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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

8 gode råd 
til dig, der 
vil have job i 
det private

Små forandringer 
på arbejdspladsen 
er de værste

Arbejdslivet 
efter
corona

Sådan skabte vi
Danmarks første 
brætspil om litteratur

Interview:

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser



”Det er menneskelig 
natur at ville være tryg, 
men prøv at være åben 
overfor, at der også er 
gode job udenfor
bibliotekerne
– festen er ikke slut, 
den er bare flyttet et 
andet sted hen.”
Karriererådgiver Ricki Nielsen.

Gode råd, hvis du overvejer at søge job i det private, side 24.

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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04 Aktuelt:
 Biblioteker skal skabe liv i bymidten 
  
07 Leder  

08  Nyhedsoverblik 

18 Patenter er afgørende for WSA
 Anden del af Perspektivs interviewserie om karriereveje.

20 Biblioteker kan gøre verden bedre
 Biblioteket kan lære borgerne at handle ud fra FN’s Verdensmål.

30 Arbejdslivet efter corona

35 Del Din Viden-resumeer

36 Del Din Viden-artikel
 Bibliotek+: Meget mere end et bibliotek

38 Ny rapport samler forskning om læsning

40 HB-noter

42 Job og karriere 

48 Arrangementskalender
                                                                                                                           
 50 Nyt job
 Jeg kommer med et blik for formidling
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Overvejer du et job i den private sektor?

44

To informationsspecialister har udviklet 
det første danske spil om litteratur.

12Læs og spil – spil og læs

HVAD SKER DER, NÅR 
KAFFEORDNINGEN 
BLIVER SLØJFET?

24
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En del af initiativerne i planen skal finansieres 
i finansloven for 2022. Det gælder blandt andet 
puljen til biblioteker på 30 millioner kroner. Det 
samme gælder de 100 millioner kroner, der af-
sættes til et løft af bymidterne, der skal fordeles 
over de næste fire år. Der afsættes også 18 
millioner fordelt over tre år til bedre borgerdrevne 
butikker. 

Læs om hele udspillet på kulturministeriets 
hjemmeside.
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Der var tilfredshed i både Forbundet Kultur og Information og 
Danmarks Biblioteksforening over, at regeringen med sit udspil 
i maj 2021 Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsam-
fund havde blik for, at biblioteker kan være med til at tiltrække 
mennesker og liv i en ellers tom bymidte. 
   Regeringen søger med sit udspil at skabe vækst og liv i byer 
med 4.000 til 20.000 indbyggere og dermed styrke provinsen.
   Om udspillet siger kulturminister Joy Mogensen (S):
    »Bibliotekerne er ikke længere blot steder, hvor man kan låne 
bøger. De er i dag moderne kulturhuse, hvor der sker en hel 
masse kulturelle arrangementer, både i løbet af dagen og om 
aftenen. I mange byer er biblioteket byens kulturelle fyrtårn.    
Med en økonomisk håndsrækning vil vi sikre, at flere biblioteker 
bliver en central del af livet i bymidterne, hvor de vil være med 
til at skabe liv – og forhåbentlig læselyst.«

ROS FRA BIBLIOTEKERNE

»Det understøtter i den grad, den udvikling som vi arbejder på 
at bibliotekerne skal have i kommunerne, hvor de er den mest 
besøgte kulturinstitution og derfor en vigtig bylivsgenerator. 
Bibliotekerne spiller mange steder en vigtig rolle i at skabe liv 
i byerne,« siger Danmarks Biblioteksforenings formand Steen 
Bording Andersen om udspillet.
   Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, er 
også positiv, men peger samtidig på, at mursten ikke gør det 
alene, hvis man vil skabe liv i byerne:
   - Vi er glade for, at bibliotekerne inddrages aktivt som en del 
af regeringens udviklingspolitik, hvor regeringen anerkender 
den store rolle, bibliotekerne kan spille i lokalsamfundet for 
både kulturliv og for at styrke børn og unges læselyst og in-
formationskompetencer. Men disse goder opstår ikke ved blot 

Med 30 millioner kroner til medfinansiering af biblioteker i bymidten fordelt over 
2023, 2024 og 2025 er bibliotekerne tænkt ind i regeringens plan om at løfte 
provinsen. Blandt andre initiativer er udflytning af en række uddannelser, grønnere 
og mere trygge togstationer og en styrkelse af lokal- og regional presse. 

Biblioteker skal
skabe liv i bymidten

at opføre flere bygninger. Vores medlemmer og deres 
kompetencer i kulturformidling og informationskompe-
tencer skal i spil for at facilitere, at disse ting opstår.
   Dagbladet Politiken var et af de medier, der nærlæste 
regeringens udspil og ikke kun kommenterede på den 
meget debatterede udflytning af uddannelsespladser 
fra de store byer til de mindre. Chefredaktør Christian 
Jensen glædede sig over, at netop bibliotekerne havde 
fået en rolle i planen og skrev i en kommentar i avisen:
   »Langt om længe har regeringen fået øjnene op for 
bibliotekernes uforløste kulturpolitiske potentiale. Intet 
sted kan der realiseres en større regional- og kulturpoli-
tisk gevinst end ved at styrke de biblioteker, som rege-
ringen fra 2023 årligt vil donere 10 millioner kroner til.
   Regeringen genopdager dermed den kulturpolitiske 
vision, som den socialdemokratiske minister og forfat-
ter Hartvig Frisch var blandt de første til at identificere 
i velfærdsstatens tidlige fase. For den socialdemokrati-
ske kamp handlede ikke blot om at give anstændig løn 
og ordentlige arbejdsvilkår på fabrikkerne. Det handlede 
også om at løfte uddannelsesniveauet og den kulturelle 
bevidsthed, hvilket biblioteket var som skabt til.«
   Christian Jensen noterede sig dog også, at der blandt 
puljens mange millioner ikke var prioriteret nogen stor 
pose penge til bibliotekerne. 
   »Man kan diskutere, om de 10 millioner kroner, rege-
ringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den 
opgave. Men man kan dårligt gøre sig til modstander af 
planen, hvis man ønsker at gøre godt for både kulturen, 
oplysningen og provinsen.«
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Et forbund, der står for 
tryghed og trivsel
Gennem mange år har forandringer i arbejdslivet 
været et vilkår for mange af os, men gennem 
det sidste epokegørende år er der sket store 
kollektive ændringer i vores samfund og i vores 
arbejdsliv. Corona, nedlukninger og genåbninger 
har ændret mulighederne for at skabe møder 
mellem mennesker, kultur og information. Vi har 
skullet omstille os i pludselige ryk og udvikle nye 
løsninger og nye kompetencer. Derfor har vi som 
fagforening haft fokus på at skabe størst mulig 
tryghed og stabilitet i en foranderlig tid. 
   Det er forbundets klare holdning, at foranderlig-
hed og tryghed i arbejdslivet skal gå hånd i hånd. 
Det er afgørende for, at vi som mennesker kan 
trives, lære og udvikle os. Det bliver vi igen og 
igen bekræftet i, og det vil vi fortsat have stort 
fokus på i den kommende periode. 
   I Forbundet Kultur og Information nærmer vi 
os afslutningen af denne generalforsamlingspe-
riode. Dermed er hovedbestyrelsen i gang med 
at afrunde og evaluere den nuværende politiske 
strategi, samtidig med at den politiske strategi, 
der skal forme forbundets arbejde i den kom-
mende periode, forberedes. Fremadrettet tegner 
der sig nogle spor, der bygger videre på det fore-
gående arbejde, og som samtidig inddrager de 
nye erfaringer, vi har gjort. Vi vil lægge yderligere 
vægt på, hvordan vi som forbund faciliterer og 
sikrer stærke faglige netværk, skaber indflydelse 
og sikrer et arbejdsliv i balance. 
   Og netop et arbejdsliv i balance er et vigtigt 
tema, og helt ind i kernen af det at være fag-
forening. Det har været tydeligt gennem hele 

perioden med corona, at den danske model er med til at 
skabe stabilitet i en usikker tid. 
   Som forbund har vi fokus på at skabe størst mulig 
tryghed for de medlemmer, der skal vende tilbage til 
deres arbejdspladser i takt med den øgede genåbning. 
Tilbagevenden stiller store krav til, hvordan vi indret-
ter vores arbejdspladser og ikke mindst skaber rum for 
at dele oplevelser, præferencer og erfaringer, samt en 
kollegial ambition om en succesfuld tilbagevenden. For 
nogle medlemmer har tilbagevendingen betydet fysiske 
møder og glade gensyn med brugere og med borgere, 
mens det for andre desværre også har betydet et møde 
med de brugere, der lader opsparede frustrationer gå ud 
over vores medlemmer. Lad det stå klart, at vi ikke vil 
tolerere, at vores medlemmer, der er sat til at forvalte 
de retningslinjer, der er udstukket for genåbningen, skal 
stå model til denne grænseoverskridende og uaccep-
table adfærd. Heldigvis ser det ud til at være nogle en-
keltstående episoder i forbindelse med genåbningen, og 
vi har taget hånd om de medlemmer, der har henvendt 
sig på baggrund af de ubehagelige oplevelser.
   Vi må stå sammen om at skabe rammerne for en ny 
måde at arbejde på for den enkelte og for arbejdsplad-
sen. Mange har udført deres arbejdsopgaver på nye må-
der; noget må lægges på hylden (og journaliseres som 
værdifuld erfaring), mens andet med fordel bringes 
videre og forstærkes. Med fagbevægelsen er der skabt 
strukturer omkring dialog og inddragelse via Samar-
bejds- og Medarbejderudvalg, en struktur, som gang på 
gang har vist sig at skabe langtidsholdbare løsninger 
med udgangspunkt i evaluering, erfaringer og resulta-
ter lokalt på arbejdspladserne, og ikke med direktiver 
ovenfra og ned. 
   Med den aktuelle tilbagevenden og genåbning står vi 
ved en skillevej, hvor det er vigtigt at inddrage perspek-
tiver, håb og idéer fra de kommende generationer på ar-
bejdsmarkedet, for hvem ligestilling, bæredygtighed og 
diversitet har stor betydning og skaber bevægelser. Et 
trygt og sikkert arbejdsliv er ikke en selvfølge, og derfor 
er det et fokus fremadrettet for Forbundet Kultur og 
Information, for jer, der er på arbejdsmarkedet, og for 
jer, der er på vej. 

NB: Generalforsamlingen afholdes den 30. oktober 2021 
i Odense, og du kan allerede nu tilmelde dig via forbun-
dets hjemmeside og være med til at have indflydelse på 
forbundets arbejde i de kommende år. 
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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



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



8 · Perspektiv · Juni 2021

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

Vask af legetøj. Det var et af eksemplerne på opgaver, som bibliotekarer løste i kommunerne. Arkivfoto Jakob Boserup

Forhandlingsfællesskabet og KL har aftalt at forlænge 
fælleserklæringen til og med den 15. august 2021.

Kommunerne får derfor fortsat mulighed for at bede medarbejdere om at varetage 
opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, 
lokaliteter og/eller overenskomstområder, end de normalt udfører deres daglige ar-
bejde. Og de nuværende lokale aftaler kan løbe videre. Parterne er ligeledes fortsat 
enige om, at det er at foretrække, hvis varetagelse af opgaver uden for det normale 
arbejdsområde er baseret på frivillighed. Og fleksibiliteten er fortsat ledsaget af en 
pligt til lokal dialog og til at indgå lokale aftaler.

Med den aktuelle 
tilbagevenden og

genåbning står vi ved en 
skillevej, hvor det er vigtigt 

at inddrage perspek- 
tiver, håb og idéer fra de 

kommende generationer på 
arbejdsmarkedet, for

hvem ligestilling, 
bæredygtighed og
diversitet har stor

betydning og skaber 
bevægelser.  

Tine Segel,
Formandens Leder,

side 6

Fælleserklæring
forlænges til
15. august



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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De fleste af os har under krisen fået trænet vores evne til gå til onlinemøder 
og -events – og vi har fået øjnene op for deres potentiale til at nedbryde fysiske 
afstande. Det har it-faggruppen også erfaret; de har oplevet en fordobling af antal 
deltagere til deres onlinearrangementer.

Mangler din arbejdsplads kompetencer i projektledelse eller digital management?

Forbundet udbyder i efteråret to miniuddannelser:

• Projektleder i praksis – Miniuddannelse (oktober-november 2021 i København)
• Digital Manager 2.0 – Webbaseret miniuddannelse (oktober-november 2021)

var temaet for årets online faglige landsmøde.
Gense alle oplæg på www.kulturoginformation.dk

Juni 2021 · Perspektiv ·

Opgradér medarbejdernes 
kompetencer

Kompetenceudvikling 

It-faggruppens
onlinearrangementer 
hitter under corona

Hvad betyder det, hvis der står »ingen højeste 
arbejdstid« i kontrakten? Ofte er det nødven-
digt at spørge nærmere ind til praksis.

Hvis der ikke er en overenskomst på området, 
er det afgørende, hvad der er aftalt i kontrak-
ten. Men det er ofte også nødvendigt at spørge 
nærmere ind til praksis. Hvis der eksempelvis 
står, at der må påregnes merarbejde, og dette 
er inkluderet i lønnen, er det så muligt at af-
spadsere merarbejde helt eller delvist?
   Prøv at få en fornemmelse af, hvad praksis er, 
inden du siger ja til et nyt job.
   Du kan altid få sparring om dit lønkrav, inden 
du skal til jobsamtale eller inden din årlige løn-
forhandling. Ring til Rådgivning og Forhandling 
på 38 88 22 33 eller send os en mail.

Kulturen på P1 satte mandag den 17. 
maj fokus på biblioteker og coronapas 
og de episoder med konflikter om co-
ronapas, som medarbejderne desværre 
oplever.

Arbejdstid som 
privatansat

Formanden
i pressen:
Kulturen på P1
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Forbundet Kultur og Information har den 12. 
maj gjort Kulturministeriet opmærksom på, 
at der desværre er episoder, hvor personalet 
chikaneres endda meget groft på grund af 
krav om coronapas på bibliotekerne.

Forbundet Kultur og Information vurderer, 
at det fortsat er for tidligt til, at man kan 
give et samlet billede af omfanget af disse 
episoder, og forbundet opfordrer derfor til, at 
medlemmerne kontakter forbundet, hvis de 
oplever problemer. Formand Tine Segel følger 
situationen tæt.
   - For jeg er chokeret over de eksempler, vi har 
hørt fra vores tillidsrepræsenter om vrede bor-
gere, der overfuser personalet. Min opfordring 
er, at vi som borgere ikke må lade vrede og 
frustrationer gå ud over medarbejderne. Det er 
helt urimeligt, for de passer bare deres arbejde 
under nogle ret svære omstændigheder, siger 
hun.
   Forbundet er i dialog med både tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og 
opfordrer til, at man tager dialogen med ledel-
sen om, hvordan man kan håndtere episoderne.
- Vi har desuden den 12. maj i forbindelse 
med et sektorpartnerskabsmøde meddelt 
Kulturministeriet, at der har været episoder, 
hvor medarbejderne på bibliotekerne oplever 
meget vrede borgere i forbindelse med kravet 
om fremvisning af coronapas, siger formand 
Tine Segel.

Bibliotekarer oplever grænseoverskridende og grov adfærd i forbindelse med genåbnin-
gens krav om at vise coronapas. Et par steder har man måttet sætte vagter ved døren.

Generelt er bibliotekernes genåbning gået fint, lyder det fra en række tillidsrepræsentanter, 
som Forbundet har været i kontakt med. Flere steder har medarbejderne dog været udsat 
for særdeles ubehagelige episoder med vrede borgere i forbindelse med krav om visning af 
coronapas, fortæller specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information Lone Rosendal.
Forbundet har ikke været i kontakt med alle landets tillidsrepræsentanter, men fået en 
situationsrapport fra et mindre antal.
   - De værste eksempler er medarbejdere, der er blevet overfuset og kaldt ord som »na-
zisvin«, »Mette Frederiksens lejesvende« eller »røvhul«. Det fyldte naturligvis rigtig meget 
hos de berørte og har flere steder resulteret i vagter ved døren, siger Lone Rosendal.
   Hun fik indtryk af, at ledelsen bakker medarbejderne op i de svære situationer.
   - Og håbet derude er, at i takt med at folk vænner sig til at vise coronapas mange forskellige   
steder, så smitter det af på velviljen til at vise det på biblioteket, siger Lone Rosendal, der 
også bragte en appel med tilbage fra tillidsrepræsentanterne – at når udfasning af coronapas 
påbegyndes, må man ikke glemme bibliotekerne.
   Biblioteksmedarbejderne oplever dog også masser af taknemmelige og glade borgere i 
genåbningen, selv om der kan spores en forskel på de små og store biblioteker.
   - På de små filialer oplevede medarbejderne stor taknemmelighed, mens de større steder, 
hvor man måske ikke har helt samme personlige relationer, oplevede, at tonen var blevet lidt 
hårdere efter corona, fortæller Lone Rosendal.

Krav om
coronapas
giver konflikter

”Mette Frederiksens lejesvende”

Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk
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3% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en bank 
som alle andre. Du kan bruge os til det hele  
– fra lønkonto til investering. Alt fra opsparing 
til realkredit og råd givning om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i vores 
DNA. Lån & Spar tager klima, bæredygtig-
hed og etik alvorligt. Godt hjulpet på vej af en 
engageret bestyrelse, som også ønsker at give 
medlemmer af Forbundet Kultur og Information 
særligt favorable vilkår.

Giver det mening?  
Ring 3378 1998 – eller gå på lsb.dk/fki  
og book et møde.

Lån & Spar er ejet af  
bl.a. Forbundet Kultur og  
Information. Det betyder jo 
ikke, at du absolut skal vælge 
os. Bare at det er en god ide  
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har Forbundet 
Kultur og Information 
med dit valg af bank 
at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

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

* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab af  
Forbundet Kultur og Information og afsluttet uddannelse. 
Indestående over 50.000 kr. forrentes med 0%. Du skal 
betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger 
250.000 kr. Du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån 
& Spar (LSBprivat er en del af en samlet pakke af produkter 
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). Rente-
satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019. Du behøver 
ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer og nye 
real kreditlån skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit  
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. 
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Det første danske spil om litteratur lander snart på fem europaller i
indkørslen hos Christina Eriksen og Ole Olesen-Bagneux, begge
informationsspecialister uddannet fra Danmarks Biblioteksskole*. 
De har brugt halvandet år og deres opsparing på det litteraturspil, 
de gerne selv vil spille. 

�
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udbredt opfattelse, at en enlig mand med en passende
 formue må have brug for en hustru«?
Du får lige tre svarmuligheder: 1. Jan Fog, I første række, 2. He-
len Fielding, Bridget Jones' dagbog, 3. Jane Austen, Stolthed og 
fordom. Sådan lyder et spørgsmål i Danmarks første litteratur-
spil LÆST (svaret får du til slut).
   Idéen til spillet opstod nytårsaften 2019. Og da det i starten 
af 2020 stod klart for Christina Eriksen og hendes mand Ole 
Olesen-Bagneux, at de alligevel ikke kunne se familie og ven-
ner, da hele samfundet lukkede ned, kiggede de på hinanden. 
Nu var muligheden (læs: fritiden og aftenerne) der for at skabe 
noget sammen med udgangspunkt i deres fælles passion for 
litteratur - i alle afskygninger. Et litteraturspil.
   - Vi er typerne, der altid har tænkt: hvorfor findes Trivial Pur-
suit ikke i en udgave med kun den brune (litteratur)kategori? 
Det findes for eksempel på engelsk, fransk og tysk, men ikke 
på dansk, siger Ole Olesen-Bagneux. 

SKANDALER OG FAKTA 

Derfra begyndte de at udtænke litteraturspørgsmål, som er 
spillets omdrejningspunkt, og gik samtidig i gang med at re-
searche på, hvordan man udvikler og producerer et spil. Det var 
et noget mere omfattende arbejde, end de umiddelbart havde 
forestillet sig. Og flere gange undervejs var de ved at gå kolde.   
For eksempel da det gik op for dem, at de stod foran et valg om 
enten at bruge deres penge på et nyt badeværelse til familien 
på fire med to små børn eller 2.000 brætspil, som de endnu 
ikke aner, om nogle gider spille - og dog, for spillet er testspillet 

�

af både forlæggere, bibliotekarer, jurister og 
ingeniører. Det vender vi tilbage til.
   - Vi brugte også de første mange måneder 
på at udvikle og gennemtænke spillets fire 
kategorier. De skulle indeholde alle aspekter, 
og vi ville finde en anderledes og sjov vej ind 
i litteraturen med både bredde og dybde i 
spørgsmålene, der også gerne måtte være 
lidt provokerende, og med et mål om, at man 
skal have et grin eller to undervejs, forklarer 
Christina Eriksen.
   En af kategorierne blev Set og Hørt med 
spørgsmål om fortolkninger af bøger, for 
eksempel filmatiseringer, computerspil, musik 
inspireret af bøger, grafik, steder, caféer, re-
stauranter og så videre med referencer til lit-
teratur. Et eksempel er: Kaffekæden Starbucks 
har taget sit navn efter en karakter i en berømt 
roman. Hvilken roman? (Moby Dick af Herman 
Melville. Starbuck var øverste styrmand).
   - Vi vil gerne vise, at litteratur er allesteds-
nærværende, og at den påvirker os alle på en 
masse måder. Selvom du ikke læser bøger, så 
er litteraturen en del af vores kultur og hver-
dagsliv og har stor indflydelse på samfundet, 
siger Christina Eriksen.
   - Jægerbogen, der eksempelvis blev oversat 
til arabisk og fældede en minister, eller bogen 
Befrielsens øjeblik om tidligere statsminister 

“Vi er typerne, der altid har 
tænkt: hvorfor findes Trivial 
Pursuit ikke i en udgave kun med 
den brune (litteratur) kategori?”

Christina Eriksen og Ole Olesen-
Bagneux lavede spillet LÆST med 

fuldtidsjob og to små børn ved siden af. 
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Det er Weekendavisens illustrator Lars Vegas, der har lavet illustrationerne, og bogdesigner Aase Eg har lavet det grafiske design til spillet.  
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Lars Løkke Rasmussen, der måske havde ind-
flydelse på udfaldet af sidste valg, tilføjer Ole 
Olesen-Bagneux.  

BELÆST TABER

I de to informationsspecialisters optik er litte-
ratur ikke kun for en snæver kreds. Derfor kan 
man også vinde LÆST uden at være belæst, 
hvilket en af testspillerne – en forelægger – 
blev lidt fortørnet over, da hans teenagesøn 
vandt over ham. 
   - Men det er netop pointen, at det ikke kun 
handler om, hvem der har læst flest bøger 
eller kender alle klassikerne. Et andet testpar 
oplevede, at deres børn vandt over dem, fordi 
de unge kendte til nutidig dansk litteratur som 
Helle Helle, siger Ole Olesen-Bagneux.  
   Spillet henvender sig til alle, der kan lide at 
læse, men målet er også at give flere lyst til at 
læse, fordi det netop viser, at litteratur er me-
get bredt. For eksempel kan nogle spørgsmål 
besvares, fordi man er sportsinteresseret, for 
eksempel: Hvem skrev bogen Sorte svin? (Svar: 
Fodboldspilleren David Nielsen).
   En anden kategori er Rundt om bogen med 
spørgsmål om bøger, for eksempel: Hvad er tit-
len på Chris Kraus’ debutroman fra 1997, som 20 
år efter fik en genrejsning? (Svar: I Love Dick). 
   - Sådan har vi haft det sjovt med spørgsmå-
lene undervejs, smiler Christina Eriksen, der 
har opbygget et massivt litteraturkendskab 
gennem syv år i Nota (bibliotek for mennesker 
med læsehandicap, red.). 
   - Jeg talte hver dag med rigtig mange lånere 
om litteratur – også om Morten Korch og Jane 
Aamund – og den del af den danske litteratur 
har jeg insisteret på, er med, siger Christina 
Eriksen, der undervejs sagde sit job op i Nota, 
da virksomheden flyttede til Nakskov på 
Lolland, og der blev for lang transport med to 
små børn. Det gav hende et halvt års arbejde 
til spillet.

SPILMENTOR 

De to spiludviklere har kombineret og kompri-
meret al deres viden om litteratur, forfattere, 

anmeldelser og litteraturens indflydelse og historie med hver 
deres forcer.
- Christina har haft overblik, været struktureret og har skrevet 
flest spørgsmål, siger Ole Olesen-Bagneux, der til gengæld har 
en mailkorrespondance på mere en 300 mails med spilfabrikker 
i Europa.
Det gik også hurtigt op for dem, at de havde brug for gode råd 
til, hvordan man gør en idé til et håndgribeligt produkt. Og da 
de så en anmeldelse af et sprogspil udviklet af en forfatter i 
samme by som dem selv, tog de kontakt og bad hende blive 
deres »spilmentor«.
   - Hun kunne give os en slags drejebog og en liste over alle 
dem, man skal huske at kontakte, fra grafiker og illustrator til 
fabrikker. Man skal spørge ind til papirtykkelse, overfladebe-
handling, æsker, spillepladestørrelser, spillebrikker, levering, 
og hele tiden skal man justere efter, hvad de har og kan. Hvor 
meget tekst kan der for eksempel stå på et kort? Testspillene 
viste også, at spillet tog for kort tid at spille, så vi forsøgte os 
med en lang spilleplade, hvilket ikke duede. Løsningen blev en 
terning kun op til tre, så tager spillet dobbelt så lang tid. Voila.   
   Det blev spilproducenten Cartamundi, der vandt opgaven, 
og i juli leverer de fem paller med spil, der skal stå i garagen 
og i kælderen. Ægteparret har valgt at sælge spillet gennem 
deres egen webshop www.laest.dk og på længere sigt udvalgte 
forhandlere.
   Nu glæder de sig til, at spillet skal spilles, og har allerede 
idéer til specialversioner af spillet med nicheemner inden for 
litteraturen. 
   (Svar på indledningens spørgsmål: Jane Austen, Stolthed og 
fordom.)

*Danmarks Biblioteksskoles uddannelse er i dag en del af uddannelsen Informationsstudier på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet.

“Vi vil gerne vise, 
at litteratur er 
allestedsnær-
værende, og at den 
påvirker os på en 
masse måder.”
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Spillet indeholder 264 
spørgsmålskort med 1056 
spørgsmål om især dansk 
samtidslitteratur, men 
med tråde både tilbage 
i tiden og ud i verden. 
Spillet er kompakt med 
en spilleplade, der kan 
folde sig ud til 40 gange 
40 centimeter. Spillet vil 
kunne købes fra midt i 
juli, men kan allerede nu 
reserveres. Se mere på 
www.laest.dk.  

- Vi har ikke set tv, slappet af eller sovet ret meget i 
halvandet år. Vi har været gode til at skiftes til at holde 
energien oppe, siger Christina Eriksen. 
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- Jeg har altid interesseret mig for erhvervsstof og det tek-
niske, siger Bente Vennestrøm Olsen. Blandt andet derfor 
handlede hendes hovedopgave på Danmarks Biblioteksskole i 
1992 da også om patenter og søgning i patentdatabaser. Siden 
er teknisk information – patenter, varemærker, standarder - 
blevet omdrejningspunkter i hendes karriere. 
   I dag er hun ansat hos høreapparatsproducenten WS Audio-
logy (WSA), der i 2019 blev til efter en fusion mellem danske 
Widex og Siemens’ høreapparatsdivision Sivantos. Bente Ven-
nestrøm Olsen arbejder med patentovervågning og administra-
tion af virksomhedens varemærkeportefølje. 

PATENTER ER KILDE TIL INNOVATION

- Patenter er spændende, blandt andet fordi de udgør en vigtig 
samfundsfunktion, fortæller Bente Vennestrøm Olsen. 
   - Mange tror, at patenter kun handler om at beskytte opfin-
deren, at sikre vedkommende eneret til en erhvervsmæssig 
udnyttelse af opfindelsen. Men der er et dobbelt formål med 
patenter. Til gengæld for eneretten skal opfindelsen offentlig-
gøres, således at andre kan blive inspireret af den viden. På den 
måde er patentlitteratur en kilde til innovation i samfundet, og 
det sker ofte, at kvikke hoveder udvikler videre på andres idéer, 
selvfølgelig uden at krænke eneretten.

PÅ UDKIG EFTER ’PATENT TROLLS’

Bente Vennestrøm Olsens arbejde med patenter handler først 
og fremmest om overvågning. Det betyder, at hun skal iden-
tificere andre virksomheders verserende patentansøgninger 
samt eksisterende patenter, der krænker WSA’s rettigheder.    
Samtidig skal hun også undersøge, om WSA’s egne idéer til nye 
produkter kommer for tæt på andre virksomheders patentret-
tigheder. Og patenter kan være en kampplads, forklarer hun. 
- Der er blandt andet truslen fra såkaldte ’patent trolls’ på det 
største marked, USA. De opkøber typisk patentporteføljer fra 

Med udgangspunkt i en hovedopgave om patenter og patentda-
tabaser har Bente Vennestrøm Olsen skabt sig en næsten 30-årig 
karriere i erhvervslivet baseret på kompetencer indenfor søgning, 
teknisk forståelse og samarbejde. 

Patenter er
afgørende for WSA 
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konkursboer, konkurstruede virksomheder el-
ler enkeltopfindere. Patent trolls bruger deref-
ter patenterne til at true etablerede virksom-
heder i industrien med påstand om sagsanlæg 
og krænkelse af rettighederne. Deres eneste 
intention er imidlertid at tjene penge på at 
indgå aftaler med virksomheder, der vil undgå 
en retssag. En af måderne for os at bekæmpe 
patent trolls på er at erhverve patenterne, før 
de gør det.
   Ud over at beskytte virksomheden skal pa-
tentovervågningen også fremme innovation. 
Det foregår i internationalt regi via branche-
samarbejdet HIMPP - Hearing Instrument 
Manufacturers Patent Partnership, forklarer 
Bente Vennestrøm Olsen. 
   - Vi overvåger den teknologiske udvikling og 
erhverver regelmæssigt patentrettigheder for 
at gøre dem tilgængelige for høreapparatin-
dustrien. Jeg står for databaseovervågningen, 
og det giver mit job en ekstra dimension at 
deltage i et sådant internationalt samarbejde.

INTERNATIONAL KOORDINERING

Også den anden væsentlige del af Bente Ven-
nestrøm Olsens arbejde, varemærker, har en 
international dimension. 
   - Når marketingafdelingen har fundet på et 
nyt navn, er opgaven at søge på enhver form 
for visuel eller fonetisk forvekslelighed, så vi 
ikke kommer i problemer på et senere tids-
punkt. Tilsvarende skal vi selvfølgelig over-
våge, at andre produkter ikke kommer for tæt 
på vores. Hele WSA’s varemærkeportefølje 
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er samlet i Danmark, hvorfor der er en del international koor-
dinering. Jeg samarbejder dagligt med kolleger rundtomkring i 
verden, og det er meget spændende.

ET AKTIV FOR VIRKSOMHEDEN

Og nu, knap 30 år efter, Bente Vennestrøm Olsen blev uddannet 
bibliotekar, kan hun stadig trække tråde tilbage til uddannelsen 
og sin oprindelige faglighed? Absolut, lyder svaret. 
   - Mine kernekompetencer var og er struktur og søgeteknik. 
Derudover skal du være i stand til at sætte dig ind i tekniske 
spørgsmål, i hvert fald på et overordnet niveau. Og så er samar-
bejde meget vigtigt i mit job. Jeg er i kontakt med andre faglig-
heder og kulturer, og det er et aspekt, jeg sætter stor pris på.
   Bente Vennestrøm Olsens kompetencesæt betyder meget i en 
virksomhed som WSA, siger hendes chef, Patent Director Kim 
Adelhorst. 
   - Det er supervigtigt at have styr på patenter og varemærker 
i vores branche, ikke mindst med hensyn til produktudvikling. 
Du kan komme frygtelig galt afsted, hvis du ikke på forhånd 
har afklaret patenter og varemærker. Og det er blevet endnu 
mere relevant i de sidste 10 år, hvor industrien har gennemgået 
en omfattende digitalisering. I dag er smartphonen central for 
betjening af høreapparater, og det involverer selvfølgelig en 
masse ny teknologi. Bentes kompetencer inden for strukture-
ring og søgning, samt selvfølgelig hendes brede erfaring, er et 
klart aktiv for os.

Ny serie
om karriere 

Perspektiv vil i de kommende 
fem numre bringe interviews 
med fem profiler ansat i 
det private erhvervsliv. 
Interviewserien viser bredden 
i medlemmernes opgaver 
og kompetencer og kan 
inspirere til nye karriereveje 
og hjælpe dig med at sætte 
nye ord på din faglighed. Serie 
flere interviews på vores 
hjemmeside i vores univers om 
karriereveje.

Inden sin tid hos WSA arbejdede Bente Vennestrøm Olsen 
i en række andre organisationer med fokus på søgning og 
overvågning af information. I de første tre år efter endt 
uddannelse var hun ansvarlig for informationssøgning 
og etablering af et internt bibliotek hos Center for 
Små Handicapgrupper, hvorefter hun fra 1995 til 2002 
arbejdede med søgning, teknologi og formidling hos Dansk 
Standard (DS). 
   - Det var en spændende tid hos DS. Dels var det 
indre marked i EU netop gået i gang, hvilket betød, at 
man skiftede fra nationale standarder til nye fælles 
EU-standarder i relation til EU-direktiver. En stor del 
af arbejdet gik derfor ud på at rådgive virksomheder. 
Derudover tog udviklingen af internettet fart. Man gik fra 
årligt at udgive et papirkatalog med gældende standarder 
til at lave onlinekataloger. Jeg var med til at udvikle det 
første elektroniske katalog fra DS.
   Efterfølgende gik turen til Chas. Hude, et af Danmarks 
ældste patentbureauer, der hjælper virksomheder med 
at afklare og beskyttes deres intellektuelle ejendomsret. 
Her var hun ansvarlig for patentovervågning, inklusive 
søgestrategier, samt del at et team af bibliotekarer, der 
udførte søgninger efter forvekslelige varemærker. Fra 
Chas. Hude skiftede Bente Vennestrøm Olsen til et andet 
dansk patentbureau, Holme Patent, hvor hun arbejdede 
med nationale videreførelser af internationale og 
europæiske patentansøgninger. 

Fra standarder til patenter
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Biblioteker 
kan gøre
verden 
bedre 



Bibliotekerne kan blive stedet, hvor 
borgerne lærer om og handler ud 
fra FN’s Verdensmål. Det tankesæt 
er blevet til netværket DB2030, der 
er klar til at kompetenceudvikle 
medarbejderne og verdensmåls-
certificere bibliotekerne.
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Hvis der er én rejse, Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksfor-
ening, fortryder, at han ikke deltog i, så er det den rejse, hvor han var inviteret til 
New York af den internationale biblioteksorganisation IFLA til FN’s hovedsæde 
for at lobbye for bibliotekerne i forbindelse med evalueringen af verdensmålene 
fra 1990’erne og skabelsen af de nye. For det var dér, at delmålet »16.10« blev 
skrevet ind i de 17 verdensmål, der blev vedtaget i 2015. Delmålet lyder: »Der 
skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale fri-
hedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler«.
   - Det mål siger, at adgang til information er afgørende for udvikling - på linje 
med adgang til rent vand, og det er rigtig stort. Så man får lyst til at ranke 
ryggen og sige »det er dét, biblioteket handler om«. At få borgerne med, at give 
dem information og udvikle verden til et bedre sted, siger Michel Steen-Hansen 
og tilføjer, at biblioteker over hele verden arbejder med. Og det er også på vej til 
at fylde mere og mere i Danmark, hvor Danmarks Biblioteksforening i 2018 var 
initiativtagere til en konference.

DE FÆRRESTE VIDSTE, HVAD VERDENSMÅLENE VAR

- Her holdt Odense Kommune blandt andet oplæg og fortalte, at de brugte 
biblioteket og kulturen til deres arbejde med verdensmålene, fordi det var dér, 
den folkelige forankring lå. Den tankegang lå tæt på vores tænkning i forhold til 
bibliotekerne - at de er en generator for mange ting, siger Michel Steen-Hansen. 
   Til samme konference fortalte professor Steen Hildebrandt om bibliotekerne 
rolle og deres mulighed for at løse den helt store udfordring, man havde med 
verdensmålene i 2018. Nemlig, at det kun var et sted mellem ti og 20 procent af 
danskerne, der overhovedet vidste, hvad FN’s Verdensmål var. Der manglede i 
den grad folkelig forankring, og uden den ville verdensmålene ikke blive omsat 
til handling, mente han.

NETVÆRK FOR FOLKELIG FORANKRING

Undervejs i konferencen foreslog Thomas Sture Rasmussen, der er bibliotekar 
ved Ballerup Bibliotekerne, at man etablerede et netværk om verdensmålene. 
I første omgang nedsatte man en taskforce, og efterfølgende blev netværket 
DB2030 (Danmarks Biblioteker 2030) etableret. Det særlige ved netværket er, 
at det ikke kun er for biblioteksfolk.

�
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Følg med i DB2030-netværket på Facebook: Søg efter DB2030  /  Følg med på hjemmesiden https://db2030.dk/

- For det bliver først interessant, når andre vil 
bruge bibliotekerne som den folkelige indgang. 
Det var der heldigvis en lang række organisatio-
ner, der kunne se. I løbet af et år fik vi netværket 
op at stå, og her har vi verdensmålsorganisatio-
ner og grønne organisationer med, siger Michel 
Steen-Hansen, der nævner den grønne tænketank 
Concito, Forbrugerrådet Tænk, Chora2030, der 
arbejder for at fremme et bæredygtigt samfund, 
og Verdens Bedste Nyheder som eksempler. 
Imens netværket blev dannet, begyndte kommu-
nerne at udvikle verdensmålsstrategier, der nogle 
få steder landede hos bibliotekerne, men oftest 
var forankret i forvaltningerne – typisk teknisk 
forvaltning.
   - Men verdensmålene handler ikke kun om 
noget teknisk og miljømæssigt. De handler om 
noget større. Uddannelse, ligestilling, adgang til 
information og så videre, og derfor var det, set 
med vores briller, oplagt, at biblioteket gik ind – 
som en tværkulturel institution – og sagde »vi 
kan binde det her sammen«. Det hører vi også fra 
politikerne, der kan se, at der mangler en institu-
tion til at gribe den rolle. 

KONKRETE RESULTATER

Michel Steen-Hansen fremhæver særligt tre 
områder, hvor netværket har skabt handling: Det 
første er omkring kompetenceudvikling, hvor 
Forbundet Kultur og Information i samarbejde 
med Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes 
Biblioteker og Ballerup Bibliotekerne har etableret 
en række kompetenceudviklende onlinearrange-
menter i maj og juni 2021. 
   - Hvis vi påstår, at biblioteket kan være genera-
tor, så skal vi også sikre, at medarbejderne har de 
kompetencer, der er brug for i forhold til at skabe 
fællesskaber, formidle information og så videre. 

Og vi skal hele tiden i fællesskab tale om, hvad og hvordan vi 
gør det.
   Et andet tydeligt resultat er en Verdensmålscertificering af 
bibliotekerne, som Chora 2030 er ved at udvikle, ligesom de har 
udviklet en verdensmålscertificering af skoler, der indgår en 
treårig handleplan, hvor verdensmålene tænkes ind i undervis-
ning, drift og værdisæt. 
   - Vi har fået støtte fra flere fonde, så vi kan certificere 12 bib-
lioteker, men det har vist sig, at 20 biblioteker gerne ville være 
med i udviklingen, og det har vi fået til at lykkes. 
Arbejdet vil køre over flere år, og andre kulturinstitutioner er 
allerede nysgerrige på at høre mere. 
   - Mange kulturinstitutioner taler om verdensmål, som om 
det handler om at sortere affald og spare på energien. Men vi 
tænker i borgerinddragelse, og det er en helt anden ting, som 
mange synes er meget interessant. Altså hele verdensmål 17 
om partnerskaber for handling, som vel er der, vi placerer os.
   Det tredje konkrete resultat af netværket er festivalen Ver-
dens Bedste Løsninger, der hidtil har været forankret i Ballerup 
Bibliotekerne. Her præsenteres man for de fedeste projekter, 
der kan inspirere bibliotekerne. 
   Men kan bibliotekerne ikke – som et frit og uafhængigt mø-
dested – blive for politiske, hvis de aktivt går ind i arbejdet med 
FN’s Verdensmål?
   - Nej, siger Michel Steen-Hansen. 
   - Det er hele FN, der står bag verdensmålene. Der er 17 mål, 
som har over 150 underliggende verdensmål. De er partipolitisk 
neutrale, men er værdimæssigt forankret. Når 193 FN-med-
lemslande har tilsluttet sig, så kan bibliotekerne nok også. Det 
handler om at mindske ulighed, at alle skal have en uddan-
nelse, at mindske CO2 og så videre. Det er mål for os alle, og vi 
er forpligtet til at arbejde for dem. Jeg har hørt bekymringen 
før, men aldrig fra politikere, så jeg tror mere, at bekymringen 
opstår som en slags selvjustits. Men bibliotekerne er en demo-
kratisk platform, der skal arbejde med borgerne og være med 
til skabe en bedre verden. Det kan man ikke være imod, og det 
interessante er, at bibliotekerne skal facilitere, at borgerne selv 
handler. Håbet er, at vi skaber en bedre verden. 



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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Jeg anbefaler at bruge »informationsspecialist« 
fremfor bibliotekartitlen, fordi »bibliotekar« ikke 
fortæller omverden noget om, hvilke opgaver du 
kan løse. Andre titler, der kan være relevante, kan 
eksempelvis være »udstillingsansvarlig«, »event-
koordinator« og »projektleder«. 
   Nogle arbejdsgivere tror, at en bibliotekar laver 
det samme nu, som de gjorde for 30 år siden, 
og at alle laver det, som udlånsvagten laver. Så 
man er nødt til at sætte sig ned og formulere 
sine opgaver, så de giver mening for andre: »Jeg 
står for kommunikationen på X-platform, laver 
X-udstillinger og X-arrangementer og er ansvarlig 
for fundraising og X-systemer«.

TEKST DITTE HILLEBRAND MORTENSEN FOTO JAKOB BOSERUP

Kun en mindre del af Forbundet Kultur og Informations 
medlemmer er beskæftiget i den private sektor, på trods 
af at de private virksomheder i stigende grad efterspørger 
medlemmernes kompetencer - for eksempel inden for 
registrering og vedligeholdelse af metadata, understøt-
telse af it-sikkerhed, overholdelse af GDPR samt at agere 
bindeled mellem systemer og brugere. 

1. Brug den rigtige titel

Overvejer
du et job i den
private sektor? 

Forbundet har netop 
udgivet folderen Job 
i det private – virk-
somhederne har brug 
for dine kompeten-
cer. Her kommer kar-
riererådgiver Ricki 
Nielsen med otte 
pointer til dig, der 
overvejer at søge job 
i den private sektor. 
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Bibliotekarer er generelt et ydmygt folkefærd, hvilket er 
en fremragende og overset kompetence – som desværre 
bare ikke er så nyttig i jobsøgningsøjemed, fordi ydmyghe-
den kan betyde, at de taler egne kompetencer og resulta-
ter ned. Men mange bibliotekarer har været tovholdere på 
nogle fantastiske projekter. De skal formidles.

I løbet af de 10 år, jeg har været i forbundet, er 
bibliotekarrollen gået fra at være en introvert rolle 
til en ekstrovert, hvilket mange af de introverte 
bibliotekarer selvfølgelig ikke trives i. I det private 
er der til gengæld kommet flere introverte stillinger, 
som ikke tidligere har været der; job som Records 
Manager og specialiststillinger, hvor man kan sidde 
og fordybe sig. Det kan være et godt argument for 
at skifte sektor.

Fremfor at kigge på, om en stilling er i en privat eller 
offentlig virksomhed, så er mit råd i stedet at se på, om 
arbejdspladsen er mest under udvikling eller under afvik-
ling. Data Management i private virksomheder er under 
udvikling. Og nok mere hos vindmøllevirksomhederne end 
i olievirksomhederne, bare for at tage et eksempel.

Jeg tror, det vil give mening for mange bibliotekarer at tale 
med nogle i det private erhvervsliv. Det er helt forståeligt, 
at det private arbejdsmarked virker skræmmende på én, der 
ikke har erfaring fra den sektor. Så mit råd er at finde fem 
mennesker, der har foretaget et karriereskift til et job i det 
private; skriv til dem og spørg, hvilke udfordringer de mødte 
i forbindelse med deres skifte. Tal med nogle, der sidder på 
den anden side, så du kan danne dig dit eget indtryk.

Der er også flere, der forestiller sig, at et arbejde i det private 
ikke kan være meningsfuldt, hvilket står i kontrast til arbej-
det på et bibliotek, som mange ikke kan finde noget dårligt 
at sige om. Men der er også mange virksomheder, der gør en 
forskel. Nogle gange skal man se sig selv som en del af en 
større sammenhæng, for eksempel som den, der holder styr 
på data i en stor vindmøllevirksomhed. Så selvom du ikke selv 
suger CO2 ud af atmosfæren, er du en brik i et puslespil, som 
arbejder på at gøre vores energiforbrug mere bæredygtigt.

En af de klare fordele ved de private virksomheder er, at 
pengene som regel følger med succes og omvendt med 
fiaskoer. Hvis du skaber værdi på et område, vil der med al 
sandsynlighed følge flere midler med. Arbejdsgiverne er 
ikke økonomisk eller politisk begrænset på samme måde 
som i det offentlige.

Bibliotekarer må gerne blive bedre til selv at opsøge muligheder og tænke over, hvor der kan være brug for deres kompe-
tencer. Det er menneskelig natur at ville være tryg, men prøv at være åben overfor, at der også er gode job udenfor bibliote-
kerne – festen er ikke slut, den er bare flyttet et andet sted hen.

2. Vær ikke bange for at 
fortælle om dine resultater

3. Plads til fordybelse
i det private

4. Find et job eller en 
branche under udvikling

5. Det private arbejdsmarked 
er ikke det vilde vesten

6. Meningsfuldt arbejde 

7. En ofte overset fordel
ved private virksomheder

8. En opsang til bibliotekarerne
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Hvad motiverede dig til at søge job i det private?
- Da jeg studerede, var uddannelsen delt op, og jeg valgte et 
spor med fokus på firmabiblioteker. Jeg kunne især godt lide 
de tekniske fag og ingeniørmiljøet, som jeg havde stiftet 
bekendtskab med gennem et tidligere job. Der var stor 
arbejdsløshed, da jeg blev færdig, og det var svært at finde 
job i Jylland, hvor jeg boede. Det var inden internettet, så jeg 
havde kun adgang til de jobopslag, der var i Bibliotekarforbun-
dets blad. 
   Det var i bladet, jeg fandt mit første job som institutbiblio-
tekar hos Mikroelektronik Centret på DTU. Det var et lille fag-
bibliotek i et inspirerende miljø med forskere og studerende. 
Derefter var jeg uddannelsesbibliotekar på en teknisk skole 
og et teknisk gymnasium, hvor jeg fik budget- og medar-
bejderansvar og skulle implementere et nyt system. Det var 
spændende, men meget bureaukratisk og ufleksibelt i forhold 
til budget og timeforbrug, da alt skulle godkendes på forhånd. 
Da vi efter fire år stod foran flere organisationsændringer, var 
det et godt tidspunkt at søge videre mod det private.

Hvad har du været glad for ved jobbet?
- Jeg er blevet hos Ørsted, fordi jeg hele tiden har haft plads 
til at udvikle mig. For eksempel var jeg Document Control 
Lead på en voldgiftssag i to år i olie og gas-forretningen, hvor 
jeg blandt andet skulle etablere nye dokumentationsproces-
ser og supportere med at genfinde dokumentation. Derud-
over er Ørsted en virksomhed, der gerne vil passe på sine 
medarbejdere – og Ørsteds vision om at skabe en verden, der 
udelukkende kører på grøn energi, er også fantastisk.

Hvad vil du anbefale andre ved at skifte til det private 
arbejdsmarked?
- Du får frihed, og faggrænserne er ikke så optrukne, hvilket 
betyder, at du kan få mere bredde i dine opgaver. Hvis du 
ligesom jeg kan lide at tilegne dig nye kompetencer og ikke 
er så glad for kasser, så er det private måske et godt sted for 
dig. Det er mere jobindholdet og din egen proaktivitet, der 
definerer din rolle – ikke din titel. Så skal du også bare kunne 
leve med, at rammerne ikke altid er så faste. Lønmæssigt 
belønnes du efter evner og kompetencer, ikke efter en kasse, 
du er blevet placeret i.

Fra statsansat bibliotekar 
til Lead hos Ørsted 
Rikke Mellgaard Burkard, 54,
Lead Document Control Specialist hos Ørsted
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Hvad fik dig til at søge job i det private?
- Jeg havde arbejdet som bibliotekar hos Furesø Bibliotekerne 
i fem år og havde i længere tid oplevet faldende ressourcer, 
opsigelser og mere fokus på borgerservice og mindre fokus på 
anbefalinger af materiale. Da vi skulle skifte system til Cicero, 
blev jeg i høj grad udfordret fagligt, og det gav mig blod på 
tanden. Men da det var overstået, var det tilbage til hverdagen 
igen, og så det var på tide at kigge efter et andet job.
   En fra min gamle studiegruppe arbejdede i DBC, og han gjorde 
opmærksom på, at der var blevet slået en stilling op. Gennem 
samtaler med ham gik det op for mig, at man også kan bruge 
sine kompetencer andre steder end på et bibliotek.

Hvad synes du, er det bedste ved jobbet?
- Jeg kan godt lide forudsigeligheden. Der er heller ikke kamp 
om, hvornår man skal holde ferie, fordi man skal have en 
specifik vagt. Jobbet er velstruktureret og afgrænset. Du har 
overblik over, hvem du skal snakke med om hvad, og du ved, 
hvilke opgaver du har, og kan fleksibelt tilrettelægge løsnin-
gen af dem, som det passer dig. Derudover var jeg glad for 
introduktionsforløbet, og jeg blev tilmeldt kurser, så jeg kunne 

Metadataspecialist:
Alt er enormt struktureret 
Jimmy Caspersen, 41, metadataspecialist hos DBC

tilegne mig de kompetencer, jeg manglede. Det var overvæl-
dende at starte et nyt sted med helt nye opgaver, fordi det er 
så teknisk, men der er massiv dokumentation af alt, hvad vi 
foretager os, hvilket gør det nemt at sætte sig ind i tingene.
   Jeg bliver specialisteret inden for de opgaver, jeg har, hvor 
der er klare svar på tingene og konsekvenser, hvis det går 
galt. Der er forskel på at blive ekspert i en specifik kode og på 
at tale om, hvilken Kepler-krimi man mest er til. Hvis vi gør 
noget forkert, kan vi lægge de danske biblioteker ned.

Hvad tiltaler dig ved DBC som arbejdsplads?
- Der kommer hele tiden nye teknologier, som jeg skal kende 
til. Så hvis man synes, at det er spændende hele tiden at 
uddanne sig og lære nyt inden for programmering og styre-
systemer, så er det stedet. Og så sikrer vores arbejde fri og 
lige adgang til information og kultur. Selvom jeg ikke længere 
arbejder som bibliotekar, understøtter mit arbejde bibliote-
kernes arbejde ved at lette søgemulighederne og adgangen 
til de informationer, der findes i materialedatabaser. Det giver 
arbejdsglæde at vide, at jeg gør noget godt.

Du kan læse interviewene 
i deres fulde længde 
i folderen, herunder 
deltagernes råd til andre, 
som ønsker at søge job 
i den private sektor. 
Folderen finder du på 
kulturoginformation.dk 
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Det er dit første job – hvordan fik du det?
- Jeg blev headhuntet på LinkedIn. Efter studiet var jeg, ligesom 
de fleste andre, jobsøgende, og jeg havde fået det gode råd, 
at jeg skulle fokusere på min LinkedIn-profil, og det virkede. 
Arbejdsgiveren var interesseret i en kandidat, som kunne skabe 
struktur og overblik, systematisere og analysere, og fandt mig 
på den baggrund. Jeg ville nok ikke selv have søgt stillingen, 
fordi titlen dengang var »projektleder« og derfor ikke ved før-
ste øjekast rettet mod én med min profil. De havde også lagt 
mærke til, at jeg havde arrangeret Meet’n’Greet-events ude på 
universitet, hvor arbejdsgivere og studerende mødtes, så min 
proaktivitet og interesse i erhvervslivet gav pote. Derudover 
havde jeg, med de fag, jeg havde valgt på studiet, fokuseret på 
kommunikation og strukturering i virksomheder.

Hvad tiltaler dig ved det private arbejdsmarked?
- Færre tunge processer, hvilket jeg tror, er nødvendigt, hvis 
man vil forbedre tingene og skabe resultater. Det er noget, 
jeg har talt med mine gamle medstuderende om; jeg skal ikke 
igennem en lang proces og søge tilladelser hos adskillige led, 
som forhindrer mig i at skabe værdi her og nu.

Blev headhuntet på LinkedIn 
Stephanie Plambech, 29, 
Program Management Consultant hos TDC NET A/S

Derudover er vi hos TDC førende inden for tek-
nologi, og det kan man mærke. Under corona 
har vi fået det til at fungere, fordi vi formår at 
agere i det digitale univers. Vi er ikke begræn-
sede af bureaukrati og politik i samme grad 
som det offentlige.

Hvad er det bedste ved dit job?
- At jeg kan netværke, tale med forskellige 
mennesker om deres behov og gøre en forskel. 
Jeg er en del af et lille team med vidt forskel-
lige profiler, blandt andet en kommunikati-
onsuddannet og en med finansiel baggrund, 
og vi komplementerer hinanden godt. Når vi 
for eksempel skal skabe nye processer, skaber 
jeg struktur, og min kollega har en bredere 
business-vinkel og byder ind med en viden, jeg 
ikke har tilegnet mig endnu. Det er inspire-
rende at arbejde med andre med forskellige 
baggrunde.

Du kan læse interviewene 
i deres fulde længde i 
folderen, Job i det private 
– virksomhederne har 
brug for dine kompetencer.
Folderen finder du på 
kulturoginformation.dk 
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Hvad fik dig til at søge job i det private?
- Jeg har været ansat 10 år på DTU og tre 
år på CBS, men egentlig havde jeg ambi-
tioner om at arbejde i det private, da jeg 
blev uddannet i 2003. Jobmarkedet var 
dog ikke så »varmt« på det tidspunkt, især 
ikke til at ansætte folk inden for vidensty-
ring og knowledge management, som jeg 
havde specialiseret mig i. Heldigvis fik jeg 
mulighed for et vikariat på CBS Bibliotek, 
som blev begyndelsen på 13 spændende 
og udfordrende år i universitetssektoren, 
hvor universitetsbibliotekerne gennemgik 
kæmpestore forandringer. Drømmen om et 
job i det private spøgte dog stadigvæk, så 
i 2016 besluttede jeg mig for, at nu skulle 
det være.

Hvad synes du, er fordelene ved at arbejde
i den private sektor?
- Jeg synes ikke, forskellen er så stor. Der 
er de samme organisatoriske udfordringer i 
universitetsbranchen som i den finansielle 
sektor. Lige så snart en organisation har en 
vis størrelse, er der bureaukrati – privat eller 
ej. Men hvis ledelsen beslutter sig for et 
skifte, kan tingene gå hurtigt. 
   I det private er der en del omorganise-
ringer og måske mere hire-and-fire – men 
den del synes jeg også, har ændret sig i 
det offentlige; folk bliver ikke længe, hvis 
ikke de har viljen og evnerne til at tilpasse 
sig udfordringer. I universitetssektoren var 
fagforeningsarbejdet mere struktureret og 
tydeligt, som samarbejdet mellem med-
arbejderrepræsentanter og ledelsen. Det 
fungerede rigtig godt. 
   Min oplevelse er, at goderne i den private 
sektor er mindst lige så gode som i den 
offentlige sektor. Det gælder ferie og fleksi-
bilitet omkring arbejdstid, for eksempel ved 
barns sygdom. Lønnen i det private er også 
væsentlig højere, inklusive goder som betalt 
frokost, sygeforsikringer med videre.

Der er nok at tage fat på for 
bibliotekarer i det private

29

Mikael Karstensen Elbæk, 44, Data Governance Lead hos LB Forsikring



30 · Perspektiv · Juni 2021

C
O

R
O

N
A

Arbejdslivet
efter corona

Hvad har nedlukningen af samfundet på grund af en global pandemi 
gjort ved vores arbejdsliv og vores fagligheds position – måske for 

altid? Vi har spurgt en håndfuld med forskellige blikke på faget.  

Formand for GAEB
(Gymnasiernes, Akademiernes og Erhvervsskolernes Biblioteksforening) 
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Har corona styrket eller svækket biblio- 
tekets og medarbejdernes position i 
samfundet?
– I forbindelse med nedlukningen af de 
offentlige biblioteker og uddannelsesinsti-
tutionerne blev den ulighed, der i forvejen 
eksisterer i forhold til betjening af eleverne, 
tydelig. Der var uddannelsesinstitutioner 
med en ansat bibliotekar, digitale ressourcer, 
fjernlånsservice og så videre - og så var der 
institutioner uden! 
   Og der var kommunale biblioteker, der 
var helt lukkede, og andre, der hurtigt fik 

ordninger for studerende på plads, og kommu-
ner, hvor der blev afsat flere midler til digitale 
ressourcer end i andre. Den ulighed skaber et 
demokratisk problem. Det viser en manglende 
lovgivning om »minimumsniveau« i forhold 
til, hvilken biblioteksservice og undervisning 
i litteratursøgning man ønsker, at eleverne er 
sikret. 

Hvad har corona betydet for de studerendes 
syn på information og data? 
- Eleverne har - af nød - været mere op-
mærksomme på de digitale ressourcer, 

Marianne Bech Hansen
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Specialkonsulent i Forbundet Kultur og Information
med fokus på arbejdsmiljø

Hvad har corona betydet for det arbejdsmiljø, vi vender 
tilbage til?  
- Det, vi som mennesker og medarbejdere har været igennem 
det sidste halvandet års tid, er ikke noget, vi kan eller skal 
sætte en parentes om og så håbe eller tro, at alt er som før. 
Arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og arbejdsredskaber har skul-
let tilpasses eller genopfindes. 
   Nogle medarbejdere har fungeret med højere grad af fleksi-
bilitet i deres arbejdstilrettelæggelse, nogle har oplevet ro til 
koncentration om opgaven, som de savner i hverdagen, mens 
andre ikke kan koncentrere sig uden, at der er småsnak i kro-
gene. Vi er meget forskellige. Og når en ydre »fjende« rammer 
et land og en arbejdsplads, kommer det mere tydeligt frem, 
at vi er forskellige som mennesker – nogle har måske tidligere 
været utålmodige efter, at arbejdspladsen og kollegerne blev 
mere digitale, mens andre synes, fysiske møder og den analoge 
tilgang er det fedeste. I det spænd skal vi nu tilbage og finde 
det bedste fra de erfaringer, vi har gjort, og bruge det kon-
struktivt. 
   Og man skal huske, at det, vi alle har været igennem af 
tilpasninger, bekymringer, hjemmeskole og så videre, har tæret 
på energien. Derfor anbefaler erhvervspsykologer, at man ikke 
tænker, at man skal indhente det »forsømte«, eller at der skal 
»speedes op for opgaverne«, når der lukkes op igen. Derimod 
er det vigtigt med forståelse for hinanden og for, at vi ikke 
tænker ens. Vi er hinandens arbejdsmiljø. 

Lone Rosendal

uddannelsesinstitutionerne og folkebibliotekerne 
stiller til rådighed. Omvendt har det nok især 
været dér, hvor undervisningen i brugen af de 
ressourcer i forvejen har været inkorporeret, at 
udbyttet har været størst, så skridtet til at bruge 
de digitale databaser har endnu ikke været så 
stort.
   Jeg tror, at der på flere uddannelsesinstitutioner 
er kommet en styrket bevidsthed om, at vi som 
uddannelsesbibliotekarer har en vigtig rolle i for-
hold til vejledning i informationssøgning og frem-
skaffelse af materiale, fordi det blev mere synligt 
på grund af usikkerheden om, hvordan det skulle 
fungere under corona. Jeg har oplevet en kæmpe 
anerkendelse ikke mindst fra eleverne, der i 
forbindelse med store opgaver virkelig havde brug 
for min service og var lettede over, at jeg kunne 
afbøde konsekvenserne af et nedlukket gymna-
sium og et nedlukket offentligt biblioteksvæsen. 
Det, fornemmer jeg, er en generel tendens.

Hvad har corona ændret for altid?
- Vi måtte alle lynhurtigt lære at producere små 
videoer med instruktioner i det ene og det andet 
- og det er kommet for at blive. Fremadrettet nok 
mere som et supplement til det fysiske møde 
med eleverne. Derudover fik mange erfaringer 
med vejledning via Teams. Det har givet så mange 
gode erfaringer, at det kommer til at fortsætte i 
et eller andet omfang. Ikke mindst i de perioder, 
hvor eleverne sidder hjemme og skriver opgave.
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Chefjurist i Forbundet Kultur og 
Information med ansvar for de
privatansatte medlemmer

Informationsspecialist i medicinalvirksomheden
Ferring og formand for Privatgruppen i Forbundet
Kultur og Information

Har corona styrket eller svækket de 
privatansatte medlemmers position 
i virksomhederne?  
- Det er svært at sige noget gene-
relt om. Overordnet har forbundets 
privatansatte medlemmer ikke været 
ramt særlig meget af coronakrisen. 
Uden at vide det kan jeg dog forestille 
mig, at der må have været virksom-
heder, der har lukket noget ned, men 
hvor vores medlemmer har siddet med 
funktioner, der fortsat skulle vareta-
ges hjemmefra, og at det kan have 
sat spot på, at der var tale om for-
retningskritiske opgaver, for eksempel 
i forhold til håndtering af virksomhe-
dens data i forskellige sammenhænge, 
men det er et gæt fra min side.

Hvad har corona ændret for altid?  
- Vi har lært noget om, hvor store og 
hurtige forandringer vi faktisk kan 
håndtere.

Har corona styrket eller svækket de privatansatte medlem-
mers position i virksomhederne?  
- Behovet for data og information blev ikke mindre under 
nedlukningen, så mit arbejde fortsatte på samme niveau. Dér, 
hvor jeg tror, det har styrket vores position, er, at behovet for 
vores service var uforandret under nedlukningen, men den 
blev pludselig mere tydelig. Og nye brugere, som pludselig 
skulle til at arbejde hjemmefra, fik øjnene op for vores service. 
Ret hurtigt gjorde vi på min arbejdsplads brug af Teams som 
et formidlingssted, og vi var hurtige til at tilbyde hjælp til 
selvhjælp og formidle vores digitale ressourcer. 

Har corona ændret jeres arbejdsvilkår?   
- I forhold til flere digitale møder fremover, så synes jeg, der 
er lang vej, fordi de digitale platforme stadig ikke er gode nok, 
specielt ved hybridmøder med deltagere både fysisk og digi-
talt. Jeg tror, vi kommer til at stille større krav til de digitale 
platforme, hvor hybriden mellem fysisk og digital tilstede-
værelse er ændret for altid. Det betyder, vi skal være bedre 
til at kommunikere simultant og samtidig være i stand til at 
inddrage alle. Det er både en ændring og en udfordring.

Anders Nørgaard Didriksen

Karin V. Madsen



”MEDARBEJ-
DERNES POSITION

PÅ SKOLEOM-
RÅDET ER BLEVET 

STYRKET, FORDI 
VI ER DUKKET OP 

SOM ET FRISKT 
PUST I EN LANG

DIGITAL 
SKOLEDAG.”

Bibliotekschef for Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen 

Har corona styrket eller svækket biblioteket 
og medarbejdernes position i samfundet?  
- Corona har styrket bibliotekets position i 
borgernes digitale bevidsthed og markedsført 
de digitale bibliotekstilbud på forskellige, krea-
tive måder. Jeg tror, medarbejdernes position 
på skoleområdet er blevet styrket, fordi vi for 
eksempel er dukket op som et friskt pust i 
form af en online booktalk midt i en ellers lang 
digital skoledag. Jeg tror også, at bibliotekerne 
har slået deres fleksible rolle som samarbejds-
partner i kommunen fast, fordi vi for eksempel 
har hjulpet til i andre sektorer som børneinsti-
tutioner og med smitteopsporing. 

Hvad har corona betydet for biblioteksbru-
gernes syn på information og kultur?   
- Stamkunderne har mærket afsavn af fælles-
skaber og måske fået øjnene op for de digitale 

Pia Henriette Friis

tilbud. De har også taget imod gængse ana-
loge tilbud som læseklubben oversat digitalt. 
Stamkunderne har været meget glade for Click 
& collect-løsningerne. Og nogle ikke-brugere 
har fået øjnene op for, at deres lokale bibliotek 
i det hele taget fandtes (digtalt).

Hvad har corona ændret for altid? 
- Et styrket fokus på formidlingen af digitale 
ressourcer og løbende kompetenceudvikling i 
forhold til at kunne undervise og vejlede pro-
fessionelt. Øget evne til at kæde det digitale 
og de fysiske muligheder sammen. Herudover 
har vi tilegnet mod til at indgå partnerskaber 
med andre områder.
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Koordinator Undervisning og Digital Dannelse ved Københavns Universitet 
og medlem af hovedbestyrelsen

Jette Fugl

Har corona styrket eller svækket biblioteket 
og medarbejdernes position i samfundet?
- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekerne har 
arbejdet med undervisningsudvikling, didaktik, 
online og fysisk, i årevis. Der er tænkt viden-
deling, samarbejde og adgang for alle, Open 
Access og Creative Commens eksempelvis 
platformene Stopplagiat.nu og Learninglib.dk. 
   Der har været mange lokale tiltag og kom-
petenceudviklingsforløb, men også nationale 
og tværgående projekter. Det seneste projekt 
er STAK - Studerendes Akademiske Digitale 
Kompetencer, og implementeringen af det 
arbejde er først lige begyndt.
   I realiteten kan man sige, at vi har været for-
beredt, klar og klædt på, til at kunne håndtere 
en pandemi. Det tænker jeg har styrket vores 
position, men endnu bedre styrket os selv.    
 
Hvad har corona betydet for bibliotekets 
brugeres syn på information?   
- De studerende har helt klart savnet biblio-
tekernes studiemiljøer. Og studerende, der 
har brug for adgang til fysiske materialer, har 
været virkelig påvirket. Heldigvis har vi haft 
mulighed for at afhjælpe med scan af mate-
rialer og ved at åbne for fysiske aflevering og 
afhentning. 
   Overgang til 100 procent online er håndteret 
topprofessionelt, synes jeg. De studerende er 
blevet undervist 100 procent online. For nogle 
studerende har det været fint, og for andre har 
det været stramt. 
   Det har i alt fald været en stor opgave for 
underviserne, men de har grebet den og løst 
den. 
   Det kan kun udløse respekt hele vejen rundt. 
Jeg hører fra kollegaer, at de oplever et ander-
ledes involverende samarbejde med universi-
tetets undervisere, og det er jo en rigtig stor 
gevinst. Hvor biblioteksunderviserne tidligere 
kunne opleve en manglende prioritering og 
samarbejde om kursusindhold med universi-
tets undervisere, oftest på grund af travlhed, 
så er der kommet en langt større velvilje til 

at indgå i dialog med biblioteksunderviserne om bibliotekets 
indhold. 
   Det gør det muligt at få indpasset bibliotekets indhold dér, 
hvor det bedst giver mening for den studerende at få viden om 
eksempelvis litteratursøgning i forhold til deres opgaveskriv-
ning.
   Vi oplever også, at universitetet for alvor har opdaget, hvad 
biblioteket har at tilbyde i forhold til digital dannelse og under-
visning og ønsker et samarbejde. Jeg håber og tror, det er en 
generel oplevelse på uddannelsesbibliotekerne.

Hvad har corona ændret for altid?
- Undervisningen er styrket, og indlejringen af det digitale i det 
fysiske kan nu ske på baggrund af en erfaringsbaseret viden. 
For der er skabt en faglig viden og langt større kendskab til 
læringsteknologier, redskaber og værktøjer, som gør, at der kan 
produceres langt mere digitalt indhold, og det vil også blive 
afspejlet og implementeret i den fysiske undervisning. 
   Der er koblet ”Active” på begrebet ”Blended Learning”, for 
nu skal vi ikke ”kun” formidle, men også sikre læring på nye 
måder. Både før, under og efter kursusforløb. Vi understøtter 
nu 100 procent online synkron undervisning, hvor det er muligt 
og mest hensigtsmæssigt, og vi udvikler løbende læringsres-
sourcer eller hele undervisningsforløb, som både studerende og 
undervisere kan tilgå, når de har brug for det.
   Som tidligere nævnt, så har universiteterne fået øjnene helt 
op for det professionelle og understøttende tilbud, biblioteker-
ne kan bidrage med i relation til digital dannelse og undervis-
ningen, og det bliver spændende at se, hvor det bringer os hen.
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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

Ny hjemmeside om energidebat
og græsrodsbevægelsen OOA

29. april

Energi- og miljødebatten er aktuel som aldrig før. Og i Danmark har den nogle 
historiske rødder, som man kan få mange oplysninger om på hjemmesiden 
www.atomkraftnejtak.dk, som blev lanceret foråret 2021.

BIBLIOTEK+:
Meget mere end et bibliotek

5. maj

Onsdag den 28. april åbnede BIBLIOTEK+ i Høje 
Gladsaxe: Et helt særligt hus, der samler bibliotek, 
sociale aktiviteter, sundhedstilbud, foreninger og 
ildsjæle under samme tag. Borgerne er selv med til at 
skabe og forme det nye mødested, som skal styrke 
trygheden og fællesskabet i området.Parat Svar, som 
arbejder hos Aalborg Bibliotekerne.



BIBLIOTEK+: 
Meget mere end et bibliotek

Gennem vinduerne har nysgerrige borgere kunnet følge tilbli-
velsen af BIBLIOTEK+, når de har gjort deres daglige indkøb på 
Høje Gladsaxe Torv, hvor det nye samlingspunkt bliver en synlig 
og vigtig del af bylivet. Bemandet med balloner og håndsprit 
kunne medarbejderne endelig tage imod de første gæster, da 
huset åbnede onsdag den 28. april.
   I BIBLIOTEK+ bliver brugerne mødt af bogudstillinger i for-
skudte planer, hyggelige læsekroge og et børneområde, som 
kalder på leg. Hvis blikket glider videre, finder man dog hurtigt 
ud af, at her ikke er tale om et helt klassisk filialbibliotek, 
for huset rummer også aktivitetslokaler, som kan slås sam-
men efter behov, et krearum og sågar et stort, rundt køkken. 
Men BIBLIOTEK+ er også noget helt nyt og andet: Det samler 
bibliotek, boligsociale indsatser, foreninger, sundhedstilbud og 
kulturelle aktiviteter under samme tag og indbyder alle, som 
har lyst, til at blive en del af huset:
   - Her er plads til alle, der har lyst til at være en del af, bidrage 
eller give noget tilbage til huset og fællesskabet. Du er også 
velkommen til blot at komme i huset, deltage i aktiviteter, låne 
en bog eller mødes med andre. Det afspejler indretningen af 
huset, som er fleksibel og nemt kan tilpasses forskellige formål 
- hvad enten det er krimiklub, fællesspisning eller huskoncert, 
forklarer filialleder Martin Timmermann Andersen. 

Af Signe Kjærbølling, kommunikationsmedarbejde, Gladsaxe Bibliotek
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Onsdag den 28. april åbnede BIBLIOTEK+ i Høje Gladsaxe: Et helt særligt 
hus, der samler bibliotek, sociale aktiviteter, sundhedstilbud, foreninger 

og ildsjæle under samme tag. Borgerne er selv med til at skabe og forme 
det nye mødested, som skal styrke trygheden og fællesskabet i området. 
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Det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek er flyttet 
sammen med den boligsociale indsats, Vores 
HG, ind i det nye hus med navnet BIBLIOTEK+, 
som åbnede 28. april.

NOAA Architects står bag indretningen 
af lokalerne, som dækker over 933 m2 og 
rummer bibliotek og bydelshus med kulturelle 
aktiviteter, mødesteder, faciliteter for 
foreninger med mere. 

Vores HG & Høje Gladsaxe Helhedsplan:
Helhedsplaner er boligsociale projekter, som 
indeholder forskellige projekter og aktiviteter 
til gavn for et boligområde. I Høje Gladsaxe 
er helhedsplanen opstået som et samarbejde 
mellem de lokale boligorganisationer samt 
Gladsaxe Kommune. Helhedsplan 2017-2020 
løber videre i 2021 og er for alle og er med til at 
fremme beboernes egne initiativer og et endnu 
stærkere sammenhold mellem Høje Gladsaxes 
cirka 4.500 beboere. Se voreshg.dk.
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Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, 
der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.

STYRKER FÆLLESSKAB

Det nye BIBLIOTEK+ udspringer af et ønske 
om at skabe et fælles mødested, som bidrager 
til at styrke fællesskabet og trygheden i om-
rådet. Det tidligere Høje Gladsaxe Bibliotek var 
udfordret af en isoleret placering på bagsiden 
af et lukket center, og det har i perioder skabt 
utryghed og ført til færre besøg på bibliote-
ket. Da biblioteket fik mulighed for at flytte 
ind i større lokaler midt i Høje Gladsaxes byliv, 
gav det samtidig plads til at samle flere lokale 
tilbud og aktiviteter.  
   Tilblivelsen af BIBLIOTEK+ ligger i forlæn-
gelse af den aftale, som boligorganisationer, 
politi og Gladsaxe Kommune indgik i 2018, der 
blandt andet handler om at skabe et trygt og 
attraktivt kvarter. Med det nye fælles hus 
bliver samarbejdet mellem de lokale aktører 
yderligere styrket:
   - Sammen kan vi mere, end vi kan hver for 
sig. BIBLIOTEK+ er næste skridt i det stærke 
samarbejde, der allerede er i området, fortæl-
ler Christine Bille og Helle Jelstrup fra den 
boligsociale indsats, Vores HG, som er et af de 
tilbud, som borgerne kan møde i huset. De hå-
ber, at det nye samlingssted vil give flere lyst 
og mod på at indgå i de lokale fællesskaber, og 
at det yderligere bidrager til at styrke fortæl-
lingen om Høje Gladsaxe.

BRUGERNES EGET HUS

Ifølge bibliotekschef Jakob Lærkes har flek-
sibilitet og alsidighed været en væsentlig del 
af husets udtryk – også fordi de cirka 1.000 
kvadratmeter skal være for folk fra hele kom-
munen:
   - For at sikre, at faciliteterne passer og 
understøtter den fremtidige brug af huset, 
har vi i løbet af efteråret inddraget borgere, 
relevante aktører, lokale foreninger og senior-
klubber i realiseringen af det nye hus i Høje 
Gladsaxe.
   At lave borgerinddragelse under den verse-
rende coronaepidemi har naturligt udfordret 
processen, da det har været vanskeligt at 
samle folk på tværs af alder og baggrund, lige-
som planlægningen af processen har krævet 

mange løbende justeringer. 
Alligevel er alle, der har ønsket 
det, blevet inddraget eller hørt 
undervejs, og de ønsker, behov, 
forbehold eller idéer, der er kom-
met ind, er blevet behandlet 
og tænkt med ind i bygge- og 
indretningsprocessen. 

FORENINGER GLÆDER SIG

Efterhånden som genåbningen 
skrider frem, bliver der åbnet op 
for flere og flere aktiviteter i BIB-
LIOTEK+. Fra fredag den 21. maj 
bliver huset åbnet for de mange 
forskellige foreninger og klubber, 
som længe har set frem til at 
bruge BIBLIOTEK+’s faciliteter. 
En af dem er seniorklubben Mad 
& Mænd, som selv har været 
med til at sætte sit præg på 
indretningen:
   - Vi har haft mulighed for at se 
de nye lokaler under byggepro-
cessen, hvor vi kunne se omrid-
set af det nye hus. Det levede op 
til vores forventninger og var im-
ponerende. Så nu venter vi bare 
på genåbningen, så vi kan tage 
de nye lokaler i brug. Vi glæder os 
i hvert fald voldsomt meget til at 
få lavet noget dejlig mad og have 
godt socialt samvær i nye og 
smukke rammer, fortæller klub-
bens formand Gunner Laursen.
   Efterhånden som restriktio-
nerne muliggør det, bliver der 
også åbnet op for at brugere selv 
kan være med til at stable nye 
aktiviteter og arrangementer på 
benene i huset, som stiller ram-
mer til rådighed for den gode idé. 

Man kan læse mere om
BIBLIOTEK+ på https://gladbib.
dk/bibliotek/hgbib 
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Et af de forskningsområder, som rapporter afdækker, er ten-
denser i børns, unges og voksnes læsevaner, som viser, at fri-
tidslæsning generelt er faldet de seneste 10-11 år. Især læsning 
af længere og sammenhængende tekster er i tilbagegang. 
   Børn og unge bruger en stadig større del af deres fritid på 
visuelle, digitale og sociale medier og læser ikke så meget som 
tidligere – i hvert fald ikke længere og sammenhængende 
tekster. Læseundersøgelser peger også på, at danske børn 
(sammen med svenske og norske) ligger lavt i OECD, når det 
handler om læselyst. 
   Ifølge undersøgelsen Børns læsning 2017 er der i perioden fra 
2010 til 2017 sket et fald i, hvor ofte danske børn (fra 3. til 7. 
klasse) læser bøger i fritiden. Faldet er fra 61 % til 56 % i ande-
len af børn, der læser flere gange om ugen. Samtidig er antallet 
af børn, der sjældent eller aldrig læser bøger i fritiden steget fra 
25 % til 30 %.
   Også hos voksne ses et fald i fritidslæsningen over en 10-årig 
periode. Faldet er størst hos kvinderne og dem med højere 
uddannelse. Nye tal tyder dog på, at danskernes læsevaner har 
stabiliseret sig de seneste år.
   Og den fysiske bog er stadig det foretrukne medie, når det 
gælder læsning af litteratur, men både e-bogen og lydbogen 
vækster på det danske bogmarked (samme tendens ses i Norge 
og Sverige). Især netlydbogen er i fremgang.

STYRKER EMPATI

Et andet fokusområde i rapporten er litteratur og empati, hvor 
flere empiriske studier peger på, at litteraturlæsning fremmer 

Bogpanelet har udgivet rapporten Pejlemærker i aktuel forskning 
om læsning, som skal bidrage til at kvalificere debatten om
læsning og pege på nye områder, hvor der er behov for mere viden. 

Ny rapport
samler forskning 
om læsning
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empati, men studierne er ikke entydige. 
Mange forskningsområder er optaget af em-
pati og litteratur, herunder blandt andet feltet 
narrativ medicin.
   Et tredje forsknings område er, hvorfor vi 
læser?
   »Begrundelserne for at læse skønlitteratur 
er blandt andet at opnå oplevelse, selvindsigt, 
demokrati, narrative kompetencer, helbre-
delse, fordybelse, underholdning og engage-
ment.«
   Ifølge psykolog og forfatter Svend Brink-
mann læser vi litteratur blandt andet for »at 
få det bedre«. Den begrundelse har en særlig 
gyldighed i biblioterapien. Biblioterapi er et 
begreb for en praksis, hvor mennesker målret-
tet opmuntres til at læse skønlitteratur som 
terapi. I dag bruges biblioterapi overvejende 
som behandlingsform til personer med psy-
kiske lidelser, for eksempel depression, angst 
eller spiseforstyrrelser.

OVERFLADISK LÆSNING

Det fjerde område, rapporten beskæftiger sig 
med, er læsning i en tid med digitalisering. Her 
viser undersøgelser, at læsning på papir har 
små læseforståelsesmæssige fordele og fore-
trækkes af mange læsere. Det ser dog ud til, 
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at nye digitale læseteknologier kan kompensere for en række af de 
svagheder, der forbindes med skærmlæsning, står der i rapporten.
   Men læsning på digitale teknologier rummer en fare for distrak-
tion, påpeger den canadiske kognitionspsykolog Maryanne Wolf. 
Vi bliver hurtigt overfladiske læsere, når vi læser på en skærm; vi 
browser, surfer, vores opmærksomhed trækkes fra én stimulus 
til en anden – med konsekvenser, ingen kan forudsige. Desuden 
forbinder mange skærmlæsning med søgbarhed og effektivi-
tet, mens den fysiske bog ofte associeres med duft og hygge. 
En undersøgelse udført af læseforskeren Zekeriya Kazanci har 
tilsvarende vist, at mange studerende opfatter skærmlæsning 
som mindre behageligt og mindre engagerende end papirlæsning. 
De studerende i undersøgelsen foretrak derfor papirbøger frem for 
elektroniske tekster, selv om sidstnævnte er billigere.

IKKE GRATIS

Lektor ved Göteborgs Universitet, forsker i bogmediets historie 
Ann Steiner ser dog også en negativ konsekvens ved den øgede di-
gitalisering, nemlig at der vil være en øget modvilje mod at betale 
for materialet. 
   »Nutidens og fremtidens læsere vil i stigende grad opfatte det 
som forkert, hvis bøger og skriftligt materiale ikke er gratis. Man 
er vænnet til - populært sagt - at »alt er gratis på nettet«, eksem-
pelvis Wikipedia. Uviljen mod at betale for skriftligt materiale får 
store konsekvenser for forfatteres indtægter.«
   Formålet med rapporten er at samle hovedlinjerne i forskning i 
læsning og kvalificere de mange debatter om læsning både i fagli-
ge sammenhænge og i den brede offentlighed. Samtidig viser den 
et behov for yderligere forskning og for en politisk interesse for og 
indsats omkring mere samlede nationale initiativer til fremme af 
læsning og viden om læsning, skriver litteraturprofessor Anne-
Marie Mai, Formand for Bogpanelet, i forordet til rapporten. 

1.
Tendenser i børns, unges og voksnes 
læsevaner

2.
Læsning i en tid med digitalisering

3.
Læsningens betydning for menneske 
og samfund

4.
Litteratur og empati.

Find rapporten Pejlemærker i aktuel forskning 
om læsning på Kulturministeriets hjemmeside.

Fakta om Bogpanelet
Bogpanelet er udpeget af kultur-
ministeren og nedsat for perioden 
2019-2022. Bogpanelet udgiver 
årsrapporten Bogen og litteraturens 
vilkår og udarbejder desuden special-
rapporter om aktuelle emner. Panelet 
afholder også en række seminarer 
og debatter for bog- og litteratur-
branchen.

I alt samler
rapporten
forskning fra
fire områder:
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Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
ben_mao@hotmail.com

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

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

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

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

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

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2021

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

Nye
vedtægter
i BØFA

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundets fag-
gruppe BØFA har 
afholdt general-
forsamling og i den 
forbindelse vedta-
get en række ved-
tægtsændringer, 
der efterfølgende 
skulle godkendes i 
hovedbestyrelsen. 
Blandt andet har 
BØFA besluttet, 
at der ikke læn-
gere skal være en 
prisforskel mellem 
medlemmer af 
forbundet og øvrige 
BØFA-medlemmer 
ved tilmelding til 
BØFA’s arrange-
menter. 

3 spørgsmål til Sarah Hvidberg 
Der skal vælges ny hovedbestyrelse i forbundet senere i 
år. Hvordan kan forbundet gøre det mere attraktivt for
medlemmerne at overveje at stille op til bestyrelsen? 
- Vi kan begynde med at fortælle om de mange spænden-
de opgaver, der er i gang, og som de nye kandidater kan få 
mulighed for at arbejde med. Her tænker jeg blandt andet 
på arbejdet med at skabe et stærkt, bæredygtigt forbund, 
der både er en fagforening og en interesseorganisation. 
Det arbejde er interessant, fordi det nødvendiggør en 
skærpelse af vores egen forståelse af, hvad det er, vi som 
fag bidrager med. 

 
Hvad har du personligt fået ud af at være medlem af hovedbestyrelsen?
- Det er svært at svare kort på, da jeg har lært meget både fagligt og personligt. For det 
første er der alt det formelle ved bestyrelsesarbejde. Hvad vil det egentlig sige at lave 
politisk arbejde, hvordan foregår bestyrelsesmøder og for eksempel generalforsam-
linger? Det tager lidt tid at lære og blive tryg i rollen. Dertil kommer en skærpelse af mine 
egne holdninger og erfaring med at fremsætte dem i plenum overfor resten af besty-
relsen og medlemmerne. Jeg har også fået et større netværk af fagfæller, hvilket blandt 
andet har været med til at nuancere mine holdninger.

Hvad er dit gode råd til medlemmer, der overvejer at blive kandidater til
hovedbestyrelsesvalget? 
- Jeg håber, der sidder nogen derude, måske som enebibliotekar i en virksomhed, som får 
lyst til at melde sig, så vi kan få en bredt sammensat hovedbestyrelse. De færreste føler 
sig som politikere fra dag ét - og det er helt i orden, hvis bare nysgerrigheden og engage-
mentet er til stede. Der er brug for engagement både indenfor det medlemsrettede ar-
bejde - bedre arbejdsvilkår, ny jobskabelse, mere/bedre muligheder for efteruddannelse 
og så videre, og indenfor det udadrettede arbejde som interessevaretagelse og påvirk-
ning af samfundet. Jeg ser gerne, at vi kommer endnu mere på banen med løsninger på 
nogle af de helt store samfundsudfordringer. Mit gode råd vil være at afprøve tanker og 
holdninger enten i samtaler med kollegaer/studiekammerater eller på skrift i et debat-
indlæg for at mærke efter, hvad det er, man brænder for.  

Forbundets hovedbestyrelse afholdt digitale bestyrelsesmøder den 19. maj.
Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat på 
kulturoginformation.dk.
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Sarah Elizabeth Hvidberg 
DBC
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com
 

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

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

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

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

Forberedelser til generalforsamling 2021 er i gang

Det er vigtigt, at processen omkring at finde nye kandidater til hovedbestyrelsen bliver så åben som mulig, mente hovedbestyrelsen, 
da den drøftede det kommende hovedbestyrelsesvalg. Derfor lægges der op til, at kandidatudvalgets primære opgave bliver at skabe 
synlighed omkring muligheden for at stille op til hovedbestyrelsen og ikke mindst at fortælle, hvad opgaven som hovedbestyrelsesmed-
lem indeholder. Hovedbestyrelsen besluttede, at kandidatudvalget består af næstformand Daniel Ackey, studenterrepræsentant Rikke 
Blaabjerg og Sarah Hvidberg.
   Jette Fugl roste, at der lægges op til en proces, hvor alle medlemmer gøres opmærksom på muligheden for at stille op til hovedbesty-
relsen, og understrede, at det også er vigtigt, at det gøres tydeligt, at man også kan opfordre andre til at stille op.
   - Ofte skal man jo lige have et prik af en kollega, før man for alvor overvejer muligheden for at blive kandidat, sagde hun. 
   Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at det er vigtigt, at man tydeligt får beskrevet over for mulige kandidater, at der også er et personligt 
udbytte af at stille op til hovebestyrelsen – eksempelvis i form af et udvidet netværk og nye kompetencer. 

Den 30. oktober 2021 afholder Forbundet Kultur og Information generalforsamling i Odense. Arbejdet med forberedelser-
ne er derfor gået i gang i hovedbestyrelsen, der førstebehandlede udkastet til forbundets politiske strategi for 2022-2024. 
På samme møde drøftede bestyrelsen også budgetterne for 2022, 2023 og 2024, samt hvorvidt kontingentet skal regule-
res i forhold til inflation. Der blev ikke truffet beslutninger om hverken politisk strategi, budget eller kontingent, der skal 
genbehandles på senere møder.
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Forbundet
Kultur og Information
Peter Bangs Vej 30
T: 38 88 22 33
E: kontakt@
kulturoginformation.dk
www.kulturoginformation.dk
mandag, tirsdag, torsdag: 9-15
fredag: 10-15

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

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

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

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

Ann Sofie Kannegaard
Juridisk konsulent
T: 38 38 0 61 7 
ask@kulturoginformation.dk

Brug af
sociale medier
arbejdsmæssigt og privat

Sociale medier er på ingen måde en ny opfindelse, men de giver til
stadighed udfordringer af forskellig karakter, når de bruges i sammenhæng
med ens ansættelse. Her kan du læse om en række forskellige problematikker.

Må du logge på sociale medier i arbejdstiden?
Det afhænger af jeres lokale retningslinjer. Din arbejdsgiver må gerne forbyde eller 
begrænse brug af sociale medier i arbejdstiden, og adgangen må sågar gerne blo-
keres. Undersøg, om I har retningslinjer, og tal med din leder om eventuelle regler.

Må du skrive et kritisk opslag, der handler om din arbejdsplads?
Hvis du er offentligt ansat, har du vide rammer for at ytre dine private holdninger 
på for eksempel facebook. Er du privatansat, er rammerne knap så vide. Læs mere 
om ytringsfrihed på forbundets hjemmeside (under løn-og-ansættelse/rådgivning  
A-Z/ytringsfrihed).

Kan din arbejdsgiver kræve, at du benytter din private profil i arbejdsmæssig 
sammenhæng?
Det korte svar er nej. Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du er aktiv på de sociale me-
dier med henblik på at varetage arbejdspladsens interesser (dialog med brugere/
borgere, information med mere), og du ikke ønsker at bruge din egen profil, må 
arbejdspladsen enten oprette en profil, som du benytter, eller du kan oprette en 
profil, som alene er til arbejdsmæssig brug. Det sidste kan dog give udfordringer, 
da nogle sociale medier ikke tillader, at man opretter flere profiler i eget navn. 

Kan din arbejdsgiver kræve, at du liker/deler opslag om virksomheden?
Du er ikke forpligtet til at benytte din private profil i arbejdsmæssig sammenhæng, 
og forbundets vurdering er derfor, at du heller ikke er forpligtet til at like eller dele 
din arbejdsplads’ opslag.  

Må du som privatansat dele opslag, eller er det skjult reklame?
Hvis du er ansat i en privat virksomhed, skal du være opmærksom på, om du deler 
et opslag om virksomheden/dens produkter af egen drift, eller om det er på opfor-
dring fra din arbejdsplads. Hvis du deler et opslag, fordi det er aftalt med lederen, 
eller der generelt opmuntres til, at medarbejderne deler virksomhedens opslag, vil 
det blive betragtet som en arbejdsrelateret deling, og så skal det tydeligt marke-
res, at det er en reklame.  Hvis det ikke sker, vil virksomheden kunne ifalde ansvar 
for overtrædelse af markedsføringsloven. Dette har Forbrugerombudsmanden 
udtalt i tidligere sager. Læs eventuelt mere på forbrugerombudsmanden.dk.

Det er Forbrugerombudsmanden og i sidste ende domstolene, der afgør, om et 
opslag er privat eller arbejdsmæssigt. 

Ann Sofie Kannegaard
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Særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) i 1, 2 eller 3 udbetalinger 
De fleste lønmodtagere har hidtil fået udbetalt deres særlige ferie-
godtgørelse (ferietillæg) på én gang, men med lønnen for maj måned 
har de fleste nu fået udbetalt særlig feriegodtgørelse (ferietillæg) for 
en del af optjeningsperioden. Med den nye ferielov får månedslønnede 
nu udbetalt deres særlige feriegodtgørelse (ferietillæg) over to eller tre 
omgange. Det er fortsat muligt for statslige og flere private arbejdsgi-
vere at udbetale løbende, i takt med at ferien afholdes. Langt de fleste 
arbejdsgivere udbetaler imidlertid i de faste omgange. 

Når den særlige feriegodtgørelse (ferietillæg) udbetales i omgange 
Første omgang udbetales med majlønnen (forudlønnede med juniløn-
nen) og vedrører perioden fra 1. september til og med 31. maj.
   Anden omgang udbetales med augustlønnen (forudlønnede med
septemberlønnen) og vedrører perioden 1. juni til 31. august.

Forhøjet feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg) 
Kommunalt og regionalt ansatte har ret til 0,95 procent af den feriebe-
rettigede løn for det forudgående kalenderår. Den forhøjede feriegodt-
gørelse udbetales med aprillønnen (for forudlønnede med majlønnen) 
Dermed udbetales hele ferietillægget i tre omgange.
   De statsansatte får beregnet et forhøjet ferietillæg på 1,5 procent af 
ferien i ferieoptjeningsperioden. Her udbetales og beregnes godtgørel-
sen på samme måde som det almindelige ferietillæg. Dermed udbetales 
hele ferietillægget i to omgange.

Privatansatte kan også have ret til forhøjet ferietillæg. Det følger af 
ansættelseskontrakten eller gældende overenskomst.

Tanja Kruse

Spørgsmål: Jeg er ansat på et folkebibliotek og har i mange år arbejdet på deltid. Nu er mine børn blevet store, og jeg 
kunne godt tænke mig at komme på fuld tid igen. Flere af mine kolleger er på vej på pension, så der bliver et par ledige 
stillinger i den kommende tid. Kan I give mig et godt råd til, hvordan jeg kan komme i betragtning til en fuldtidsstilling?

Svar: 
For ansatte i kommuner og regioner findes en aftale om »Deltidsansattes adgang til højere timetal«, og du kan henvise 
til denne aftale, når du fremsætter dit ønske om at blive fuldtidsansat.
   Efter denne aftale skal din arbejdsgiver udbyde permanente ledige timer til de deltidsansatte inden for den pågældende 
overenskomstgruppe. De deltidsansatte, der er interesseret i flere timer, kan så søge om flere timer. Du skal kunne 
opfylde kravene til kvalifikationer, arbejdstid, arbejdssted og arbejdsopgaver, som er knyttet til de ledige timer. Hvis flere 
søger om de ledige timer, afgør ledelsen, hvem de ledige timer skal tilfalde. Får du afslag på en ansøgning om flere timer, 
kan du bede om at få en skriftlig begrundelse. Du kan eventuelt tage en snak med din tillidsrepræsentant om, hvordan du 
bedst griber det an.
   Du kan finde aftalen og den tilhørende vejledning på forbundets hjemmeside.

Karin V. Madsen

?

FERIE
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Organisationsforandringer, reorganiseringer og nye 
strategier. Der bliver talt meget om de store forandringer 

på arbejdspladsen, men ikke meget om de små. Og det 
er en fejl, for ændringer i kaffeordninger og i de daglige 
rutiner har større betydning, end man skulle tro, mener 

forfatter til bogen Mikroforandringer, Signe Bruskin.

Hvad sker der, når 
kaffeordningen 
bliver sløjfet?

Som ekspert i organisationsforandringer havde Signe Bruskin 
tænkt sig at forske i de store forandringer på arbejdspladsen. 
Altså undersøge, hvordan det er at være medarbejder og leder, 
når nye strategier bliver implementeret på arbejdspladsen, når der 
sker reorganiseringer i virksomheden, eller når hele organisationen 
på en eller anden måde er under forandring. Men hun fandt ud af, 
at det ofte var noget helt andet, der fyldte hos medarbejderne: 
Nemlig de små og nære ting, som når kaffeordningen blev lavet 
om, skrivebordet udskiftet, eller ens gamle kollega blev erstattet 
af en ny. 
   - Det kan godt være, at der ikke er skrevet bøger om, hvad der 
sker, når kaffeordningen bliver sløjfet, og når der bliver indført 
vegetardag i kantinen, men når jeg er ude at holde foredrag, kan 
jeg se, at det er, når jeg taler om de ting, at folk sidder og nikker, 
siger Signe Bruskin, der er cand.merc. HRM, ph.d. i organisations-
forandringer, ekstern lektor ved Copenhagen Business School og 
forfatter til bogen Mikroforandringer. 
   Og ja … det er rent faktisk en bog om, hvad der sker, når for 
eksempel kaffeordningen bliver droppet, og der sker andre små 
ændringer på arbejdspladsen, som udadtil kan synes banale eller 
ligegyldige, men som alligevel fylder og påvirker de implicerede i 
højere grad, end man skulle tro.
   - Kaffeordningen er et klassisk eksempel. Det, at der lige pludse-
lig bliver sagt »nu er det slut med kaffeautomaten, fra nu af må I 

selv klare det med kaffen!« … det kan jo føre 
til ramaskrig. Og det er jo, fordi det ikke hand-
ler om kaffen i sig selv. Kaffen er en del af ens 
hverdag og et symbol på noget større. Måske 
er det den, man glæder sig til, når man møder 
på arbejde om morgenen, eller også er det 
ved kaffeautomaten, at man lige står og taler 
med Dorthe. Altså, at der er noget relationelt 
i det. Det kan også være, at man har en rutine 
med, at man hver anden time lige forkæler sig 
selv med en kop kaffe. Og når man så fjerner 
kaffeordningen, så rykker man på noget, der 
har en meget større betydning, forklarer Signe 
Bruskin, der oplever, at de små forandringer 
i hverdagen ofte er noget, folk ser bort fra – 
også hvis de føler sig ramt af dem.

TAL OM DET

- Mikroforandringer bliver hurtigt negligeret. 
Hvis en leder taler om digital transformation, 
har man jo ikke lyst til at række hånden op 
og sige »bare I ikke tager mit skrivebord«. Og 
folk undskylder også ofte, når man taler med 
dem om de her ting, fordi det virker som så 

"
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små ting. Men det er altså noget, der fylder, 
siger hun, der ikke er fortaler for at afskaffe 
mikroforandringerne, men derimod at tackle 
dem, når de kommer.
   - Alt er foranderligt i dag, og der sker hele 
tiden mikroforandringer. Kolleger bliver 
fyret, der bliver rykket rundt på pladserne, 
frugtordningen ændrer sig. Det kan vi ikke 
styre. Men vi kan styre, hvordan vi håndte-
rer dem, og få medarbejderne til at tale om 
det, når det påvirker dem. For man skal ikke 
negligere dem. Det skal være okay at sige, 
hvis det fylder, fordi det netop kan handle 
om noget dybere, siger hun og mener også, 
at man som ledelse bør tage mikroforandrin-
gerne alvorligt og forberede medarbejderne 
på dem, når det kan lade sig gøre.
   - Hvis ledelsen for eksempel beslutter sig 
for at indføre en vegetardag i kantinen, er 
der sandsynligvis nogen, der ikke bryder sig 
om vegetarmad, og for hvem frokostpausen 
har stor betydning som frirum, og som så 
ikke synes, at den er hyggelig længere, fordi 
de ikke bryder sig om maden. Og det må man 
som ledelse være forberedt på, og man må 
forvente, at der kommer reaktioner. Derfor 
bør man også gøre noget ud af at forklare, 
hvorfor man har valgt at gøre, som man 
gør, så folk ikke selv begynder at tolke – for 
eksempel at det skyldes, at virksomheden vil 
spare penge, hvis det nu handler om, at man 
gerne vil være mere klimavenlig, siger hun.
   - Så min mission er, at vi får et sprog for 
det, så vi kan tale om det, der fylder. Hvis vi 
ikke gør det, bliver problemet bare større. Så 
lad os håndtere oplevelserne i stedet for at 
forsøge at stoppe dem. Og så er det jo også 
sådan, at der ofte kan findes mikroløsninger 
på mange af de problemer, man oplever i for-
bindelse med mikroforandringerne. Skal man 
flytte pladser, og betyder det meget, at man 
kommer til at sidde ved siden af sin kollega 
Karen, kan man jo spørge, om det er muligt. 
Hellere det end at brokke sig bagefter, siger 
Signe Bruskin og erkender, at nogle kollegers 
reaktioner på de små ting af og til kan virke 
overdrevne, men som hun siger:
   - Det er forskellige ting, vi hver især rea-
gerer på. Personligt har jeg aldrig gået op 
i mit skrivebords placering, men da jeg så 
oplevede at være på en arbejdsplads, hvor vi 
hver dag skulle finde et nyt bord, når vi kom 
på arbejde, kom det alligevel til at fylde.

1. Hverdagsforandringer
De små forandringer, der påvirker hverdagen. 
Forandringer, som laver om på de ting, der er med 
til at give medarbejderne struktur og tryghed i 
hverdagen. Som for eksempel, når der bliver lavet om 
på kaffeordningen, kantinen holder op med at servere 
kage om onsdagen eller indfører en fast vegetardag. 

2. Fysiske forandringer
Den slags forandringer, der medfører ændringer i det 
fysiske rum. Det kan være nye pladser eller udskiftning 
af ens skrivebord. For nogle kan det sidste være en stor 
ting, fordi skrivebordet er det sted på arbejdspladsen, 
hvor man også har sine private ting: billeder af børn 
og børnebørn, rod i skufferne og så videre. Og når der 
bliver pillet ved det, kan det føles usikkert.

3. Rutineforandringer
De forandringer, hvor der bliver lavet om på 
medarbejdernes rutiner. Det at lave om på rutinerne 
koster ofte meget energi. Rutiner medvirker jo til, at 
man ikke skal bruge så mange ressourcer, fordi de 
netop gør, at tingene kører automatisk. Samtidig kan 
nye rutiner også ødelægge ens andre rutiner, som når 
det for eksempel bliver besluttet at rykke det daglige 
teammøde et kvarter. 

4. Relationelle forandringer
Forandringer, der ændrer de sociale dynamikker på 
arbejdspladsen. Det kan være en kollega eller en leder, 
som man har arbejdet tæt sammen med, der stopper. 
Men det kan også være en kollega, som man måske 
ikke har haft noget at gøre med fagligt, men som man 
har nydt at spise frokost med, og hvor det føles som en 
kæmpe forandring, hvis hun stopper.

5. Identitetsforandringer
De forandringer, hvor man som medarbejder oplever 
en ændring i ens identitet og rolle. Hvis ledelsen for 
eksempel melder ud, at der vil komme en ny struktur, 
vil man som medarbejder selv tænke: hvad betyder 
det for mig og min rolle? Det er ikke ændringer i 
ens formelle titel, men i ens egen opfattelse af 
sin rolle, hvordan man ser sig selv i den, og hvilke 
arbejdsopgaver der skal løses.

Kilde: Forfatter til bogen Mikroforandringer, 
Signe Bruskin

Fem typer
af mikroforandringer

"
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God
sommer

Perspektiv ønsker alle sine 
læsere en god sommer.

Næste Perspektiv
udkommer den 27. august.

Venlig hilsen
Redaktionen
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Seniorgruppens
Generalforsamling 2021
9. september 2021 i Søborg

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

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

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

SoMe Manager (Webbaseret 
miniud-dannelse)
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

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 2022
FILIBUSSEN arrangerer bog-
bustræf i samarbejde med 
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig. 
Den 10. september 2022 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

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
(Webbaseret
mini-uddannelse)
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 



49Juni 2021 · Perspektiv ·

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. 
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
2. og 9. november 2021
i København

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

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

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

Som studentermedlem
kan du deltage gratis i
mange af  vores gå-hjem-
møder, webinarer og
værktøjskurser.
Følg med i kalenderen
på www.kultur
oginformation.dk
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Navn: Nikolaj Lind Christensen                          
Stilling: Web- og kommunikationskonsulent 
i Arbejdsmiljø Københavns fra 12. april 2021 
(barselsvikariat)          
Uddannelse: Bibliotekar DB 1997 fra
Danmarks Biblioteksskole Aalborg
Tidligere: Gentofte Bibliotek webmaster, 
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne webmaster og 
musikbibliotekar      
Alder: 48 år                  
 
Hvorfor søgte du stillingen i Arbejdsmiljø 
København i Københavns Kommune?                       
- Efter en omstrukturering i Lyngby Biblio-
tekerne blev jeg og tre kolleger opsagt, og 
efter en periode som fritstillet så jeg den her 
stilling, som var oplagt. De skal opgradere 
deres website til en løsning, som jeg har ar-
bejdet meget med. Desuden synes jeg, at det 
er spændende at skulle arbejde fuld tid med 
kommunikation både ekstern og intern. Det 
har kun fyldt mindre i mine tidligere job. 

Hvilke opgaver har du?                    
- Der er det tekniske arbejde med at flytte 
hjemmesiden til en ny platform og flytte 
andet indhold til intranetet. Og så står jeg 
midlertidigt for et nyhedsbrev om arbejds-
miljø henvendt til alt personale, både ledere 
og medarbejdere i Københavns Kommune og 
andre, der har interesse i arbejdsmiljø. Jeg laver 

også design og layout af publikationer og 
præsentationer, så grafiske opgaver er 
også en del af mit nye job. Kommunikation 
på LinkedIn ligger også hos mig, hvor jeg 
sparrer med to studentermedhjælpere, 
som jeg har ansvar for at fordele opgaver 
til. Min afdeling består også af en udvik-
lingskonsulent og en nyansat analysekon-
sulent.            
 
Hvilke af dine tidligere erfaringer og din 
uddannelse bruger du i jobbet?                          
- At formidle kompliceret stof på en 
tilgængelig måde. Der er en del fagsprog 
indenfor området, og jeg kommer med et 
blik på, hvordan det kan formidles.        
      
Hvad er det mest udfordrende?                      
- Det har været at starte i en »coronatid«. 
Jeg har haft behov for sidemandsoplæring 
i systemerne, og det har heldigvis kunnet 
lade sig gøre i en vis udstrækning at mødes 
fysisk, og resten har vi taget på Teams. 
Men jeg har kun mødt få af de 70 ansatte, 
der er i afdelingen. Og det kan være svært 
at få overblik over opgaverne, når man 
starter på et nyt arbejde indenfor et nyt 
område og sidder bag skærmen hjemme-
fra. Det gør det sværere hurtigt at få svar 
på sine spørgsmål og få feedback.  
 

Hvad er Arbejdsmiljø Københavns 
funktion i kommunen?                         
- Vi har tilbud og hotlines til alle 
medarbejdere i Københavns Kom-
mune inden for fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø. Fra individuel fysiote-
rapi og psykologhjælp til rådgivning 
af ledelse og hele arbejdspladsen.  
  I Københavns Kommune har der 
for eksempel også været øget 
fokus på seksuel chikane, og der 
er blevet oprettet en enhed under 
Arbejdsmiljø København til anonym 
håndtering af seksuel chikane og 
sexisme. Det tilbud skal jeg også 
være med til at udbrede kendska-
bet til. 
 
Hvad er det mest interessante
ved dit nye job?                             
- Det er, at hovedfokus nu er kom-
munikation på fuld tid. Og at jeg 
lærer et helt nyt fagområde at 
kende. Og alle brænder for det, de 
laver, og har holdninger til stoffet, 
og hvordan det skal kommunikeres. 
De er drevet af, at det er vigtigt 
at få viden om arbejdsmiljø ud til 
medarbejderne og gøre vores tilbud 
synlige. Det er motiverende.   

Jeg kommer med et blik for formidling 



”Det er menneskelig 
natur at ville være tryg, 
men prøv at være åben 
overfor, at der også er 
gode job udenfor
bibliotekerne
– festen er ikke slut, 
den er bare flyttet et 
andet sted hen.”
Karriererådgiver Ricki Nielsen.

Gode råd, hvis du overvejer at søge job i det private, side 24.

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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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

8 gode råd 
til dig, der 
vil have job i 
det private

Små forandringer 
på arbejdspladsen 
er de værste

Arbejdslivet 
efter
corona

Sådan skabte vi
Danmarks første 
brætspil om litteratur

Interview:

Bliv
klogere 
hjemmefra 

Følg et af vores mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Forbundet Kultur og
Information har du fri og gratis
adgang til en række onlinekurser og
webinarer. 

Vi giver dig bl.a. adgang til webinarer om 
nudging, børn og unges digitale dannelse, 
GDPR for informationsspecialister og gode 
råd, når du skal skrive til nettet. Du kan frit 
gennemføre onlinekurser om præsentati-
onsteknik med PowerPoint, Adobe Photo-
shop og InDesign, sociale medier, projekt-
ledelse og meget mere. Det er fleksibelt og 
nemt at deltage.

Se mere på www.kulturoginformation.dk 
under webinarer og onlinekurser




