der ske det vidunderlige, at man begynder at 
reflektere over, hvad man vil de andre mennesker. 
Pandemien giver os en unik mulighed for at gen-
tænke og nytænke det sociale. Men det fordrer, at 
vi først har »ordnet forholdet til os selv«, siger Ole 
Fogh Kirkeby, der understreger, at det er blevet 
legitimt at trække sig fra det sociale samvær, 
fordi det bogstaveligt talt kan være farligt.
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OLE FOGH KIRKEBY   
Ole Fogh Kirkeby, født 1947, er filosof, ledelsesteoretiker og forfatter. Han er uddannet mag.art. i idéhistorie og har en 
doktorgrad i filosofi. Hans forfatterskab dækker over en lang række bøger om blandt andet ledelsesfilosofi, filosofiske 
fortællinger og teaterstykker. Han er professor emeritus ved Copenhagen Business School.

- Så man aflægger eller modtager ikke besøg, 
som man ikke oplever, har en vis nødven-
dighed. Og nu har man ovenikøbet en god 
undskyldning, siger han. Det kan føre til 
isolation, men det kan også afstedkomme en 
nøgternhed. 
   - Der er kommet en alvor og seriøsitet ind 
i tiden, som vi skal bruge til noget. »Jeg vil 
kun deltage i festligheder, som jeg mener, er 
strengt nødvendige«, skrev Salman Rushdie 
i sin seneste bog, og sådan har jeg det også 
selv. I takt med at det sociale samvær redu-
ceres, er vi i højere grad nødt til at betænke, 
hvad vi vil med det. Det behøver ikke at være 
den pragmatiske »what’s in it for me?«-
tankegang. Det kan også være en tankegang, 
der sætter etikken i centrum. Hvad vil du den 
anden?
   Det ved du først, når du kender dig selv. Og 
udfaldet afhænger af, hvem du kommer til at 
kende, når du lærer dig selv at kende, siger Ole 
Fogh Kirkeby. 

SE DINE MOTIVER I ØJNENE

Hvad består så den filosofisk reflekterende 
proces, hvor man ordner forholdet til sig selv, 
i? Det er meget simpelt, mener filosoffen. 
   - Man skal vurdere, hvem man er, ud fra, 
hvad man gør. Undersøger du, hvilke hand-
linger du foretog i går, så kan du finde ud af 
temmelig meget om dig selv, hvis du lægger 
særligt mærke til, hvilke værdier som styrer 
dine handlinger. Tør du se motiverne for det, 
du gør, i øjnene? 
   De fleste mennesker er ret fremmede over-
for sig selv, for de gør sig ikke klart, hvorfor de 
handler, som de gør. 
   Menneskeheden lever i en form for benæg-
telse, mener han. 
   - Mennesket er tilregneligt, men utilregne-
ligt i den forstand, at de fleste ikke er i sync 
med det, de foretager sig. Det kan man blive 
bevidst om ved at undersøge sig selv, som 

om man var en fremmed. Når vi oplever konflikter med andre 
mennesker, så spørger vi vanemæssigt os selv, hvem de andre, 
der forårsager al den smerte hos os, er. I en filosofisk intro-
spektiv undersøgelse er det mere interessant, hvem du selv er i 
konflikten, siger Ole Fogh Kirkeby. 
   - Det, man finder ud af, er ikke nødvendigvis særlig rart. For 
ofte viser det sig, at ens motiver til at gøre det, man nu gør, er 
knap så ædle og ophøjede, som man har bildt sig selv ind. 
   Til gengæld får man en chance for at rangordne sine motiver. 
Nogle er faktisk mere ædle end andre. Og nu er man i gang med 
at lære sig selv bedre at kende. 
   »Filosofi beror på undren«, sagde Aristoteles. I denne tid har 
vi en mulighed for at benytte os af mødet med ting, vi ikke har 
set før, til at undre os. Det er den samme form for undren, som 
når vi rejser. Her får vi automatisk et nyt perspektiv på tingene. 
Under pandemien er vi forhindret i at rejse, men vi er ikke for-
hindret i at undre os. 

JEG ER MANGE

»Vælg dig selv«, sagde Søren Kierkegaard. Det er noget af det 
dummeste, en filosof har sagt, mener Ole Fogh Kirkeby. 
   - Kierkegaard kunne sagtens sige »vælg dig selv«, for han 
havde ikke begået noget fejlagtigt, undtagen måske i affæren 
med Regine Olsen. Ellers var han sådan en fredelig én, der var 
bekymret for alle andres ve og vel. Men for os andre, der har 
haft et mere kompliceret og mindre bevidst liv, er det et helt 
åbent spørgsmål, hvem man selv er. 
   Aristoteles sagde, »det onde menneske er mange«, og Goe-
the sagde det samme. Og da Jesus mødte djævelen på et bjerg, 
spurgte han: »hvem er du?«, og djævelen svarede, »legio«, som 
betyder, »jeg er mange«. 

�

Man skal vurdere, 
hvem man er, ud fra, 

hvad man gør.

”
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Hvis vi har ondskab i os, så har vi mange personligheder. Hvilket 
»selv« skal vi så vælge af de mange forhåndenværende? spør-
ger Ole Fogh Kirkeby.  
   - Pointen er, at mens det onde menneske er mange, så er 
det gode kun én, og det er naturligvis det, man ideelt set skal 
vælge. Men så længe ens personlighed stritter i alle mulige 
retninger, skal man ikke vælge sig selv - man skal blive sig selv. 
Smelte sammen med sig selv. 
   Platon sagde, at ethvert menneske er i krig mod sig selv. Men 
smelter du sammen med dig selv, så har du overvundet krigen. 
Så er du i harmoni. Du holder en dør åben i dit indre. Du kan gå 
ud ad den og kigge ind på, hvilke lokaler forsynet har udlejet 
til dig, og du er også i stand til at lukke døren. Men du er ikke 
længere fanget inde i huset. Du har ordnet forholdet til dig selv 
og ved nu, hvad du vil de andre, siger han.  

EKSISTENTIELLE VALG

På overfladen synes det, som om det er økonomiske, politiske, 
sociale, teknologiske, psykologiske og sundhedsfaglige udfor-
dringer, pandemien har afstedkommet. Men under overfladen 
er der flere filosofiske, mener Ole Fogh Kirkeby.
    - Vi bliver nødt til at få indsigt i os selv for at kunne bestem-
me vores egen indstilling til udfordringerne uden selvbedrag.  
Alle foretager vi for tiden store, eksistentielle valg, når vi væl-
ger at lade os vaccinere eller ikke, isolere os eller ikke. Min mor, 
som døde sidste år i en alder af 95 år, måtte jeg besøge i noget, 
der lignede en rumdragt. Det var et valg, der skulle foretages.   
Skulle der passes på hende i en grad, så det sidste samvær blev 
kraftigt reduceret? siger han. 
   Vores tilværelse er blevet fuld af den slags store, eksisten-
tielle valg, som gør, at vi er tvunget til at kende os selv bedre 
- eller måske snarere dybere, mener filosoffen. 
   - Forældre lærer deres børn at kende på en helt ny måde, fordi 
de er meget mere hjemme. Pludselig skal de forholde sig til, 
hvordan de egentlig vil opdrage børnene - en opgave, der nor-
malt er udliciteret til institutioner. Barnet og barndommen stil-
ler sig i et nyt lys, ligesom døden gør. Den er på alle måder kom-
met tættere på. Både Platon og den franske læge og filosof 
Montaigne sagde, at livet handler om at lære at dø. Hvis man 
ikke reflekterer over døden under en pandemi, risikerer man at 
blive til offer for angsten for den, siger Ole Fogh Kirkeby. 
   Dertil kommer utopien, som også er et klassisk filosofisk 
tema. Hvilke samfund skal vi skabe? Skal vi realisere vores 
drømme om nogle helt andre former for fællesskaber?
   - Meget tyder på, at pandemien resulterer i, at folk flytter 
på landet. For det har jo vist sig, at vi relativt nemt kan passe 
vores arbejde uden at møde fysisk frem på arbejdspladsen.
   Jeg sidder lige nu i vores gamle dyrlægehus på Fejø, hvor du 
kan få 200 kvadratmeter bolig smidt i nakken for 800.000 
kroner. Covid-19 har kostet mig mange penge, men jeg griner 
faktisk lidt af det og kan tillade mig at gøre det, fordi jeg har 

min pension, der snildt kan finansiere en tilværelse hernede.   
Her ender jeg såmænd nok, og det passer mig godt. Hvis bare 
min familie har det godt, så er jeg glad. Jeg skal sådan set bare 
sidde her sammen med min hund og tænke over tingene. 

SAGTMODIGHED

Hvis vi kunne bruge pandemien til at reflektere over værdier 
i stedet for at jagte statussymboler, så ville verden have en 
større chance for ikke at gå nedenom og hjem, mener Ole Fogh 
Kirkeby.
   - Vi skal forholde os til den realitet, at vi efter al sandsynlig-
hed selv har skabt pandemien ved ikke at sætte en stopper for 
vores misbrug af dyr og invadering af naturen. Det er men-
neskelig hybris og grådighed, der har været med til at skabe 
pandemiens fysiske grundlag. Når et af de største problemer i 
verden er overbefolkning, hvorfor skal en moderne, velbeslået 
dansk familie så partout have tre børn? Hvorfor? Har man 
tænkt over det, eller får man tre børn, fordi man sidder fast i et 
hamsterhjul, som blot er designet til at opnå statussymboler?     
Vi må tænke over, hvilke symboler vi identificerer med vækst.   
Det kan filosofien hjælpe os med, siger Ole Fogh Kirkeby, 
der i en artikel i Politiken for nylig reflekterer over døden og 
lidelserne i forbindelse med at have fået en kræftdiagnose. Her 
siger han, at det ikke handler om mod, men om mere end mod. 
  - Den pensionerede præst Palle Kongsgaard, som jeg har 
undervist i protreptik (at inspirere til filosofi og samtale, red.), 
læste artiklen og sagde til mig, »er det ikke det gode gamle ord 
»sagtmodighed«, du leder efter?« Og det er jo spot on. 
   For et sagtmodigt menneske er holdt op med at forlange 
noget af livet. Man har nok i det, man har. Man er blevet 
beskeden. Tapeinophrosýne er det fantastiske græske ord for 
»evnen til beskedenhed«. Hvis man finder ned til sine egentlige 
værdier ved at reflektere filosofisk, så vil man højst sandsyn-
ligt opdage, at man ikke har brug for så meget. Man finder ind 
til et sted i sig selv, som ikke stiller særlig mange krav. Man 
bliver sagtmodig. 

Der er kommet en 
alvor og seriøsitet ind

i tiden, som vi skal 
bruge til noget.

”



· Perspektiv · April 2021

P
E

N
S

IO
N

24

"

Helene Olsen er et af de medlemmer, der har set et af PFA’s 
webinarer om nye pensionsmuligheder og efterfølgende booket 
en rådgivningssamtale. 
   - Jeg fandt ud af, at jeg burde have gjort det for flere år siden, 
min pension var ligesom forsvundet ud af min bevidsthed, men 
der var klare fordele for mig i at lave en del af mine valg om, 
siger Helene Olsen. 
   Forud for samtalen indhentede Helene Olsen de oplysninger, 
rådgiveren havde bedt om, og herefter blev hendes ordning 
gennemgået. 
   - Jeg havde investeringsprofil B med udbetalingssikring, men 
der var ingen tvivl hos mig om, at jeg skulle rykke over i profil 
C og droppe udbetalingssikringen, hvor ens penge trækkes ud 
af investeringerne flere år før, man går på pension, fordi der 
skal være garanti for udbetalingen. Det betyder, at ens pension 
står helt stille. Fordi jeg rykkede over i profil C, ved jeg nu, at de 
investeres fortsat, og ens pension investeres også, mens man 
er på pension, og det kan jo betyde rigtig mange penge. Så for 
mig var der ingen tvivl om, at jeg ville få et større udbytte. 
   Så du var ikke bevidst om konsekvenserne af udbetalingssikrin-
gen før samtalen?
    - Nej, det var jeg slet ikke. Da jeg fik lavet min pensionsord-
ning for godt ti år siden, da jeg startede i Sundby Bibliotek/
Kultur S, var min situation en anden. Dengang var mit fokus på 
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Helene Olsen har fulgt forbundets opfordring til at 
booke en rådgivningssamtale med PFA. Den betød 
flere omvalg i hendes pensions- og forsikringsord-
ning, så Helene Olsen nu får en større opsparing 
og mulighed for at investere grønt.

Det burde jeg have 
gjort for flere år siden

Efter rådgivningssamtale: 

mine børn, og at de skulle være sikret, hvis 
jeg faldt om. Det ændrer sig lidt med alderen, 
så nu er mit fokus et andet. 
   Udover at se på investeringsprofilen er opfor-
dringen fra forbundet, at man gennemgår sine 
forsikringer, var der noget, du ændrede dér?
   - Ja, det, vi blandt andet talte om, var min 
dækning ved tab af erhvervsevne. Den var 
meget høj hos mig, så det var smart at få 
den reguleret i forhold til min indkomst og i 
forhold til, hvad jeg ellers kan få udbetalt fra 
det offentlige i forbindelse med et eventu-
elt tab af erhvervsevne. Hvis jeg ikke havde 
valgt om, så ville jeg ende med at betale en 
større andel selv, end hvis der tages højde 
for, hvad man kan få af offentlige ydelser. 
Nu er det hele balanceret, og det betyder, at 
jeg får 1.000 kroner mere til pension om året. 
Jeg har også lavet andre omvalg, der gør at 
jeg kan spare på lidt på mine forsikringer og 
sætte pengene direkte ind på min opspa-
ring, så sammen med mit omvalg fra profil 
B til profil C betyder det, at jeg får en større 
opsparing. 
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”For mig gav 
samtalen også ro 
i maven i forhold 
til at vide, at jeg 

faktisk har en bedre 
pensionsordning, 

end jeg troede.”

– Jeg blev i øvrigt 
også orienteret 
om en fordelagtig 
aldersopsparing, man 
kan begynde to år før, 
man går på pension, og 
som man får udbetalt 
som samlet sum, når 
man går på pension. 
Og at man kan begynde 
en frivillig indbetaling 
til pensionen via sin 
arbejdsgiver på for 
eksempel 2 % af sin løn 
hver måned. Det var 
jeg heller ikke klar over, 
siger Helle Olsen efter 
samtalen.
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Husk at booke en rådgivningssamtale før den 1. august 2021, hvis du vil være sikker 
på at undgå at skulle indgive ny helbredserklæring til PFA.

LIVSFORSIKRING SAT NED

- Et andet sted, hvor jeg kunne sætte min forsikringsdækning ned, 
var den engangsudbetaling, man får ved død. Det handler om, at 
man i rådgivningssamtalen tager højde for ens livssituation, og har 
man ejendom eller anden opsparing, så er det måske ikke afgø-
rende for ens efterladte. Dengang den blev fastsat, var mine børn 
yngre, og jeg boede til leje. I dag har min situation ændret sig, fordi 
jeg selv har arvet og har købt fast ejendom.  
   For nye på ordningen investeres 25 procent af opsparingen i grønne 
investeringer. Det sker ikke automatisk for medlemmer, der allerede 
er på ordningen. Talte I om de muligheder?
   - Ja, det kan du tro. Jeg blev chokeret over, at nul procent af min 
opsparing var investeret i klimavenlige foretagender. Jeg har hørt, 
at PFA også har investeret i noget skidt, så derfor var det glæde-
ligt for mig, at jeg selv kunne beslutte at investere grønt og klima-
venligt. Det røg al min opsparing over på, så nu er jeg 100 procent 
grøn i mine investeringer. For mig handler det om at foretage det 
mest klimavenlige valg, men i øvrigt er billedet jo også, at det er 
fornuftigt rent økonomisk. Det, der kom bag på mig, var, at jeg 
slet ikke havde noget af min investering i klimavenlige selskaber, 
og at man selv aktivt skal gøre noget for, at det sker.

DET ER VIGTIGT AT TAGE STILLING

- Som tillidsrepræsentantsuppleant har jeg skrevet rundt til kolle-
gerne og også talt med en kollega, der også har taget en rådgiv-
ningssamtale og lavet ændringer i sin pensionsaftale. Og fordi hun 
er yngre end jeg, så betyder hendes omvalg jo virkelig noget for 
hendes pensionsopsparing.
   Forbundet opfordrer til, at alle tager en rådgivningssamtale for at 
få afklaret, hvad der kan betale sig for dem. Mange synes måske, 
at det lyder besværligt eller tidskrævende. Hvor meget tid brugte du 
forud for samtalen?

- Det var faktisk ret nemt at finde ud af de op-
lysninger, der var brug for. Man kan gå ind på 
pensionsinfo.dk og logge ind med sit NemID 
og få overblik over sine ordninger. Så har man 
alle oplysningerne klar til PFA – og jeg brugte 
nok omkring halvanden time på forberedelse 
og selve rådgivningssamtalen. 
Det giver jo en meget god timeløn, hvis det gav 
dig mere end 1.000 kroner ekstra til din opspa-
ring hvert år fremover?
- Ja, og ikke mindst bedre samvittighed, fordi 
jeg nu investerer grønt. Det betyder meget 
for mig, og jeg håber, at flere vil tage stilling 
til deres pension. Desværre taler vi jo ikke så 
meget om pension. Min opfordring er, at man 
skal tage en rådgivningssamtale og bagefter 
fortælle sine kolleger, hvad det betød økono-
misk, så man inspirerer dem til også at booke 
en samtale. For mig gav samtalen også ro i 
maven ved at vide, at jeg faktisk har en bedre 
pensionsordning, end jeg troede. Jeg er 58 
år, og jeg var bekymret for min økonomiske 
situation i forbindelse med min kommende 
pension. Jeg troede, at jeg skulle arbejde, til jeg 
var 67 år, selvom jeg også er en del af efter-
lønsordningen. Nu har jeg fundet ud af, at jeg 
kan gå fra som 64-årig, hvis jeg vil det. Det er 
rigtig rart at vide, at jeg har penge til det. Det 
overblik havde jeg ikke før samtalen.

Helene Olsen 
har efter sin 

rådgivningssamtale 
med PFA valgt en ny 

investeringsprofil, 
ændret i flere af 

sine forsikringer og 
valgt at investere 
klimavenligt. Det 
giver flere penge 

til pension og grøn 
samvittighed. 

"
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Pssst! …Hvordan 
går det med din 

pensionsopsparing?
Vi giver dig hurtigt overblik over 

din opsparing, dit afkast og dine 

forsikringer på mitpfa.dk

Nyt fra PFA og Forbundet 
Kultur og Information

Din pensionsordning er blevet 
forbedret pr. 1. februar 2021.  

Husk, at tage stilling til automatisk 
tilpasning inden d. 1. august 2021.

 
Læs mere i Perspektiv nr. 1.

 Eller se mere på 
pfa.dk/kulturoginformation
hvor du kan se et webinar om 

ændringerne.

PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2PFA_mitpfa_2021_215x270mm.indd   2 12.03.2021   12.3512.03.2021   12.35



· Perspektiv · April 2021

D
IG

ITA
L T

R
A

N
S

FO
R

M
AT

IO
N

28

I projektet STAK har man identificeret de akademiske digitale 
kompetencer, studerende har brug for, og udviklet nye lærings-
aktiviteter, der kan inspirere undervisere til at udvikle undervis-
ningsforløb, der netop kan styrke dem. Det handler kort fortalt 
om at gøre studerende klar til at navigere og agere i en digital 
verden, ifølge projektleder Karen Harbo, der er specialkonsu-
lent ved Det Kgl. Bibliotek. Men det er langt fra enkelt, for det 
kræver, at hele tankesættet omkring informationskompeten-
cer fornys.
   - STAK-projektet er et forsøg på at finde svaret på den 
udfordring, som den digitale transformation også er. Det 
er noget, vi alle er underlagt, og alt er gennemsyret af det 
digitale, men de studerende risikerer alligevel at studere i en 

Undervisning i informationskompetencer er en del af ryg-
graden i forsknings- og uddannelsesbibliotekernes virke. 
Og når samfundet undergår en digital transformation, skal 
informationskompetencebegrebet også gentænkes.

Gentænk
informations-
kompetencerne
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universitetsverden, der er mere »konserva-
tiv« end den, de møder på arbejdsmarkedet. 
Man lærer først for alvor det, man har brug 
for at kunne, når man kommer i job. Så vi ville 
understøtte, at de studerende tidligt lærer at 
agere og navigere i den digitale omstilling, og 
derfor udfordrede vi i projektet det traditio-
nelle informationskompetencebegreb. Vores 
spørgsmål var, om det nuværende informa-
tionskompetencebegreb holder i den digitale 
verden. Derfor var vi i første omgang nødt til 
at finde svaret på, hvad det vil sige at være 
akademisk digitalt kompetent, forklarer Karen 
Harbo.
   I første fast af projektet udforskede og 
identificere faglig partner i projektet Rikke 
Toft Nørgard og forskerkolleger fra   Aarhus 
Universitets, Center for Undervisningsudvik-
ling og Digitale Medier (CUDIM) de akademi-
ske digitale kompetencer i samarbejde med 
projektgruppen. 
   - Ud over de klassiske digitale informati-
onskompetencer, hvad er så de akademiske 
digitale kompetencer? Hvilke kompetencer er 
nødvendige for at kunne begå sig akademisk i 
den digitale verden, hvor vi skal producere di-
gitalt, samarbejde digitalt og gøre det sikkert 
og ansvarligt?
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”Ud over de klassiske digitale 
informationskompetencer, 
hvad er så de akademiske 
digitale kompetencer? Hvilke 
kompetencer er nødvendige 
for at kunne begå sig i den 
digitale verden, hvor vi skal 
producere digitalt, samarbej-
de digitalt og gøre det sikkert 
og ansvarligt?”

”Det var garvede undervise-
re i informationskompeten-
cer, der var med i projektet, 
og vi følte, at vi var velbe-
vandrede i hele information-
skompetencebegrebet, men 
vi blev virkelig udfordret.” Fordyb dig i STAK-universet på: 

https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/

Projektet fandt i sin første udforskende fase frem til fire
kompetencesøjler:

•  Digitale Informationskompetencer
•  Digitale Deltagelseskompetencer
•  Digitale Produktionskompetencer
•  Digitale Ansvars- og Sikkerhedskompetencer

Dermed fik man flere lag på i forhold til den måde, hvorpå man 
normalt har undervist de studerende i informationskompeten-
cer i forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, hvor man har 
haft fokus på kildekritik og den klassiske søgeproces samt at 
understøtte de studerende omkring skriveproces og publice-
ring. 
   - At producere digitalt handler ikke kun om den klassiske 
skriftlige fremstilling. Du skal kunne håndtere digitale formater 
og kunne producere gennem dem. Så vi har udarbejdet grund-
lag for undervisningsforløb, der kan styrke de studerende på 
den front. Ligesom vi har haft fokus på at styrke studerendes 
akademiske digitale samarbejdsprocesser, siger Karen Harbo.
   I projektet – der blev planlagt og startet før corona – havde 
man, gennem samarbejdet med projektpartneren CUDIM, alle-
rede fokus på hybride arbejdsmetoder, hvor projektdeltagerne 
mødtes lige så meget digitalt som fysisk. Dermed var man alle-
rede klar til at arbejde digitalt med projektet, da corona ramte.
   - Mange af de løsninger, vi har udviklet til undervisningsfor-
løb, er også tænkt som hybride løsninger, hvor de studerende 
eksempelvis er samlet fysisk, men så udforsker noget digitalt – 
eller omvendt. Pointen i projektet var også, at vi ville udfordre 
måden, både vi selv og de studerende arbejder sammen på, og 
finde nye samarbejdsformer, siger Karen Harbo. 

PLATFORM MED AKTIVITETSKORT

STAK-projektet er tilrettelagt, så de involverede projektdelta-
gere også har udviklet deres kompetencer undervejs. 
   - Det var garvede undervisere i informationskompetencer, 
der var med i projektet, og vi følte, at vi var velbevandrede i 

hele informationskompetencebegrebet, men fordi vi inviterede 
forskere fra et andet fagligt miljø ind og bad dem om at se på 
vores kerneområde, så blev vi virkelig udfordret på, hvordan vi 
skulle arbejde med design af læringsmønstre inden for de fire 
nye kompetencesøjler, siger Karen Harbo. 
   Det lykkedes undervejs i projektet at få afholdt rækken af 
planlagte fysiske workshops om læringsmønstre for kolleger 
i både biblioteks- og uddannelsesinstitutioner. Her fik delta-
gerne indblik i projektets metoder og processer og bidrog selv 
til – gennem kompetencesøjlen – at finde inspiration til design 
af læringsaktiviteter. 
   - Og vi fik fokus på, at vi skulle arbejde med udvikling af læ-
ringsforløb, der var bæredygtige, siger Karen Harbo. 
   Nu skal de faglige miljøer tages med på råd, så forløbene kan 
tilpasses forskellige behov.
   - Tanken er, at det skal være bæredygtige forløb, der kan 
anvendes igen og igen. Tit oplever man nemlig, at man hellere 
vil opfinde sit eget, men her er tanken, at vi har læringsforløb, 
som man kan tage og tilpasse lokalt. Derfor er alle forløb nu 
tilgængelige på STAK-platformen, og som en del af projektets 
evaluering skal forskere fra VIA University College netop se på 
forløbenes bæredygtighed. 
   Indtil videre vil STAK-platformen, der er designet af projekt-
partneren CUDIM, være tilgængelig i de næste tre år. 
   - Der er stor interesse for projektet, så det er vigtigt for os, at 
vi sikrer, at der er en redaktion og et netværk omkring platfor-
men, så den ikke sander til, siger Karen Harbo.
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Der er bøger, som bliver lånt igen og igen og debatteres i 
læserkredse i hele landet. Og så er der bøger, som ingen tager 
ned fra bibliotekshylden, og som til sidst bliver kasseret. Men 
nogle af sidstnævnte er måske lige så læseværdige som klas-
sikerne, siger Mads Rosendahl Thomsen, professor i littera-
turhistorie ved Aarhus Universitet. Sammen med kollegaen 
Kristoffer Laigaard Nielbo fra Center for Humanities Compu-
ting Aarhus vil han ved hjælp af kraftige computere undersøge 
tusindvis af litterære værker for at afæske dem koden til 
succes. 
   - Ét menneske kan analysere og sammenligne et begrænset 
antal værker, måske 10, måske 100, men vores computere kan 
sammenligne store mængder tekster fra verdenslitteraturen 
på flere sprog og se, hvordan teksterne er bygget op og hænger 
sammen. Ved hjælp af computerne vil vi blandt andet se på 
bøgernes kompleksitet og forfatternes arbejde med spæn-
dingskurver. Som en sidegevinst kan det resultere i, at vi finder 
værker, som minder om klassikerne, men er blevet overset eller 
glemt i tidens løb, fortæller Mads Rosendahl Thomsen. 
   - Sagt lidt forsimplet vil vores forskningsprojekt kunne vise, 
om en klassiker er exceptionel eller bare eksemplarisk. Altså, 
er Herman Bangs værker for eksempel anderledes end hans 
samtidige forfattere og dermed unikke? Eller var det i virkelig-
heden sådan, man skrev på det tidspunkt? Er der et bagtæppe, 
som ingen læser mere, selvom værkerne er lige så læsevær-
dige? Det bliver interessant, både for os og forhåbentlig også 

Nogle bøger bliver læst igen og igen på tværs af genera-
tioner. Forskere ved Aarhus Universitet undersøger ved 
hjælp af computere, hvad der gør en bog til en succes, og 
finder måske oversete værker.
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for bibliotekarer og i sidste ende læsere, siger 
Mads Rosendahl Thomsen.

COMPUTER KAN FORUDSIGE GODE

LÆSEOPLEVELSER

Projektet på Aarhus Universitet har fået milli-
onstøtte af Velux Fonden og skal blandt andet 
være til gavn for bibliotekarer, som vil kunne 
få bedre anbefalingssystemer til lånerne.
   - Vi kender allerede systemerne fra kom-
mercielle sider som Saxo og Amazon: »Hvis 
du kunne lide denne bog, kan du sikkert også 
lide denne her…«. De algoritmer bygger på 
brugernes oplysninger om for eksempel køn 
og tidligere bogkøb. Vores metode dykker ned 
i et værks indre struktur, og selvom det aldrig 
bliver eksakt videnskab, vil vores anbefalings-
system formentlig kunne give en god forudsi-
gelse af, hvilke bøger der vil give den enkelte 
en god læseoplevelse, og dermed kan det 
blive til gavn for blandt andet bibliotekarer, 
som skal vejlede lånere, siger Mads Rosendahl 
Thomsen.
   Rent praktisk giver forskerne computerne 
adgang til tusindvis af tekster på dansk, en-
gelsk og kinesisk:

Forskningsprojekt 
kan afsløre
litterær succes

"
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Kan en computer forudse, 
hvilke forfattere der kan 
udpeges som en del af 
den danske kulturkanon, 
ligesom Karen Blixen blev 
det for sit forfatterskab, da 
daværende kulturminister 
Brian Mikkelsen i 2005 gik 
i spidsen for arbejdet med 
at udnævne den danske 
kulturkanon?
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- Project Gutenbergs arkiv indeholder for eksempel 
titusindvis af digitaliserede værker på engelsk, 
og på Københavns Universitet har man i et nyt 
projekt samlet over 700 værker på dansk fra den 
sidste del af 1800-tallet. Dertil kommer værker 
fra andre arkiver og en mængde bøger på kine-
sisk, fortæller Mads Rosendahl Thomsen.
   Sammen med værkerne får computerne oplys-
ninger om bibliotekernes udlån og læsernes vur-
dering af bøgerne fra blandt andet sitet bog.nu, 
der har samlet anmeldelser af bøger siden 2010.
   - Ud fra vores viden om, hvad virkelige menne-
sker og anmeldere godt kan lide, kan vi træne ma-
skinen til at forstå, hvad der har værdi for mange. 
Dermed vil computeren også kunne forudse, 
hvilke værker læserne godt vil kunne lide, måske 
endnu før bogen bliver sat til salg og kommer til 
udlån, siger litteraturprofessoren.

UDLÅN FORTÆLLER OM LÆSERES

PRÆFERENCER

Forskerne arbejder også med en teori om, at det 
bliver muligt at lave en grov opdeling af værkers 
mulighed for succes afhængig af læserens køn, 
alder, uddannelse og bosted.
   - I anmeldelser fortæller læsere jo om deres 
præferencer, og deres sprogbrug afslører ofte 
demografiske karakteristika som køn, alder, 
uddannelsesniveau. Vi får også information om 
udlån fra bibliotekerne, og når alle disse oplysnin-
ger samkøres, håber vi at blive i stand til at kunne 
vise, hvilke værker der er mest populære blandt 
forskellige befolkningsgrupper, såsom unge og 
ældre, borgere fra land og by og højt- og lavtud-
dannede, siger Kristoffer Laigaard Nielbo, lektor 
ved Center for Humanities Computing Aarhus.

   - Der foregår allerede en automatiseret screening af tekster i 
mange sammenhænge, for eksempel af jobansøgninger, eksa-
mensopgaver og brugeranmeldelser. Nu flytter vi det bare over 
i litteraturens verden, så både læsere, forfattere og redaktører 
kan få glæde af beslutningsunderstøttende computersyste-
mer, siger Kristoffer Laigaard Nielbo.

MÅSKE FINDER VI UKENDTE MESTERVÆRKER

Det aarhusianske projekt bygger på forskning, som har vist 
computeres nøjagtighed. Maskiner har for eksempel med stor 
præcision kunnet afgøre, om en tekst var skrevet af en mandlig 
eller kvindelig forfatter. 
   I tilfældet med den yderst private forfatter Thomas Pynchon 
har en amerikansk forsker brugt computere til at gennemgå 
nyhedsbreve fra 1960’erne fra flyselskabet Boeing for at finde 
frem til dem, der var skrevet af den dengang unge og ukendte 
forfatter, som ikke brugte byline hos Boeing.
   - Det lykkedes ret præcist forskeren at finde frem til, hvad 
Pynchon havde skrevet og ikke skrevet. Potentielt vil man også 
kunne bruge vores system til at sandsynliggøre et nyopda-
get værk af for eksempel H. C. Andersen eller se, hvordan det 
placerer sig i forhold til hans andre værker. I hvert fald har man 
brugt metoden i USA til at undersøge romaner af blandt andre 
Jane Austen og Herman Melville for at fastslå, om det vitterligt 
var deres værker eller ej, fortæller Mads Rosendahl Thomsen.

Projektet ved Aarhus Universitet hedder Fabula-NET. Læs mere om 
Fabula-NET på https://cc.au.dk/ under Aktuelt og Nyheder.

Du finder anmeldelser hos bog.nu tilbage fra 2010: https://bog.nu/

Læs om projektet med Thomas Pynchons tidlige tekster hos Boeing på 
www.tandfonline.com med DOI: 

10.1080/0950236X.2019.1580514

"

”SAGT LIDT FORSIMPLET VIL VORES 
FORSKNINGSPROJEKT KUNNE VISE, 
OM EN KLASSIKER ER EXCEPTIONEL 
ELLER BARE EKSEMPLARISK.”
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Ny bestyrelse i Statsgruppen

To år med mange aflyste arrangementer. Det var 
billedet, formand Lis Nielsen tegnede, da hun aflagde 
beretning for Statsgruppen. Aflysningerne skyldes 
ikke kun corona, for allerede i 2019 oplevede man, at 
flere arrangementer måtte aflyses på grund af for få 
deltagere, hvilket kan skyldes generel stor travlhed og 
forandringer på mange af de statslige arbejdspladser, 
lød vurderingen.
   Derudover bød Statsgruppen i perioden ind i både 
processen om rapporten om fag- og forskningsbibliote-
kernes fremtid og navneprocessen i forbundet. 
Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, 
kvitterede for Statsgruppens arbejde. 

   - Det har været en speciel tid, og det kan være 
svært at få nok tilmeldinger til arrangementer.   
Men det er vigtigt for forbundet at have jer. Vores 
arbejde står på skuldrene af medlemmerne, hvor 
vi fra jer hører, hvad der rør sig, og hvilke tenden-
ser der er i de faglige miljøer og på arbejdsplad-
serne. At være i tæt kontakt med medlemmerne 
er noget, som jeg og hovedbestyrelsen sætter en 
ære i. 
   Herefter blev beretningen taget til efterretning. 
Da kun en enkelt fra bestyrelsen havde valgt at 
genopstille, nemlig næstformand Lene Jakob-
sen, havde bestyrelsen valgt ikke at lave et nyt 
arbejdsprogram for den kommende periode, 
forklarede Lis Nielsen. 
   - Vi har ikke lavet et nyt arbejdsprogram, fordi 
vi er så mange, der ikke genopstiller. Derfor skal 
en ny bestyrelse have frit spillerum og en debat 
om, hvad der skal ske fremadrettet. Så det 
nuværende arbejdsprogram kan ses som en inspi-
rationskilde, men ikke et forslag, sagde hun. 
   Denne tilgang bakkede generalforsamlingen op 
om. Generalforsamlingen sluttede med et valg til 
bestyrelsen, hvor følgende blev valgt.  

•   Beatrice Raarup, Danmarks Tekniske 
Universitet 

•  Lene Jakobsen, University College Nordjylland
•  Eva Althoff Schäfer, Aalborg Universitet 
•  Margit Sørensen Helbo, Det Kgl. Bibliotek, 

Aarhus
•  Tina Lund, Det Kgl. Bibliotek. 

Herefter takkede Lis Nielsen den afgående besty-
relse for sit store arbejde. Og formand i Forbun-
det Kultur og Information Tine Segel takkede 
særligt Lis Nielsen for hendes store indsats for 
Statsgruppen.

Tirsdag den 2. marts holdt Statsgruppen generalforsamling. 
Der var brug for nye kræfter i bestyrelsen, og blandt 
andet takkede formand Lis Nielsen for en række gode år i 
bestyrelsen, som hun nu forlader.
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Kender du følelsen af at blive en lille smule småskør af den 
tid, vi lever i? Man er afsondret fra omverdenen og omgivet af 
skærme, og man savner at kunne mærke andre mennesker.
Sociologer og psykologer har gang på gang påvist, at nærvær, 
samspil og dialog er det, der løfter menneskers livskvalitet. Nu 
er vi alle sammen en del af et ufrivilligt verdensomspændende 
eksperiment, hvor covid-19 for anden gang har lukket landet 
ned og afskåret mennesker fra alt det, der får dem til at trives. 
Ikke siden 2. verdenskrig har landet og resten af verden oplevet 
en lignende krise, hvor vi virkelig bliver testet på vores evne 
til at være afsondret fra omverdenen. Da corona meldte sin 
ankomst, genopdagede vi betydningen af hverdagens perifere 
relationer og samtaler, simpelthen fordi de forsvandt. 
   Vores ufrivillige deltagelse i coronaeksperimentet sætter 
fokus på, hvor vigtige de kortvarige og perifere relationer er 
for vores trivsel. Mark Granovetter er sociolog og har forsket i, 
hvad betydningen af relationer har for menneskers trivsel og 
for sammenhængskraften i samfundet. Granovetter taler om 
de perifere relationer som »svage bånd«, og han argumenterer 
for, at de svage bånd i virkeligheden er samfundets stærke 

Hvorfor værtskab og relationskompetencer 
kan genvinde konversationens kunst
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bånd, fordi disse bånd mellem mennesker er 
med til at sikre og styrke sammenhængskraf-
ten i samfundet ved at forbinde mennesker, 
der er meget forskellige. 

VI OPDAGER DE SMÅ TINGS BETYDNING 

Vi får øje på, at det er de små ting i hverdagen, 
som vi ikke tidligere har tillagt en nævne-
værdig betydning, som mangler: At vente på 
perronen på vej til og fra arbejde sammen 
med andre mennesker, at hjælpe en mor 
med klapvogn og bæreposer ind i bussen og 
for dette modtage et smil og tak. At hente 
og bringe børn i daginstitution eller skole og 
hilse på bedstevennens far, mens man bakser 
med flyverdragten. At mødes på arbejdet og 
deltage i møder og opgaveløsning og tale om 
løst og fast i frokostpausen, mens nogle tøm-
mer opvaskemaskinen, og andre snupper lidt 
frokost. Eller at besøge biblioteket og øvrige 

Samtalens 
trange kår i 
en coronatid
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BORGERNE
SAVNER 
BIBLIOTEKET. 
OG BIBLIOTEKET 
SAVNER 
BORGERNE.

kulturinstitutioner og blive mødt af venligt, nærværende per-
sonale, der skaber plads til samtaler om stort og småt. 
   Mange biblioteker arbejder professionelt med værtskab og 
relationskompetencer og har gjort det gennem flere år. Jeg 
ved det, for jeg har haft mere end 30 biblioteker, kulturinstitu-
tioner og virksomheder som kunder indenfor netop dette felt 
igennem de sidste ti år med kurser, foredrag og workshops. 
Fælles for alle kunder er, at de interesserer sig for at klæde de-
res personale på med et professionelt sprog om værtskab og 
relationer. Men hvordan ser værtskab ud i en tid med corona, 
når mennesker er bange for at mødes af frygt for smitte-
spredning? Hvordan klæder man sit personale på til at kunne 
udøve godt værtskab i meningsfulde samspil med borgerne i 
en tid, hvor afstand er samfundssind?
   Der er ikke tradition for, at biblioteksansatte tænker på sig 
selv som nogle, der som sådan varetager en social funktion. 
Men ved at arbejde med relationer bidrager den bibliotek-
sansatte med værdi til sammenhængskraften på to vigtige 
fronter: På den ene side understøtter og udvider den bibliotek-
sansatte brugerens oplevelse af mødet med folkebiblioteket. 
Og på den anden side understøtter den biblioteksansatte 
brugerens oplevelse af at være en vigtig bidragsyder og betyd-
ningsfuld deltager i det store samfundsmæssige fællesskab. 
På den måde bliver den biblioteksansatte borgerens løfte-
stang til at mestre eget liv. 
   Stærke relationskompetencer er efterspurgte på arbejds-
markedet. Men post-corona bliver de et endnu vigtigere 
parameter. 
   Borgerne savner biblioteket. Og biblioteket savner borgerne. 
Og når de vender tilbage, står personalet med en vigtig sam-
fundsmæssig opgave: At håndtere frygten for corona, holde 
afstand og bære værnemidler med den umiskendelige duft af 
håndsprit hængende i luften, uden at det kommer til at stå 
i vejen for de vigtige samtaler med borgerne om litteratur i 
særdeleshed og om livet i almindelighed. Af personale i biblio-
teker og kulturinstitutioner kræves det, at de må bruge deres 
professionelle relationskompetencer, fordi de derved bidrager 
til de svage bånd, der i virkeligheden er de stærke bånd mel-
lem mennesker. Dem, der binder os sammen som mennesker 
på tværs af kulturelle og sociale skel, og som styrker sammen-
hængskraften i vores samfund. Og dét er der hårdt brug for. 
   Biblioteksansatte har en enestående mulighed for at arbejde 
med værtskab og relationer i en tid, hvor der om noget er 
behov for at styrke samtalen, der binder mennesker sammen 
og styrker sammenhængskraften i samfundet. Frygten for 
corona fylder. Og det vil den nok gøre en rum tid endnu. Netop 
derfor er der grund til at være ekstra opmærksom på, at 
afstand ikke også bliver til tavshed i kulturorganisationer, der 
lever af at formidle. 
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Sussi Nyled Heinrichson er uddannet 
cand.scient.bibl. og erhvervskonsulent 
med speciale i relationer og værtskab.
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Låneforeningen har besluttet at sænke renten med 0,35% p.a. 
Det betyder, at renten fra 1. april 2021 vil udgøre 5,25% p.a. 
Ændringerne gælder for alle løbende og nye lån.

Der er fortsat ingen gebyrer eller øvrige omkostninger på vores lån.
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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

Kan vi læse
sammen online?

25. marts

»Hov, Birgit, du skal vist 
lige slå din mikrofon til.« 
Det er en sætning, enhver 
dansker efterhånden er 
blevet vant til at trække på 
smilebåndet over i en tid, 
hvor vi har måttet flytte 
meget af vores fysiske 
samvær over på forskellige 
onlineplatforme. Således 
også på Brønderslev Bibli-
otek, hvor savnet til vores 
brugere til sidst blev så 
stort, at vi gik i gang med 
at afholde online oplev-
elseslæsning i forbindelse 
med projektet Litterære 
Livsvidner.

Smart Parat Svar – uden børn?

25. marts

Ja, det lyder måske lidt forkert at sige, for børnene var 
der selvfølgelig – bare ikke fysisk, som de plejer. Da 
covid-19 efter sommerferien stadig holdt et jerngreb 
i det danske samfund, fik Projektledelsen for Smart 
Parat Svar de bekymrede miner på. I denne artikel 
kan du læse mere om, hvordan en pandemi kan sætte 
gang i et helt anderledes mindset hos de ansvarlige 
for den landsdækkende læse- og vidensquiz Smart 
Parat Svar, som arbejder hos Aalborg Bibliotekerne.
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Biblioteket, der
aldrig lukkede ned…

I snart et år er bibliotekerne, som så meget andet i Danmark, 
flere gange blevet lukket ned og har skullet jonglere med skif-
tende restriktioner og begrænsninger.
   Sandheden er bare, at bibliotekerne nok lukkede dørene for 
publikum i perioder, men bestemt ikke lukkede for alt det, et 
bibliotek også kan være.
   Samtidig med, at landet lukkede ned i foråret 2020, vendte 
medarbejdere og ledelse på Ballerup Bibliotek ryggen til coro-
nakvalme og handlingslammelse og gik i gang med at se på, 
hvordan man selv i en lukketid kunne gøre en forskel for byens 
borgere.

DIGITALE TILBUD OG TO GO

Der var og er stadig gymnasieelever, der skal aflevere opga-
ver og har brug for bibliotekar-hjælp, så på ingen tid blev der 
etableret en taskforce med studiehjælp – online, selvfølgelig. 
Og inden Søren Brostrøm kunne nå at sige »den grønne, flade 
kurve« to gange, fik Ballerup Bibliotek daglig »åbningstid« med 
fast bibliotekarhjælp på en af de nye digitale platforme, som 
medarbejderne med lynets hast tog til sig. 
   Og så var der hele det digitale tilbud, som borgerne kunne 
bruge hjemmefra – e-reolen, Filmstriben, digitale magasiner og 
tidsskrifter, aviser med videre, som skulle ud til publikum. Både 
borgere og medarbejdere kom med ekspresfart igennem et 
veritabelt kompetenceløft ved at lære alle de nye teknologier 
at kende.
   I løbet af sidste forår og nu igen siden begyndelsen af januar 
langer Ballerup Bibliotek bøger over disken, som var det varme 
pølser fra en bod. Bøger To Go kan bestilles på nettet og 

af Helle Trolle, Ballerup BibliotekerneDELDINVIDEN
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afhentes gennem et vindue i biblioteket. Borgere, der kan lide 
at blive overrasket, kan også vælge en af de populære »Ønske-
poser« med særligt udvalgte bøger, som personalet sammen-
sætter ud fra lånernes læselyster.

NY TEKNOLOGI OG BEDRE BRUGEROPLEVELSER

Når publikum ikke må komme på biblioteket til foredrag, så må 
biblioteket komme hjem i stuerne. Derfor bliver flere og flere 
af bibliotekets arrangementer streamet, så man kan se med 
hjemmefra på blandt andet Facebook, Instagram, Zoom eller 
Whereby. Mange platforme bliver testet, og erfaringer indhen-
tet for at finde det bedst mulige tekniske setup – hvad enten 
det kan afvikles i bibliotekets lokaler med eller uden publikum, 
eller det er mobiltelefonen hjemme fra bibliotekarens køkken-
bord, der sender foredrag og aktiviteter ud til byens borgere.

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

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

LIVE CHAT

Sidste skud på stammen af teknologiske tiltag - indtil videre - er en 
chatfunktion, hvor brugerne kan spørge og få hurtig hjælp til for ek-
sempel at reservere eller søge materialer på bibliotekets hjemmeside. 
Det er en funktion, mange allerede kender fra netbutikkerne, og nu er 
den med succes taget i brug på bibliotekets hjemmeside.
   Ballerup Bibliotek har allerede gode erfaringer med at bruge video, 
telefon og e-mail som supplement til det fysiske møde. Nu har biblio-
teket taget en live chat i brug for at kunne være lige præcis der, hvor 
brugeren er. 
   - Vi arbejder hele tiden på at give vores brugere den bedst mulige 
betjening. Vi er til stede på flere forskellige platforme, fordi folk er for-
skellige og har forskellige præferencer, forklarer Michael Anker, digital 
leder på Ballerup Bibliotekerne. 
- Hvis en bruger går lidt i stå på hjemmesiden, reagerer chatten med 
et vink eller et »hej«, og så kan vi prøve at hjælpe videre med for ek-
sempel søgning eller bestilling, slutter Michael Anker.  
   Brugerne af bibliotekets hjemmeside har lynhurtigt taget den nye 
funktion til sig med virkelig mange daglige betjeninger i chatten, 
og der har kun været positive tilbagemeldinger fra både borgere og 
medarbejdere.
   Så, det korte af det lange: Selvom dørene er lukkede, så er biblio-
teket fuld af liv og har masser af tilbud til borgerne med fuld online 
åbningstid og med både børne- og voksenbibliotekarvagt. Kvoterne 
for lån på Filmstriben, e-lydbøger og e-bøger er sat op, og der er altid 
hjælp at hente til at komme i gang med de digitale tilbud. 

"Det er helt 
intuitivt – børnene

finder også lynhurtigt
ud af det." 

– Hanne, børnebibliotekar

"Hvor er det en
smart måde at få fat 
i jer på – det er så let 

med chatten."
 – glad låner til Lotte, 

bibliotekar
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Forbundet
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Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag, tirsdag, torsdag: 9-15
fredag: 10-15

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

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

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

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

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

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

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

Hvornår må man 
modtage gaver?
Måske har du stået i den akavede situation, at du har fået en gave af en borger 
eller kunde, men var i tvivl om, hvorvidt du kunne tage imod den?  

Offentligt ansatte må som det helt klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller 
andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde. Det 
fremgår af forvaltningsretlige principper og er blandt andet grundigt beskrevet 
i pjecen God adfærd i det offentlige. Baggrunden for den restriktive praksis er ret 
åbenlys - der må ikke kunne rejses tvivl om, hvorvidt den ansatte vil være saglig og 
upartisk i sin opgavevaretagelse.

Der er imidlertid tilfælde, hvor der undtagelsesvis kan modtages mindre gaver. 
Hvornår en gave kan modtages, afhænger af gavens art og den sammenhæng, den 
gives i, og der vil altid være tale om en konkret vurdering.  I det følgende gives til 
illustration en række eksempler fra God adfærd i det offentlige:

•  Ansatte kan modtage beskedne »taknemmelighedsgaver«, hvis det synes uhøfligt 
og vil være skuffende for giveren, hvis gaven returneres. Det kan for eksempel 
være et forældrepar, der giver en æske chokolade til pædagogerne i forbindelse 
med barnets ophør i daginstitutionen, eller en patient, der giver en buket blomster 
til personalet efter indlæggelse.

•  Ansatte kan modtage sædvanlige, beskedne »lejlighedsgaver« fra borgere eller 
virksomheder i forbindelse med arrangementer af personlig karakter, for eksempel 
jubilæer, runde fødselsdage eller afsked.  Det kan for eksempel være en boggave 
eller en vingave ved et 25 års jubilæum.

•  I forbindelse med højtider kan en ansat modtage meget beskedne gaver fra bor-
gere eller virksomheder, som den ansatte har en etableret arbejdsrelation til. Det 
kan være en virksomhed, der i årets løb har arbejdet sammen med nogle ansatte i 
en styrelse, der ved juletid sender en æske chokolade til de pågældende medarbej-
dere.

•  I forbindelse med oplæg eller lignende kan offentlige ansatte som udgangspunkt 
godt modtage en mindre påskønnelse for indsatsen. For eksempel vil en ansat, der 
er inviteret til at holde et oplæg eller foredrag for en privat organisation, bagefter 
som tak kunne modtage 2-3 flasker vin.

Er du i tvivl om, om du kan modtage en tilbudt gave, så drøft det med din chef. 
Pjecen God adfærd i det offentlige kan findes på www.medst.dk.

Er du ansat i en privat virksomhed, vil det være virksomhedens egne retningslinjer 
om modtagelse af gaver med videre, der sætter rammerne.

Karin V. Madsen



Hvornår udløber forsikringsdækninger 
i PFA’s pensionsordning?
I takt med at flere og flere af forbundets medlemmer 
vælger at fortsætte med at arbejde både forbi egen 
folkepensionsalder og godt ind i 70-årsalderen, sæt-
ter vi lup på, hvordan det egentlig forholder sig med 
udløbsdatoer på de pensionsforsikringer, der indgår i 
PFA pensionsordningen.  

Alle forsikringer - bortset fra PFA Erhvervsevne - 
fortsætter automatisk indtil det 72. år, såfremt du 
stadig er i arbejde. 

PFA Erhvervsevne ophører ved den alder, der frem-
går af din oversigt i Mit PFA, som er folkepensionsal-
deren eller det 67. år, for de medlemmer, der var med 
i pensionsaftalen pr. 1. september 2017 og er født før 
1. januar 1955. 

Vikarer og andre tidsbegrænset ansatte har ret til at gå til jobsamtale i arbejdstiden uden at blive trukket i løn? Det fremgår af 
funktionærlovens § 16. En ansat, der er blevet sagt op, eller selv har sagt op, har samme rettighed. Medarbejderen skal dog, så 
vidt det er muligt, forsøge at lægge samtalen, så det generer arbejdspladsen mindst muligt.

Spørgsmål: Jeg skal til at søge en spændende stilling, og der står i opslaget, at man er velkommen til at ringe. Jeg er 
dog i tvivl om, hvorvidt det er en god idé at ringe, og jeg ved ikke helt, hvad jeg i så fald skal sige?

Svar: 
Du skal ringe på et stillingsopslag, så din ansøgning bliver mere fokuseret - ikke for at gøre en god figur eller indynde 
dig på din forhåbentlig nye arbejdsplads. Mange stillingsopslag nævner en hel masse, som de gerne vil have deres nye 
kollega til at lave. Tit og ofte er der noget, der fylder mere end andet, og det kan du kun få at vide, hvis du ringer og 
spørger. Et godt spørgsmål kan for eksempel være: »Hvad er den første arbejdsopgave, jeres nye kollega skal tage fat 
på i stillingen?« Så får du en idé om, hvad arbejdspladsen går og tumler med lige her og nu, og hvis du så kan skrive dig 
ind i den problemstilling og komme med bud på løsninger, så er du allerede langt foran de andre ansøgere, der ikke har 
ringet. Du kan også spørge ind til noget, der undrer dig ved opslaget. Hvis der eksempelvis står, at man skal arbejde 
med informationssikkerhed og ikke andet, så spørg ind til, hvilke konkrete opgaver der ligger i det arbejde. Pointen er, 
at du skal blive klogere på, hvad du skal lave i jobbet, hvis det bliver dit. For på den måde kan du skrive en meget mere 
kvalificeret ansøgning, der taler lige ned i virksomhedens behov. Så spørg klogt, og brug det efterfølgende, når du 
skriver din ansøgning.

Nanna Berg

?

Vidste du, at…

Ophør af forsikringer tidligere end 
ved det 72. år:
•  Hovedreglen er, at alle forsikringer-

ne stopper, når du pensioneres 
•  PFA Kritisk sygdom til børn og PFA 

Liv med løbende udbetaling til børn 
stopper, når dit barn fylder 24 år

•  PFA Helbredssikring for ægtefælle, 
registrerede partner eller samlever 
stopper ved separation, skilsmisse 
eller samlivsophør og senest ved 
ægtefællens, den registrerede 
partners eller samlevers 68. år.

Helle Fridberg

Karin V. Madsen
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TEKST DITTE HILLEBRAND MORTENSEN ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH 

Kedsomhed og mangel på udfordringer kan gøre
os lige så syge som for mange opgaver. Går du

igennem en lang periode med manglende stimuli
og kedsomhed, kan du i sidste ende miste al

motivation og tro på egne evner.

Lider du af
corona-boreout? 

"

Kunne du i virkeligheden arbejde hurtigere og nå mere,
end du gør? 

Oplever du, at dit arbejde ikke har nogen reel mening
eller værdi?

Og er du træt og udmattet om aftenen, selvom du ikke
på nogen måde har været presset arbejdsmæssigt?

Så er du måske ramt af boreout i en eller anden grad.

Boreout er en konsekvens af langvarig understimulering, 
mangel på udfordringer og kedsomhed på jobbet. Det kan føre 
til samme symptomer som burnout, eller udbrændthed, som 
depression, hukommelsesproblemer, søvnløshed og hyppige 
hovedpiner.
   Ifølge Rothlin og Werder, forfatterne til den første bog om 
boreout, er det typisk kontormedarbejdere, som ikke oplever et 
håndgribeligt resultat af deres arbejde, der rammes. Det ram-
mer sjældent personer, der har arbejde af fysisk karakter, eller 
folk, der arbejder med mennesker. 
   Ann C. Schødt er specialist i boreout-fænomenet, har en 
HD i organisation og ledelse og har arbejdet flere år som HR 

Manager i internationale virksomheder, inden 
hun etablerede sin virksomhed Potentialefa-
brikken. Senest har hun udgivet den første 
danske bog om impostor-komplekset (når 
man undervurderer sin egen faglighed, red.); 
Impostor-komplekset – slip dit faglige min-
dreværd (2020) med medforfatter Rebekka 
Knudsen.
   Under corona har hun fået flere henvendel-
ser end normalt fra danskere, som lider af 
boreout. 
   - Vi bruger udtrykket: »kloge mennesker 
keder sig aldrig«, men det er helt forkert, for 
det forholder sig lige omvendt. Jo bedre be-
gavet og jo stejlere indlæringskurve du har, jo 
kortere tid er du om at lære nyt og tilegne dig 
nye færdigheder, hvilket i praksis betyder, at 
du hurtigere kommer til at kede dig og løbe tør 
for udfordringer, fortæller Ann C. Schødt.
   Hun har for eksempel bemærket, at særligt 
kvinder, der også lider af impostor-fænomenet 
søger jobs, hvor de mestrer alle opgaver på 
forhånd og dermed ender i jobs på et lavere 
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Ekstroverte skal under coronanedlukningen huske 
at gå ture, mens de taler i telefon med kollegerne, 
mener Ann C. Schødt.

"

niveau, end de er uddannet eller kvalificeret 
til. Det betyder, at de hurtigt løber tør for ud-
fordringer og kan komme til at kede sig. Nogle 
gange, fordi der ikke er nok opgaver, andre 
gange, fordi lederne ikke er opmærksomme 
på, at de har en medarbejder med en videre-
gående uddannelse, som kan mere, end jobbet 
oprindeligt lød på. 
   Under corona er det dog særligt ekstroverte 
som mistrives, fordi de ikke i samme grad kan 
være sociale. Men uanset om man henter sin 
energi sammen med andre eller alene, er det 
vigtigt at sørge for at få opfyldt sine basale 
behov, understreger Ann C. Schødt. Hun an-
befaler ekstroverte at gå ture og tale i telefon 
samtidig. 
   Dårlig samvittighed, når kolleger har travlt
Forbundet Kultur og Informations chefjurist 
Karin V. Madsen har oplevet, at problematik-
ken om færre opgaver har fyldt hos nogle 
medlemmer under nedlukningen af Danmark. 
- Nogle har ikke haft så mange opgaver som 
sædvanligt under corona, og det har givet dår-
lig samvittighed, særligt hvis kollegerne ser ud 
til at have travlt. Det kan afføde ubehagelige 
tanker, hvor man for eksempel kan undre sig 
over, hvorfor kollegerne får nogle opgaver, 
man selv kunne have fået. Nogle frygter, hvad 
ledelsen vil tænke, hvis man ikke kan fylde 
arbejdsdagen derhjemme ud, siger hun. 
Lederens håndtering af situationen har stor 
betydning for, hvordan man psykisk håndterer 
den her periode, mener hun. 
   - Nogle ledere har været gode til at spørge 
de ansatte om de mangler opgaver og så ud-
delegere projekter, der normalt ikke har været 
tid til, eller simpelthen åbent anerkende og 
acceptere, at man af forskellige årsager ikke 
kan lave ligeså meget hjemme som før corona, 
og at det er OK – for eksempel dem med hjem-
megående børn, siger hun.
   Også på det offentlige område er der forskel 
på, hvordan medlemmerne oplever nedluknin-
gen på grund af corona.

   - Den generelle tendens hos de medlemmer, jeg har talt med, 
er, at de enkeltes behov og mentale sundhed bliver prioriteret 
på arbejdspladserne, så for eksempel dem med stort behov for 
menneskekontakt og for at komme hjemmefra får vagterne på 
de biblioteker, der har click and collect-ordninger, fortæller for-
bundets specialkonsulent Lone Rosendal.   Andre har det måske 
bedst med at arbejde hjemmefra, fordi de også har skolesø-
gende børn, sårbare i familie eller lang transport.   
   - Det er helt tydeligt, at man har tilpasset sig erfaringerne fra 
sidste forår, hvor mange mistrivedes. På flere af de statslige 
arbejdspladser er efterspørgslen på ydelser ikke blevet mindre 
under corona, så her har der ikke været meldinger om at »kede 
sig« eller have for få opgaver.

TABU AT KEDE SIG I JOBBET

Der er meget skam forbundet med at kede sig i sit job. Derfor vil 
personer ramt af boreout ikke nødvendigvis flage situationen, 
men tværtimod forsøge at skjule det ved at »strække« opga-
verne og i det hele taget lade, som om de har mere travlt, end 
det reelt er tilfældet, ifølge Ann C. Schødt.
   - Nogle tager jo heldigvis fat i deres chef og siger, at de har 
brug for nye udfordringer. Men der er mange grunde til, at man 
holder det for sig selv. Hvis man indrømmer, at man har for 

NB
Find inspiration til trivsel under corona på: www.coronatrivsel.dk
Tjek, hvad du kan gøre som leder, på: www.lederweb.dk 
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»Der er meget skam 
forbundet med at kede 

sig i sit job.«

lidt at lave, bliver man så fyret næste gang, der er nedskæringer? 
Særligt i coronatider, hvor mange har mistet jobbet, er det en reel 
frygt, siger hun og tilføjer: 
   - Man kan også blive upopulær i teamet, for hvis man kan løse 
opgaverne hurtigere end sine kolleger, så bliver andre opmærk-
somme på, at de ikke er ligeså effektive eller produktive som én 
selv. 

PSEUDOARBEJDE DRÆBER POTENTIALET 

Men er det så slemt? Er det ikke normalt, at man en gang imellem 
keder sig lidt og måske får ordnet et par indkøb i arbejdstiden? 
Behøver det at være så dårligt?
   - Nej, men de fleste af dem, der henvender sig til mig, scorer 
meget højt i boreout-testen, og nogle går bare og venter på at 
blive fyret. Man kan blive så syg og drænet af tilstanden, at man 
ikke evner at søge et andet job, og hvis man endelig kommer til 
samtale, kan man ikke brænde igennem, fordi ens selvtillid lider 
under tanker som »hvad kan jeg overhovedet? Kan jeg kun løse de 
her kedelige opgaver?«, siger Ann C. Schødt.
   Men hvis det rammer mange kontoransatte, hvorfor hører vi så 
ikke mere om boreout? 
Selvom det er tabu at kede sig på jobbet, forstår Ann C. Schødt 
ikke, hvorfor det ikke får mere opmærksomhed. For det skyldes 
ikke kun dårlige matches mellem job og jobtager, men også struk-
turelle problemer, mener hun.
   - Selvfølgelig kan der være et dårligt jobmatch, fordi der ikke 
findes udviklingsmuligheder i virksomheden til den specifikke 
medarbejder, eller fordi jobbet ikke passer til den enkeltes arbejds-
stil. Men der er også bare et kæmpe uudnyttet potentiale for 
virksomhederne og arbejdsmarkedet i det hele taget. Menings-
løst pseudoarbejde, for meget micromanagement og styring, 
akademikere, der oplever, at de ikke får lov til at bruge deres høje 
uddannelse i jobbet. Det kan også være problemer i det lavorga-
nisatoriske hierarki, hvor ledere ikke uddelegerer nok ansvar. Jeg 
hører for eksempel både om elever og seniorer, der henvender sig 
til deres faglige organisation, fordi de oplever ikke at få ansvar 
eller interessante opgaver, fordi de er lavest i hierarkiet, siger Ann 
C. Schødt, der opfordrer ledere til at se på medarbejderne og deres 
potentiale, fremfor kompetencerne på deres CV, og blive bedre til 
at uddelegere opgaver og ansvar. 

1. Tal med din chef. Fortæl, at du har mod på 
nye opgaver, nyt ansvar og nye udfordringer. 
Det fungerer ikke altid, fordi nogle chefer 
gemmer de spændende opgaver til sig selv, 
men hvis du har en god chef, bør vedkom-
mende spørge: »Er X, Z og Y opgaver, du 
synes, kunne være sjove at prøve?«.

2. Giv dig selv en udfordring. Kan du finde 
måder at udføre dine opgaver hurtigere eller 
smartere på?

3. Udvid dit netværk. Internt, så du måske 
kan få nogle nye opgaver i en anden afde-
ling, og eksternt, fordi det er stimulerende i 
sig selv at indgå i meningsfulde netværk.

4. Søg videreuddannelse eller anden faglig 
udvikling. Det kan også være personlig 
udvikling.

5. Find en interessant hobby. Hvis du 
ikke kan blive udfordret på jobbet, så brug 
fritiden på noget meningsfuldt, enten en 
hobby eller frivilligt arbejde.

6. Bliv afklaret om fremtiden. Hvis du ikke 
skal blive i dit nuværende job, hvad vil du så 
lave?

7. Ann C. Schødt anbefaler også, at man 
kan sige op med forlænget varsel, hvis man 
scorer meget højt på boreout, for mentalt at 
kunne se en ende på kedsomheden. Det an-
befaler Forbundet Kultur og Information som 
fagforening dog ikke. Søg i stedet rådgivning 
i forbundet, hvis du overvejer at sige op.

Kilde: Ann C. Schødt 

7 råd til dig, der
keder dig på arbejdet



Tidligere afdelingsleder på Vejle Bibliotekerne, 
Søren Brunbech, er død efter kort tids sygdom. 
Han blev 74 år.
 
Søren Brunbech og hans hustru, Birgit Brunbech, blev i 1971 
som nyuddannede bibliotekarer ansat på Vejle Bibliotek. Med 
sin store viden og nysgerrighed blev Søren personificerin-
gen af bibliotekets læsesal, hvor han fra 1976 til 2008 var 
afdelingsleder. Han var et kendt ansigt – både i Vejle by og 
i nationale, faglige kredse for sit engagement og interesse i 
bibliotekernes udvikling. Hans interesser spændte vidt, men 
især lokalhistorien, slægtshistorien, ornitologien og Italien som 
rejsedestination fyldte meget, både fagligt og privat. Søren 
var således et aktiv i Dansk Lokalbibliografi, i oprettelsen 
af et lokalt foreningsregister, og medstifter og i en årrække 
formand for Byhistorisk Selskab i Vejle, medlem af bestyrelsen 
for Historisk Samfund for Sydøstjylland og tillige formand for 
Vejle Kommunes Vejnavneudvalg. Fagligt vil mange desuden 
huske Søren som censor på Danmarks Biblioteksskole og 
som en flittig lektør. Men også i udviklingsarbejdet var han en 
force, blandt andet var han meget tidligt engageret i de første 
edb-udviklingsforsøg. Senere var han aktiv i oprettelsen af 
portalerne Rejseport og Bibliotekernes JURAPORT, som begge 
var samarbejder mellem flere biblioteker rundt om i landet. 
Efter 43 års ansættelse gik Søren på pension i 2016.

Judith Benz Therkelsen og Jørgen Gram Christiansen,
Vejle Bibliotekerne

En bibliotekar i superligaen har spillet
sin sidste kamp 

Med stor sorg modtog vi beskeden om, at vores mangeårige 
kollega og senere chef, bibliotekar Inger Skamris, efter et langt 
sygdomsforløb var sovet stille ind 69 år gammel.  

Ingers karriere og engagement i folkebibliotekerne startede og 
sluttede på Randers Bibliotek. De første år som en engageret 
børnebibliotekar, de sidste år som en meget afholdt biblioteks-
chef. Inger var ambitiøs og nytænkende, hvor hun end engage-
rede sig. Da Inger startede som bibliotekschef i Randers, satte 
hun sig det mål at skabe et bibliotek i den absolutte superliga. 
Det lykkedes, for Inger rummede en stærk kombination af 
faglig dygtighed, vedholdenhed og evne til at motivere og 
inspirere både medarbejdere og samarbejdspartnere. For Inger 
var det vigtigt, at bibliotekerne tilpassede sig omverdenen. 
Hun havde konstant antennerne ude, var aktiv i nationalt og 
internationalt samarbejde og en af frontløberne i folkebiblio-
tekernes udviklingsarbejde. Det var aldrig kedeligt at arbejde 
sammen med Inger. Hun var generøs, humørfyldt, energisk, og 
hendes store drive smittede.  

Vi kommer til at savne Inger.  

Eva Bisbjerg, Hans Nielsen, Inge Müller 
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

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

Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
9. september 2021 i Søborg

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

Webkursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og 
licensaftaler og de regler, der 
gælder om bl.a. database-
beskyttelse.
7. maj 2021 online

Kursus:
Ophavsret for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. september til 7. oktober 
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 kræ-
vende, selviscenesat, zappen-
de, følsom SoMe-generation, 
der måske indimellem bliver 
blæst omkuld af alle de valg, 
de skal forholde sig til? 
6. maj 2021 i Aarhus

Verdensmål online - Modul 1: 
Deltagelse, partnerskaber
og målgrupper
Få redskaber til, hvordan 
du som biblioteksansat kan 
arbejde med verdensmål i 
samarbejde med andre, og få 
viden om, hvordan du arbejder 
med specifikke målgrupper. 
19. maj 2021 online

Online 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 online

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: Guide til brætspil 
på bibliotekerne - sådan
pepper du dit bibliotek op!
Brætspil og fysiske spil har 
været i eksplosiv vækst de se-
neste par år. Hvilke tendenser 
er der lige nu, og hvad I kan 
gøre for at styrke kvaliteten 
og formidlingen af brætspil 
og spilkulturen på netop jeres 
bibliotek?
1. juni 2021 online

Verdensmål online - Modul 2: 
ligestilling og ulighed
Få inspiration til, hvordan du 
som biblioteksansat kan ar-
bejde med at opnå ligestilling 
mellem kønnene og reducere 
ulighed. 
9. juni 2021 online

Webinar: Word
– helt ud i hjørnerne
Lær de mere avancerede 
funktioner i Word. Kom rundt 
i hjørnerne efter de mere 
avancerede funktioner som 
tilføjelsesprogrammer, lækre 
designfunktioner og brug af 
makroer, flette- og formular-
felter.
10. juni 2021 online

Verdensmål online - Modul 3: 
forbrug og biodiversitet
Få inspiration og værktøjer til, 
hvordan du som biblioteksan-
sat kan arbejde med verdens-
mål relateret til ansvarligt 
forbrug og biodiversitet.
23. juni 2021 online

Webinar: Agil projektledelse
Agile metoder inddrager læ-
ring, gode idéer 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 i gang med et af de 
mest udbredte programme-
ringssprog, så du bliver klædt 
på til at indgå i dialog med 
programmørerne.
4. november 2021 online

Gå-hjem-møde: Hvad gør vi 
med klimaet?
Hvordan kan vi skabe foran-
dring til et grønnere hver-
dagsliv? Vi har et af verdens 
højeste CO2-aftryk fra vores 
forbrug. Det skal vi gøre 
noget ved, og det kan vi gøre 
noget ved.
22. november 2021
i København
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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. 
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? 
2. og 9. september 2021
i København

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

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

TR-uddannelse Modul B 
2021
26. april 2021 i Horsens
28. april 2021 i København

TR-tirsdag: Kunsten at
blive hørt
Nogle gange er det godt at 
kunne få det sagt på den 
rigtige måde. Det er nem-
mest at komme igennem 
med krav og budskaber, 
hvis man ved, hvornår man 
skal tage ordet, og hvad 
man skal sige.
11. maj 2021 online

TR-uddannelse Modul C 
2021
1. til 3. juni 2020 i
Middelfart

Netværksmøde for
arbejdsmiljørepræsentanter
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!  
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
15. september 2021
i København

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 mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne.
12. oktober til 12. november 
2021 i København

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

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

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
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Fagbiblioteket betjener: 
Hospitalsenhed Midt, der 
består af hospitalerne 
i Viborg, Silkeborg, 
Hammel, Skive, og 
Hospitalsenheden Vest, 
der er hospitalerne i 
Herning og Holstebro, og 
derudover betjener de 
hospitalerne i Randers, 
Horsens.

· Perspektiv · April 202150

Navn: Henrik Sehested Laursens                          
Stilling: Leder af Fagbibliotek - Forskning, 
Hospitalsenhed Midt          
Uddannelse: Cand.scient.bibl., 2014 
Tidligere: Bibliotekar siden 2015 samme 
sted, Hospitalsenhed Midt    
Alder: 32 år                  
 
Hvad er dine opgaver som leder af
Fagbiblioteket?                       
- Som leder er det min opgave at være 
bindeled mellem biblioteket og regionsho-
spitalerne, som vi servicerer. I forbindelse 
med en helt ny serviceaftale har vi oprettet 
et regionalt biblioteksudvalg på tværs af 
enhederne med repræsentanter fra hospita-
lerne, så vi løbende kan tale om biblioteks-
servicen. Hvad de har behov for, at vi leverer 
eller sætter fokus på, såsom bibliometri, 
bestemte licenser eller noget tredje. Jeg 
skal koordinere det udvalg og desuden være 
bindeled til Det Kgl. Bibliotek, der forhandler 
vores licenser.    
   Jeg har også personaleledelse af de fire 
medarbejdere i biblioteket, men vi er et 
team, og jeg skal forsat selv have biblioteks-
opgaver i en eller anden grad. Det er hen-
vendelser, hvor vi hjælper ansatte - læger, 
sygeplejersker, terapeuter, antropologer og 
så videre med forskning, videreuddannelse 
eller i klinikken med informationssøgning. 
Vi har også en bogsamling, vi udlåner fra, og 
skaffer artikler hjem.

Hvad ligger der i den nye serviceaftale
i Region Midtjylland?                   
- Aftalen betyder, at der er én biblioteks-
funktion og en fælles aftale om service. 
Alle hospitalsenheder har adgang til de 
samme ydelser og funktioner og betaler 
efter størrelse af hospitalet og antal an-
satte. Hidtil har der været en lang række 
forskellige aftaler, der har gjort det 
svært at navigere i som medarbejdere 
og finde ud af, hvad der lå i de forskellige 
aftaler.            
 
Hvad var grunden til, at du søgte
jobbet som faglig leder?                        
- Jeg synes, det er interessant at være 
inde i licensaftaler og koordinere vores 
samarbejdet med de enheder, vi service-
rer. Det tiltaler mig også, at jeg kan kom-
binere lederfunktionen med de biblio-
teksopgaver, jeg har haft hidtil. Desuden 
havde jeg været ansat sammen sted i 
fem år, så det var også en ny udfordring. 
Min tidligere leder gik på pension i marts 
2020, hvor vi skulle i gang med den nye 
serviceaftale, men man ville ikke igang-
sætte en proces med at ansætte en ny 
leder, før aftalen var på plads, så jeg var 
konstitueret i en periode og er nu blevet 
fastansat.     
      
Hvad er dine visioner som leder
af Fagbiblioteket?                     
- Jeg håber på en større dialog med vores 

aftagere om deres behov. Hidtil har vi 
gjort det, vi troede, var bedst, og kun 
haft kontakt med slutbrugeren, vi har 
manglet den overordnede dialog. Den 
sparring får vi nu i udvalget.
   En anden ting, vi skal udvikle, er den 
digitale service. Corona har banet vejen 
for digital vejledning på videomøde, som 
vi har prøvet at indføre i flere år uden det 
store held. Vi har aftaler med hospitals-
enhederne om fysisk tilstedeværelse 
1-4 gange om måneden, hvor de ansatte 
kan booke vejledning fysisk. Men med 
udbredelsen af videomøder kan vi gøre 
servicen hurtigere og mere fleksibel som 
et alternativ til dem, der ikke kan få det 
til at passe de pågældende dage.  
 
Hvad bliver udfordrende?                        
- Der er mange nye ting, jeg skal sætte 
mig ind i. Og fordi der er kommet en ny 
serviceaftale, er der også kommet større 
krav om, at vi skal dokumentere, hvilken 
forskel vi gør, og hvilken værdi vi bidrager 
med, så det skal jeg sætte i system, 
uden at vi bruger unødigt tid på det.

Har du altid gerne villet arbejde på et 
fagbibliotek?                        
- Jeg interesserede mig mest for infor-
mationssøgning under min uddannelse, 
så jeg har altid været sikker på, at jeg 
gerne ville arbejde på et universitetsbib-
liotek eller i en privat virksomhed. 

Ny udfordring som leder af Fagbiblioteket



”Vi ved fra forsk-
ningen, at det har 
betydning for, om 
børn klarer sig 
godt, at de har fået 
læst højt, selv har 
læst, talt om og 
kender til bøger.” 
Professor i læring Charlotte Ringsmose  

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

Vi svigter børn,
hvis de ikke møder bøger 
i daginstitutionen   

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
APRIL         2021 

04

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Ny under-
søgelse af

bibliotekers 
værdi  

Lider du også af 
corona-boreout?

Tema: INLEAD


