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Informationsspecialist:
Struktur er
nøgleordet

Tema

NYUDDANNET:
FØLELSEN AF AT 
ALT VAR MULIGT
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Oversæt
dine kompetencer
– de er guld værd

Find 
arbejds-
glæden

i dig selv  

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



 ”Jeg er glad for
mit fundament i
informationsviden-
skab med viden om 
systemer og orga-
nisering. Det gør, at 
jeg skiller mig ud.”
Sidsel Emilie Eskesen, nyuddannede cand.mag.
i moderne kultur og kulturformidling efter
en bachelor i informationsvidenskab og
kulturformidling på Københavns Universitet.

Tema side 12 www.bci.dk

HabiCave er en sansemodulerende hule, der med sine akustikdæmpende egenskaber 
giver plads til ro og fordybelse. Med HabiCave skaber du let et rum i rummet til dem, 
der har brug for en afslappende pause eller social hygge.

HabiCave er designet med fokus på bæredygtighed, og fås i to størrelser med enten 
vippende meder eller statisk fod.

Se mere på www.bci.dk/habicave.

HABICAVE - SKAB ET RUM I RUMMET
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Følelsen var, at nu kunne 
alt lade sig gøre 

Tidligere ansat i bibliotekssektoren tager springet til mediebranchen og bliver chefkonsulent.

Muligheden for at finde eller genfinde 
arbejdsglæden ligger hos dig selv, 
mener forfatter til ny bog.

12NYUDDANNET 
Tema

FÅ MERE
ARBEJDSGLÆDE
I DIT LIV

22



· Perspektiv · August 2021

A
K

T
U

E
LT

 IN
T

E
R

V
IE

W

Blå bog     
Ane Halsboe-Jørgensen er 
uddannet cand.scient.pol. 
fra Københavns Universitet.

•  Ny kultur- og kirkeminister 
fra 2021

•  Uddannelses- og 
forskningsminister fra 
2019-2021

•  Formand for Udenrigs-
udvalget fra 2016

•  Medlem af Social- og 
Indenrigsudvalget og 
Uddannelses- og Forsk-
ningsudvalget fra 2016

•  Medlem af Finansudvalget 
fra 2014

•  Medlem af Socialdemo-
kratiets gruppeledelse 
fra 2011

•  Konsulent i LO 2009-2011

Kilde: Ritzau

4

»Jeg drømmen om, at 
vi oplever et kulturliv, 
der er på benene 
efter corona, og som 
er blomstret op, 
sagde nyudnævnte 
kulturminister Ane 
Halsboe-Jørgensen på 
Kulturmødet Mors.
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO: RIKKE KJÆR POULSEN/RITZAU SCANPIX

38-årige Ane Halsboe-Jørgensen (S) overtog i august 
posten som kultur- og kirkeminister efter Joy Mogensen. 
Den nye kulturminister har været i Folketinget siden 2011 
og uddannelses- og forskningsminister siden 2019. Nu skal 
hun samle og styrke kulturen efter en svær periode med 
coronanedlukning. På Kulturmødet Mors gav hun udtryk 
for en forståelse af kulturens sammenhængskraft, og hvad 
den betyder for os.
   »Nu er jeg rykket over til et ministerium, der skal gøre os 
til hele mennesker,« sagde hun blandt andet i åbningstalen. 
   »Vi har brug for stærke fællesskaber og for at være sam-
men om noget«. »Vi har en ungdomsgeneration, der famler 
rundt og er ensomme«. »Kunsten og kulturen lærer os no-
get om verden og noget om os selv«. »Museer og biblioteker 
er dannelse, der kan bruges til at forstå, hvem vi er,« sagde 
Ane Halsboe-Jørgensen blandt andet og nævnte biblioteket 
i Fjerritslev, hvor hun fik åbnet sin verden: »Jeg lærte via 
Tine Bryld, at Liv og Aleksander også havde problemer«.
   Hun pointerede, at kulturen skal tænkes ind på andre 
områder. 
   »Kulturen skal meget mere på banen på tværs. Det skal 
ikke være kulturen, der taler med sig selv. Hvis vi taler om 
ulighed, så er kultur også en del af dagsordenen, hvis vi taler 
demokrati, så er kultur også på dagsordenen,« sagde hun.
   I medierne har kulturfolk fremhævet et håb om, at Ane 
Halsboe-Jørgensens position i regeringen og samarbejde 
med andre ministre som uddannelses- og forskningsmi-
nister kan gøre det lettere for hende at lykkes med at 
bringe kulturen på banen indenfor eksempelvis ulighed og 
demokrati. 
   Ane Halsboe-Jørgensen mener ikke, at kulturens værdi 
nødvendigvis kan og skal vejes og måles. 
   »Vi skal have et mere nuanceret blik på kultur, end at 
det er udgifter, som man også har tendens til at tænke på 
uddannelsesområdet. Vi skal i stedet snakke om, hvad vi 
håber at få ud af det,« sagde hun. »Der er noget på det her 
felt, hvor vi skal passe på med at have regnearket med ind i 
lokalet«. 

Formand for Forbundet Kultur og Information
Tine Segel
- Det er positivt, at den nye kulturminister vil skabe 
adgang til kultur for alle uanset baggrund, og at hun ser 
kulturens betydning for fællesskaber, sammenhængs-
kraft og demokratisk dialog i lokalsamfundet. Det er 
vigtigt at have fokus på oplysning og dannelse i en tid 
præget af ekkokamre, tech-giganternes indflydelse og 
brug af vores data.

Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator,
Berlingske  
»I sin tidligere ministerpost har hun set meget på unges 
mistrivsel under covid-19. (…) Mit bud er, at det bliver en 
af hendes mærkesager at se på, hvordan hun kan forbin-
de kulturpolitikken med det ærgerlige faktum, at vi har 
en generation af unge, der har historisk ondt i sjælen.«

Jon Stephensen, teaterdirektør Aveny-T 
»Et spændende valg.« »Det er en kæmpe chance for at 
definere en ny kulturpolitik, der viser, hvad Socialdemo-
kratiet vil med kulturen. (…) nu starter vi på en frisk og 
anerkender kulturens betydning, også gennem det, vi 
har været igennem. Nu står vi sammen. Det glæder jeg 
mig til fra en minister – at vi kan stå sammen om at løfte 
kulturen.« 

Jane Sandberg, direktør for Enigma
– museet for post, tele og kommunikation 
»Det er rart, at det blev én med ministererfaring. Det er 
ikke noget, der bekymrer mig, at hun ikke har så meget 
kulturerfaring. Den erfaring og de evner, hun har oparbej-
det som minister og som kollega til andre ministre, gør 
måske, at hun bliver lyttet til på en anden måde.

Kilde: Berlingske 

Hvis du ikke som barn bliver vant til at bruge biblioteket, museer og til at 
høre musik, så har vi et problem, for det skaber ulighed, sagde den nyud-
nævnte kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen på Kulturmødet Mors.

Hvad tænker de? 

Nu er jeg rykket til et ministerium, 
der skal gøre os til hele mennesker 
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Netværk og faglige
fællesskaber
En vigtig ledestjerne for mig som formand 
har altid været medlemmerne og den værdi, vi 
skaber sammen via netværk, sparring og viden-
deling. Derfor har jeg som formand altid været 
opmærksom på at inddrage jer som medlemmer, 
når der var politiske overvejelser eller behov for 
faglige input til mit politiske arbejde. Der er ingen 
tvivl om, at netværk og det faglige fællesskab 
er et stærkt fundament i vores forbund, men 
som de senere år har vist, så er der også en stor 
forandring i, hvor og hvordan vi som medlemmer 
arbejder og udvikler os. Denne udvikling gør, at 
vi skal tænke over, hvordan vi fortsat sikrer, at 
forbundets netværk og faglige fællesskaber er 
relevante og tidssvarende. Det er afgørende, at 
KI som organisation formår at inddrage medlem-
mernes viden og skabe det engagement, som 
understøtter forbundets politiske arbejde. Derfor 
har hovedbestyrelsen peget på vigtigheden af 
netværk og faglige fællesskaber som et fokusom-
råde i den politiske strategi 2022-2024. 
   Der er ingen tvivl om, at vi som medlemmer 
er stærke netværkere, og at vi som brobyggere 
formår gennem arbejdslivet at skabe relationer 
og fællesskaber, hvad enten det er i arbejdet med 
mennesker eller systemer. De kompetencer er no-
get, vi som forbund altid har understøttet og dra-
get fordel af via TR-kollegier, faggrupper, ansæt-
telsesgrupper og mere eller mindre faste netværk 
og arbejdsgrupper. Særligt ansættelses- og fag-
grupperne har som formaliserede netværk med 

vedtægter og arbejdsprogrammer været et bin-
deled mellem hovedbestyrelse og medlemmerne. 
Gennem denne periode, og særligt i det sidste år, 
har vi derfor som hovedbestyrelse haft drøftelser 
omkring deres formål, roller og funktion. I første 
omgang har vi taget en dialog med ansættelses-
grupperne og nedsat en arbejdsgruppe i hovedbe-
styrelsen, der skal forventningsafstemme formål 
og roller samt ikke mindst samarbejdet. Det har 
været nogle gode drøftelser, og jeg ser frem til, 
at arbejdsgruppen får givet erfaringerne videre 
til den kommende hovedbestyrelse. Næste skridt 
er at indsamle mere viden om faggrupperne og i 
dialog med disse skabe de bedst mulige vilkår for 
deres fortsatte virke. For både fag- og ansæt-
telsesgrupperne er det desuden relevant, at vi 
drøfter og forventningsafstemmer, hvordan vi i 
endnu højere grad kan løfte samspillet mellem 
dem og forbundets drift og politiske arbejde. 
   Udover de mere formelle netværk har vi 
gennem de senere år eksperimenteret med at 
søsætte nye netværk og skabe aktiviteter og vi-
dendeling indenfor for eksempel arbejdsmiljøom-
rådet, ledelse, records management og læring. Og 
på studenterområdet er vores studenterambas-
sadører med til at skabe netværk blandt de stu-
derende og vise, hvad vi som forbund kan tilbyde 
de studerende. Erfaringerne viser, at der er et 
behov for nye netværk, men at det er nødvendigt 
med et fast ankerpunkt, hvor nogle faciliteres via 
forbundets sekretariat, mens andre lever videre 
på grund af ildsjæle blandt vores medlemmer. Tak 
for det!
   I det hele taget er organisering og netværk vig-
tigt i udviklingen af fremtidens fagforening, og 
selvom vi har gode erfaringer, så er der heller ikke 
tvivl om, at vi fortsat skal have et skarpt fokus 
på, hvordan vi engagerer medlemmerne i faglige 
og professionelle fællesskaber og netværk. Og 
vi er som medlemmer dem, der bedst kan sikre 
denne udvikling. Derfor ser jeg frem til, at vi skal 
drøfte dette, når vi ses til generalforsamlingen, 
og når vi efterfølgende skal arbejde videre med at 
skabe netværk og viden på tværs. 
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Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejlForbundet Kultur 
og Information  
ejer Lån & Spar 

Vælg en Studiekonto hos  
Lån & Spar og få det hele med: 
 3% i rente på de første 20.000 kr. 
	 Kassekredit	på	op	til	50.000	kr.	med	 
kun	5%	i	rente	

 Visa/Dankort og MasterCard med 
samme pinkode 

 StudieOpsparing	med	0,05%	i	rente	
 Gebyrfri hverdag, når du hæver  

eller veksler
 Søg	nemt	og	hurtigt	via	mobilen	

Download app’en Zapp og søg om  
en studiekonto.

Gæt, hvor du får mest bank som studerende?
Netop. Som medlem af Forbundet Kultur og Information ejer du 
også en bid af os. Derfor giver vi dig 3% i rente på Danmarks bedste 
studiekonto. Samtidig får du fagrelevant rådgivning, fordi vi kender 
dig og dine medstuderendes lønforhold og jobudsigter bedre  
end de fleste. Lægger du vægt på bæredygtige produkter og  
ansvarlighed, kan du altid få en status i vores årlige bære
dygtighedsrapport. Og så kan du i øvrigt beholde fordelene  
ved studiekontoen i 3 år efter endt uddannelse.

Se alle dine fordele på studiekonto.dk 
Book et møde på studiekonto@lsb.dk eller 3378 1998.

på din
studiekonto

Det med småt 
For at få Danmarks bedste studiekonto skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar 
og være medlem af Forbundet Kultur og Information. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr.  
– derefter 0%. Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån overstiger 100.000 kr. 
Du får studiekontoen på baggrund af en almindelig kreditvurdering.
Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din  
kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder.  
Stiftelsesomkostninger 0 kr., debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder  
skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende indtil videre og uden faste afdrag.  
Alle rentesatser er variable og gældende pr. 9. maj 2019. 
Ring 3378 1998 – eller gå på lsb.dk/kulturoginformation og se mere.
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Når det kommer til bar-
selsorlov kan det være 
svært at finde rundt 
i rettigheder og øko-
nomi. Det kan Forbundet 
Kultur og Informations 
barselsberegner hjælpe 
med.

Barselsberegneren 
hjælper dig til at lave en 
samlet barselsplan og få 
overblik over rettighe-
der, såsom orlov med hel 
eller delvis løn, længden 
af orloven og vigtige 
datoer.

Brug KI’s barselsberegner

Flere biblioteker har valgt at give deres brugere adgang til at streame levende videofortællinger fra 
Fortælletid Bibliotek. For bibliotekar Louise Greiner på Albertslund Bibliotek er det at give brugerne 
adgang til levende fortællinger en naturlig forlængelse af at formidle fortællinger i bøger, film og spil. 

- Den talte historie er et godt supplement. Det er det samme som at læse 
højt for sine børn, her kan man så også vælge at høre fortællingen sam-
men. Fortællingerne kan også fange dem, der ikke selv læser, eller de kan 
være en hjælp til forældre, der ikke selv læser højt, siger hun om grunden 
til, at biblioteket har valgt at tilbyde Fortælletid Bibliotek til kommunes 
borgere. 
   - Desuden er fortællerne knalddygtige. Det er et professionelt produkt 
med alle mulige slags fortællinger, også på engelsk, som brugerne kan 
vælge imellem. I starten havde vi en iPad i udlånet, hvor man kunne sætte 
sig og se og høre en fortælling, men i forbindelse med corona har vi åbnet 
op for, at brugerne kan streame fortællingerne hjemmefra, siger hun.

Levende fortællinger på biblioteket  

Lyst til bøger bagefter   
Det med at se fortællingerne er vigtig, siger grundlægger af Fortælletid 
Bibliotek Kasper Sørensen.
- Der er ikke blot tale om lyd, men om hele oplevelsen med en fortæl-
lers gestik og mimik. Mange af fortællingerne kan føre til en videre snak 
bagefter, hvis man ser dem sammen, for eksempel om verdensmålene. 
Der er infotekster, der henviser til genrer og forfattere, så brugerne selv 
kan søge videre i bøger. Eller som biblioteker i Herning gør, hvis man bruger 
videofortællingerne på hjemmesiden sammen boganbefalinger, siger 
Kasper Sørensen. 
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Der har været stor søgning til KI’s netværk 
inden for records management, og nu udbyder 
forbundet endnu et netværksforløb. Netvær-
ket mødes seks gange, første gang i oktober 
2021.

Meld dig til på kulturoginformation.dk
under Kalender og netværk

September 2021 · Perspektiv ·

Bliv del
af KI’s
Records 
Manage-
ment-
netværk Kulturens

finanslov 2022
I regeringens forslag til en ny finanslov for 2022 på Kulturministeriets område 
skal bibliotekerne blandt andet skabe liv i bymidten og formidle verdensmål.

•  Bibliotekernes formidling af FN’s Verdensmål tildeles 1,5 millioner kroner 
årligt i 2022-2023

•  Biblioteker i bymidter tildeles 30 millioner kroner i 2023-2025

Desuden er der afsat 3 millioner kroner årligt i 2022-2025 til initiativer i forhold til 
sociale medier. En mærkningsordning af digitalt indhold målrettet børn og unge 
samt etiske retningslinjer for digitalt indhold. 

»Vi bruger sociale medier som aldrig før, så vi er nødt til at sørge for, at vores børn 
og unge også får en tryg opvækst i det digitale univers. Regeringen vil regulere 
tech-giganterne, så vores børn ikke eksponeres for ulovligt indhold. Men vi skal 
også som samfund gøre det muligt for børn og deres forældre at skelne mellem 
det, der er egnet for børn og unge, og det, der ikke er. Her foreslår regeringen både 
et kodeks med etiske retningslinjer for digitalt indhold, som i særlig grad anvendes 
af børn og unge, og at der laves en ordning, der skal tilbyde en frivillig mærkning af 
digitalt indhold på sociale medier, videodelingstjenester og blogs målrettet børn og 
unge,« siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Regeringen lancerede 15. august sit udspil om regulering af tech-giganter og sociale 
medier, som skærper kravene til tech-giganter og sociale medier med i alt 35 
initiativer



10

83
· Perspektiv · September 2021

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

Du kan læse mere på www.kulturoginformation.dk

»Jeg tror på alt, hvad kulturen og fællesskabet 
kan gøre for mennesket«, skriver kulturmi-
nister Joy Mogensen i et opslag på Facebook, 
hvor hun beskriver, hvorfor hun forlader 
posten som kultur- og kirkeminister og ikke 
genopstiller til Folketinget.

Det sidste halvandet år har der politisk ikke været plads til meget andet 
end corona og deraf ren overlevelse for kulturen. Så med kultur- og 
kirkeminister Joy Mogensens egne ord, er hun »løbet tør for overskud«.
   Joy Mogensen understreger i sit afskedsopslag, at hun er vokset op et 
sted, »hvor ikke mange af landets ledere kommer fra«, men at kulturen 
gav hende et skub og fællesskab.
   »Bøgerne gav mig eventyrlyst. Musikskolen byggede mit mod op, og i 
spejderbevægelsen fik jeg for første gang ansvar for andre«, skriver hun.  
   Joy Mogensen mener, at kulturpolitikken, fremfor at pege på, hvad 
der er bedst og finest, skal søge at løse reelle udfordringer: »At børn 
ikke kan komme til sport«, »at unge piger sidder mere end fire timer om 
dagen på sociale medier«, og »at den offentlige samtale bliver vredere«.
   Ny kultur- og kirkemininister bliver Ane Halsboe-Jørgensen, der hidtil 
har været uddannelses- og forskningsminister (læs mere side 4).

Farvel til
kulturminister
Joy Mogensen

Husk at
tilmelde dig

Kultur og
Informations

generalforsamling 
den 30. oktober

2021.

Antal optaget
nye bachelorstuderende 
på Informationsstudier 

2021

X
83



X 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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Det var ret vildt pludselig at stå på den
anden side af et studie og skulle forhold sig 

til den »virkelige verden«, siger 29-årige 
Sidsel Emilie Eskesen om stå med sit

eksamensbevis efter fem års studier. I dag 
er hun ansat i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Følelsen var,
at nu kunne alt 

lade sig gøre 
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TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP 

I 2019 blev Sidsel Emilie 
Eskesen cand.mag. i moderne 
kultur og kulturformidling efter 
først en bachelor i informations-
videnskab og kulturformidling på 
Københavns Universitet. Selvom 
hun oplevede, at medarbejderen 
i jobcentret himlede lidt med 
øjnene over, at hun havde uddan-
net sig i kunst og kulturformid-
ling og ikke i en uddannelse fra 
listen med ledige job, så var hun 
selv fortrøstningsfuld. 
   - Jeg havde en følelse af, at nu 
kunne alt lade sig gøre, og at 
der var mange muligheder, siger 
Sidsel Emilie Eskesen. Hvilket 
holdt stik, for selvom corona 
ramte (også arbejdsmarkedet) 
kort efter, at hun blev færdigud-
dannet, fik hun fire måneder 
senere en projektansættelse i 
Slots- og Kulturstyrelsen med 
sekretariatsbetjening af Statens 
Kunstfond. 

"
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� - Jeg havde ikke tænkt på jobsøgning under mit 
speciale, som man ellers hører, er en god idé. Jeg 
lod mig helt opsluge af specialet, for jeg tænkte, 
hvornår får jeg igen lov til at fordybe mig så me-
get og nørde igennem med et emne, jeg brænder 
for. Desuden var jeg aktiv i Den Grønne Studenter-
bevægelse og Nordic Ocean Watch under studiet, 
så mit fokus var et andet sted end at tænke i job.   

UFORMELLE KAFFEAFTALER

Men hverdagen ramte, for som nyuddannet på 
dagpenge skal man søge 2-3 job om ugen.
   - Jeg søgte også uopfordret ved at sende en 
mail og lave uformelle kaffeaftaler for at afsøge 
mulighederne i mit netværk og hos forskellige 
NGO’er, som jeg havde kendskab til gennem min 
interesse for klima og bæredygtighed, for eksem-
pel hos Plastic Change. Jeg holdt også et kaf-
femøde med min tidligere chef fra mit studiejob 
i Slots- og Kulturstyrelsen, og det var hende, der 
endte med at tilbyde mig en projektansættelse 
i marts 2020, som nu er blevet forlænget til 1. 
januar 2022.       
   - Det var heldigt at få et job i kultursektoren un-
der corona, hvor der var mange andre, der mistede 
deres arbejde, men i starten skulle jeg netop 
arbejde med kunststøtteordninger til kunstnere 
og musikere, der var ramt af nedlukningen. Jeg 
skulle være med til de fælles refleksioner, der gik 
på, hvordan kriterierne på bedste vis kunne spille 
praktisk sammen med ansøgningssystemet, altså 
hvad der reelt var muligt at dokumentere og ind-
sende. Det var på en måde en forlængelse af mit 
studiejob, hvor jeg havde fået viden om puljeord-
ninger og systemerne til at indtaste ansøgninger. 
   - Så man kan sige, at jeg fik en projektansæt-
telse på grund af min grundlæggende system-
forståelse, som jeg har fra min bachelor i infor-
mationsvidenskab. Det udfordrende var at sætte 

kriterierne for en midlertidig støtteordning. Statens Kunstfond 
har generelt høje krav om kunstnerisk kvalitet, men det skulle 
vi tænke anderledes, fordi corona ramte meget bredt og var 
force majeure. Det afgørende i de særlige coronaordninger, som 
Slots- og Kulturstyrelsen administrerede under Kulturministe-
riet, var, at kunstnerne kunne dokumentere, at de var profes-
sionelle udøvende kunstnere og normalt tjente penge på deres 
kunst.

SMYKKER OG SAMTIDSKUNST 

I dag laver Sidsel Emilie Eskesen andre opgaver, men system-
forståelsen er stadig et fundament. Hun laver blandt andet se-
kretariatsbetjening af udvalgene for Kunsthåndværk og design 
og Arkitektur. Samt de udvalg, der uddeler legater indenfor 
de to områder. Opgaverne er at vejlede ansøgerne, formidle 
ansøgningerne til udvalget og sidde med ved møderne, hvor 
udvalgene vurderer dem, og til slut at give besked til ansøgerne 
og sikre, at udbetalingerne sker.
   Udover sekretariatsarbejdet for udvalgene har Sidsel Emilie 
Eskesen to store, unikke opgaver i gang. Den ene er at formidle 
Statens Kunstfonds smykkesamling, som gerne udlånes. Det 
kan være til kulturpersonligheder eller politikere, der skal til 
officielle begivenheder, til en musikvideo eller lignende. Samlin-
gen er startet i 1970’erne og består af flere end 300 smykker, 
der til dagligt er udstillet på Kolding Museum, der også står for 
udlånet. 
   - Jeg opdaterer hjemmesiden med beskrivelser og nye billeder 
af smykkerne, siger Sidsel Emilie Eskesen, der gennem hele 
studietiden er blevet trukket i retning af kunsten. 
   - Jeg startede på informationsvidenskab og kulturformidling 
i 2014, fordi det lød som en bred og fleksibel uddannelse, hvor 
jeg kunne gå flere veje. Jeg prøvede ret forskellige ting i starten 
for at teste, hvad jeg ville, men endte med at tone min uddan-
nelse hen mod kunstformidling og kommunikation, siger Sidsel 
Emilie Eskesen, hvis anden store opgave p.t. er at formidle et 
projekt om, »hvordan danske ambassader kan bruge kunst som 
et kulturdiplomatisk værktøj«. 
   - Der er flere potentialer for at bruge samtidskunst på ambas-
saderne i diplomatiske sammenhæng. Det er allerede »testet« 

- JEG KAN GODT LIDE 
KOMBINATIONEN

AF ARBEJDET MED 
SYSTEMER OG SKÆVE, 

SJOVE OPGAVER. 



3 GODE RÅD TIL DIG,
DER LIGE ER STARTET
PÅ STUDIET
  
1. Prøv forskellige ting af, kun 
sådan finder du ud af, hvad der 
passer til dig. Vær ikke bange for 
at vælge forkert, men prøv de 
muligheder, der er. 

2. Det er vigtigt at gøre det, du 
brænder og interesserer dig for. Det 
er din drivkraft og giver dig energi, 
så må de praktiske overvejelser 
træde lidt i baggrunden. 

3. Bevar din integritet. Hold fast i 
det, du synes, er vigtigt, om det er 
bæredygtighed eller datasikkerhed.  
Du kan være med til at sætte 
retningen mange steder, hvis du er 
tro mod det, du mener, er rigtigt og 
vigtigt.   

DET BEDSTE VED AT VÆRE NYUDDANNET? 
- At kunne prøve ting af i »virkeligheden« og 

bruge det, jeg kan og har lært. Desuden er det 
inspirerende at møde kollegaer, der brænder

for det, de laver. 

Speciale: En kulturel analyse af tre værker: Jonas Eikas 
novellesamling Efter Solen, der vandt Nordisk Råds 
Litteraturpris, Patricia Piccininis udstilling på ARKEN 
En kærlig verden med hyperrealistiske og monstrøse 
skulpturer og filmen Hushpuppy af Benh Zeitlin. Specialet 
undersøgte de tre værkers forestillinger om håb for den 
økologiske krise. Findes de utopiske forestillinger, og 
hvordan ser de ud? 

Bachelorprojekt: Handlede om det nordiske samarbejde 
om at kommunikere fælles nordiske værdier og visioner 
ud i europæiske eller globale sammenhænge. Her tog 
Sidsel Emilie Eskesen et semester i Helsinki og senere, for 
at skabe en rød tråd med kunsten, et praktikophold ved 
kulturhuset Nordens Hus i Reykjavík.  

15

i et pilotprojekt fra 2016-2019, hvor Statens Kunstfond udlånte 
og kuraterede samtidskunst til tre udvalgte danske ambassader – 
Tokyo, London og Washington. Man kan sætte nogle andre samta-
ler i gang med for eksempel dansk samtidskunst med mere kant 
end med klassisk kunst, og det er andre ting, man formilder om 
dansk kultur. Der er også designet to speciallavede stel til ambas-
saderne. Der er også fokus på, hvordan kunsten spiller sammen 
med bygningernes arkitektur. Ambassaderne i London og Wa-
shington er tegnet af danske arkitekter, og hvordan spiller kunsten 
sammen med møblerne, der også er dansk design? siger Sidsel 
Emilie Eskesen, der har til opgave at skrive en publikation med de 
erfaringer, der er gjort, efter samtale med medarbejderne, og som 
beskriver udvalgt kunst som inspiration til andre ambassader.
   - I slutningen af studiet havde jeg fundet min retning, som var 
kunst og kulturformidlingen. Men jeg er glad for mit fundament i 
informationsvidenskab med viden om systemer og organisering. 
Det gør, at jeg skiller mig ud. Det er en god kombination, og det 
var min systemforståelse, der gav mig mit første job. Mange er 
afhængige af, at systemerne fungerer, så når man er den, der 
kender processerne, bliver man hurtig uundværlig. Fra min kandi-
dat i moderne kultur og kulturformidling har jeg kommunikative 
kompetencer og indblik i det kulturpolitiske område, siger Sidsel 
Emilie Eskesen.  
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Det var overvældende at blive færdig som cand.scient.bibl.
for Peter Brandt Baumgartner. Tiden efter med jobsøgning og 

afslag føltes som én lang gang uden døre. Men efter ni måneder 
åbnede den dør, han helst ville ind ad. I dag er han

kommunikationsmedarbejder i folkekirken. 

Som at
springe ud fra 

en klippe 

- Mit selvværd kom lidt på prøve i tiden efter mit speciale, 
da jeg skulle søge job, selvom jeg havde forberedt mig under 
studiet, hvor jeg havde skabt en unik profil med fokus på 
formidling i folkekirken og sporet mit studie i den retning, siger 
34-årige Peter Brandt, der blev færdiguddannet cand.scient.
bibl. i 2018. 
   - Jeg troede, jeg havde mere styr på »virkeligheden«, end jeg 
havde, så de første afslag fra job i forskellige kirker kom bag på 
mig. Set i bakspejlet er ni måneders jobsøgning jo ingenting, 
men mens man står i det, føles det uendeligt. Heldigvis var 
der en medarbejder i a-kassen, der sagde: »Du har skabt dig en 
unik profil, så jeg ryster ikke på hånden før om et år. Du skal 
nok få det job, du gerne vil«. Det gav mig ro, siger Peter Brandt 
Baumgartner.

KREATIV KOMMUNIKATION

I 2019 blev Peter Brandt Baumgartner så ansat i en delt stil-
ling som kommunikationsmedarbejder i Brøndbyøster Kirke 
og Glostrup Provsti. Han arbejder både med intern og ekstern 
kommunikation. Han opdaterer hjemmesiden, skriver artikler til 
flere kanaler; hjemmeside, kirkebladet og indlæg til for eksem-
pel Kristeligt Dagblad, udsender pressemeddelelser og laver 
opslag på kirkens Facebookside og på Instagram. 
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- Mit arbejde er en god kombination af kom-
munikation og mulighed for at være kreativ 
og komme med nye input til, hvordan man 
kan formidle i og om folkekirken, siger Peter 
Brandt Baumgartner, der under corona ud-
viklede nye formater for, at kirken kunne nå 
brugerne, som ikke måtte komme til gudstje-
neste.  
   - For eksempel lavede vi videoer på YouTube, 
hvor præsten taler over en tekst. Vi forsøgte 
at involvere folk bag deres skærme, eksem-
pelvis kunne de byde ind med, hvilken tekst de 
gerne ville høre præsten tale ud fra, og vi gik 
mere i dialog, når nogle skrev kommentarer på 
vores sociale medier. Det var vigtigt, at vi ikke 
bare optog det, der normalt ville ske i kirken, 
men tilpassede det til de digitale medier.    
   - Mange af idéerne vil kirken tage med videre 
i et eller andet omfang. Digital forkyndelse 
kan ske uafhængigt af bygningen, ikke for at 
negligere kirkerummet, men tingene kan sup-
plere hinanden og for eksempel give mening 
i forhold til dem, der stadig ikke kan komme i 

�
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- Kirkerne har ikke haft 
tradition for at ansætte 
akademiske medarbejdere, 
så i min ansøgning gjorde 
jeg det meget konkret, 
hvordan det, jeg kom med, 
kunne bruges i folkekirken.  

Facebook
Brøndbyøster 
Kirke har cirka 
700 følger. 

Instagram 
Bruger Peter 
Brandt 
Baumgartner 
til at vise 
dagligdagen i 
kirken. 
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RÅD TIL DIG, DER ER 
NYUDDANNET
  
1. Stå ved din faglighed og søg et 
job i den retning, du vil 

2. Tag det roligt. Det føles som 
en uendelig spiral med jobsøgning, 
men pludselig er den der.

3. Forvent, at det tager tid at 
lande på en ny arbejdsplads, kende 
jargonen og så videre. 

RÅD TIL DIG, DER LIGE
ER STARTET 
  
1. Hold fast i, hvad du synes, 
er fedt. Du bliver bedst til det, 
du brænder for. Hold fast i din 
integritet gennem studiet.  

kirke på grund af dårligt helbred eller bevægelighed. 
Jeg kan bidrage med nogle af de sammen overvejelser, 
vi havde på studiet om biblioteket og bibliotekaren, 
der skulle formidle uden for biblioteksrummet og 
møde brugerne, der hvor de (også) er. 

BIBLIOTEK OG KIRKE DELER UDFORDRINGER

Det er mange af de samme udfordringer og mulighe-
der, de store offentlige kulturinstitutioner biblioteker 
og kirker har. Historisk har de to institutioner været 
ret forbundne. Bibliotekerne har et formidlingspara-
digme, og folkekirken har et forkyndelsesparadigme.        
   - Jeg kommer med viden om brugerinddragelse og 
samskabelse fra studiet og har blandt andet intervie-
wet brugerne om det, de kunne tænke sig. Det kræver 
så også, at man er villig til at lytte og give afkald på 
nogle af traditionerne, siger han.
   For det er lidt en udfordring at lande i en organi-
sation, der er baseret så meget på traditioner som 
folkekirken.
   Men Peter Brandt oplever at få lov til at være kreativ 
og bruge sin uddannelse. 
   - De kan godt lide mit blik for nye måder at formidle 
på og min kreative tilgang til at nå brugerne. Generelt 
er man i folkekirken i gang med at debattere, hvordan 
vi kan være kirke på en nye måde, så teoretisk er jeg 
lidt foran, siger Peter Brandt Baumgartner, der læste 
teologi i to år, før han startede på informationsviden-
skab og kulturformidling, hvor han altså tog interes-
sen for folkekirken med sig. Han tonede derfor også 
sin uddannelse i den retning og undrer sig over, at der 
ikke var flere af hans medstuderende, der interes-
serede sig for kommunikation og formidling i regi af 
folkekirken, fordi det er en stor offentlig, fælles insti-
tution med masser af kultur- og kunsthistorie. 
   - Jeg bruger jo en masse af min viden om kulturinsti-
tutioner generelt i mit arbejde. Kirken kæmper ud fra 
samme forudsætninger som andre kulturinstitutioner 
i forhold til at skabe opmærksomhed og få folk budt 
indenfor og inddraget, siger han.   

Speciale: Specialet hed »En stemme blandt mange. 
Salmesangen som kulturformidling i folkekirken«, og 
det handlede om, hvordan salmesangen kan inddrage 
kirkegængere i gudstjenesten og i kirkelivet, samt 
hvordan salmesangen kan danne meningsfulde 
fællesskaber.

Bachelorprojekt: Om tårnet som vidensrum og 
den mytologi, der historisk knytter sig til tårne, for 
eksempel observatorier og kirketårne.

�
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Informationsstudier på Københavns Universitet oplever en positiv
udvikling med flere studerende, der gerne vil tage en kandidat. 
Samtidig har kandidatuddannelsen fået en mere tidssvaarende

 profil og et tættere samspil med praksis, siger
uddannelsesleder Henrik Jochumsen. 

Vi skal ikke
være en fjern

akademisk
uddannelse

I 2020 betød en fusion, at Institut for Informationsvidenskab 
og kulturformidling blev til informationsstudier og kom til at 
høre under Institut for Kommunikation. Hvad har det betydet 
for faget? 
- Før fusionen var uddannelsen et lille institut for sig selv, nu 
er vi det største fag ved det største institut på Det Humanisti-
ske Fakultet. Det giver flere muskler og pondus at stå som ét 
samlet Institut for Kommunikation på Københavns Universitet 
med mange humanistiske fag. De mange fag og fagligheder 
kan også befrugte hinanden. 
   Og det ser fint ud både for bacheloroptaget med 83 pladser 
og kandidatoptaget med 63 pladser i 2021. En stor del af de 
kandidatstuderende kommer fra andre fag, særligt fra huma-
nistiske fag som moderne kultur, litteratur- eller teaterviden-
skab. Men en del kommer også fra helt andre universitetsstudi-
er, eller de er professionsbachelorer, der ønsker at styrke deres 
akademiske kvalifikationer. Hos os kan de bygge informations-, 
organisations- og institutionsforståelse og formidlingskompe-
tencer ovenpå. 

Hvordan har uddannelsens indhold ændret sig?
- Der er generelt kommet mere designtænkning, flere digi-
tale elementer og mere vægt på formidling ved revisionen 
af bacheloruddannelsen 2018. Fra første semester lærer de 

studerende at tænke i at udvikle et projekt 
og pitche en idé. I faget problemløsning og 
design på første semester laver de projekter 
sammen, hvor mange forskellige kompetencer 
er værdsat, for eksempel at man kan tænke 
kreativt, lave en model eller præsentere noget 
mundtligt, hvilket har betydet, at vi har ople-
vet mindre frafald på studiet. På 4. semester 
bygger vi videre på de kompetencer med 
fagene digital design og design og formidling 
med udgangspunkt i innovationstækning og 
entreprenørskab. Elementer, der er gode for 
de studerendes kommende employability på 
arbejdsmarkedet, hvor de skal tænke innova-
tivt og ofte designe og styre projekter.  

I har også revideret kandidatuddannelsen fra 
efteråret 2021, hvad er ændret her? 
- Kandidaten har tre profiler: AMB (arkiver, 
museer og biblioteker, red.) og Information 
og it samt en såkaldt Almen profil, hvor det 
er muligt at blande fagelementerne. Men en 
væsentlig ændring er, at vi har gjort det mere 
sammenhængende, så alle starter med et 
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OPTAG
INFORMATIONSSTUDIER     
Bachelorstuderende 
2019 67
2020 85
2021 83

Kandidatstuderende 
2019 60
2020 57
2021 63
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fælles fag i informationsorganisering og 
-analyse. Derudover har Information og 
it sporet undervisning i informationsetik, 
forståelse af teknologi, digitalisering og 
teknologiske forandringsprocesser. Mens 
den anden specialisering i ABM arbejder 
med kulturformidling, demokrati, oplevel-
ser, læring, kulturinstitutionsforståelse 
og kulturpolitik, og hvordan man arbejder 
med brugere, partnerskaber, frivillige og 
projektskabelse. Hele uddannelsen er 
blevet skarpere og mere tidsvarende og 
peger tydeligere ind i arbejdsmarkedets 
behov.   

Det specialiserede fokus på biblioteker er 
gået tabt i revideringerne af uddannel-
sen, ligesom DB-uddannelsen (bachelor 
plus et erhvervsprojekt) er helt udfaset, 
hvilke konsekvenser har det? 
- Det betyder, at bibliotekerne og central-
bibliotekerne har fået en rolle i at supplere 
kompetencerne hos de studerende, der 
vælger at søge job i bibliotekerne. Det kan 
være viden i lokale systemer og specifikke 
biblioteksopgaver. Det kan også være en 
opgave for Forbundet Kultur og Infor-
mation at tilbyde mere konkrete hands 
on-kurser, fordi vi på studiet giver en 
mere teoribaseret viden om for eksempel 
søgning og videnorganisering rettet mod 
et bredere arbejdsmarked. Det er et valg, 
vi har taget, og styrken i informations-
studier i dag er den overordnede akade-
miske tilgang, der betyder, at studiet kan 
bruges rigtig mange steder, fremfor da vi 
var en professionsuddannelse målrettet 
bibliotekerne.

Men er der ikke en værdi i at koble det 
akademiske fag med virkeligheden? 
- Jo. Og der er på samme tid kommet 
bedre mulighed for praktik undervejs i 
studiet og flere projektorienterede forløb 
i samarbejde med for eksempel biblio-
teker og andre kulturinstitutioner eller 
private virksomheder. Og vi har et meget 
engageret aftagerpanel, der har stor inte-
resse i studiet og kommer med input. Det 
har stor værdi, og den tætte tilknytning 
og samspillet med praksis stammer fra, 
da uddannelsen var en professionsuddan-
nelse, og det skal vi ikke smide ud med 
badevandet og risikere at blive en fjern 
akademisk uddannelse.  
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Generalforsamling 2021
Forbundet Kultur og Information

Kom med til Forbundet Kultur og Informations generalforsamling
den 30. oktober 2021 i Odense Koncerthus.

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed og er derfor stedet, 
hvor du som medlem kan være med til at sætte dit præg på, i hvilken retning 
forbundet skal udvikle sig.

Lørdag den 30. oktober 2021:

10.00 Indskrivning til generalforsamlingen åbner
 Der serveres kaffe/the og morgenbrød

10.30 Introduktion for førstegangsdeltagere
 Formand Tine Segel orienterer nye generalforsamlings-
 deltagere om, hvordan generalforsamlingen forløber

11.00 Generalforsamling 2021 åbnes
 Velkomst ved formand Tine Segel

13.00 Frokost

14.00 Generalforsamlingen genoptages
 Herunder behandling af Princip- og Arbejdsprogram:
  Politisk Strategi og præsentation af kandidater til
 hovedbestyrelsen

17.00 Forventet afslutning af Generalforsamling 2021
 Tak for i dag ved formand Tine Segel

Generalforsamlingen 
er åben for alle
medlemmer af
Forbundet Kultur
og Information. 
Kontingent for
3. kvartal skal dog
være betalt.

Tilmeld dig senest 
den 1. oktober 2021

Læs mere på kulturoginformation.dk/gf2021

30. oktober 2021, Odense

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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De ansatte på bibliotekerne har erfaringer og kompetencer, 
der er guld værd i andre sektorer, siger Sebastian Bune, 
tidligere daglig leder af CampusHuset ved Silkeborg
Bibliotekerne. Han har selv taget springet fra biblioteks-
sektoren til mediebranchen, hvor han fra 1. oktober bliver 
chefkonsulent ved Jyllands-Posten.

Oversæt dine
kompetencer

– de er guld værd
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»Jeg skifter job 1. oktober, og i den forbindelse tænkte jeg, at 
det vil være relevant at bringe en historie om de mange gode 
kompetencer, man kan tage med sig fra folkebiblioteket ind i 
andre brancher. Jeg ser selv mange muligheder for biblioteksan-
satte, der har rygsækken fuld af samskabelse, procesfacilite-
ring og en ledelsespraksis på tværs af samarbejdspartnere.«
   Sådan lød en mail i august til Perspektivs redaktion fra Seba-
stian Bune i forbindelse med, at han skifter jobbet som daglig 
leder af CampusHuset ved Silkeborg Bibliotekerne ud med en 
stilling som chefkonsulent ved Jyllands-Posten i en forholdsvis 
nystiftet afdeling JP Aurora.
   I stillingsopslaget skrev Jyllands-Posten blandt andet: 
»Vi søger en central spiller til vores hurtigt voksende hold i JP 
Aurora, en forholdsvis nystiftet afdeling hos Jyllands-Posten, 
som har til formål at bringe nøglepersoner fra både det private 
erhvervsliv og offentlige myndigheder sammen omkring de 
spørgsmål og temaer, som vi gerne vil være klogere på og 
gøre noget ved. Det gør vi gennem visions- og vidensgrupper 

bestående af beslutningstagere og andre 
nøglepersoner, der alle deler den professionelle 
interesse for de specifikke områder, men kom-
mer med forskellig baggrund.
   Helt konkret skal vi bruge en chefkonsu-
lent, som brænder for, hvad der sker i vores 
samfund, og som kan se sig selv i rollen, hvor 
scenen sættes for indsigt, udsyn og netværk.«
   Sebastian Bune kunne se, at det var et job, 
han blev nødt til at søge, og han blev kaldt til 
samtale og fik jobbet, som han starter i den 1. 
oktober. 
   - Jeg er selv ærke-aarhusianer, så det at være 
med til at skabe større sammenhæng i byen 
kunne jeg virkelig se mig selv i. Og jeg kunne 
se, at der var mange af mine kompetencer fra 
biblioteket og CampusHuset, som jeg kunne 
tage med videre. 

"
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Om Sebastian Bune

Sebastian Bune er uddannet cand.mag. i 
engelsk og nordisk sprog og litteratur. Han har 
tidligere været gymnasielærer og undervist i 
flere år. Han har udgivet romanen Min familie 
og har været ansat ved Silkeborg Bibliotekerne 
i de seneste knap fire år. Sebastian Bune har 
desuden været bestyrelsesmedlem i Danske 
Skønlitterære Forfattere, hvor han blandt andet 
var med til at udvikle Blixenprisen.

”Biblioteksmedarbejdere 
kommer med noget særligt 

så som det klassiske 
referenceinterview,

værtsskab og mødet med
den enkelte borger.”

SYNERGI OG PARTNERSKABER

- JP Aurua skal etablere videns- og visionsen-
heder, der skal skabe sammenhold i byen og 
give offentlige og private aktører indsigt i hin-
andens arbejdsgange og udfordringer inden for 
eksempelvis turisme, detailhandel og civilsam-
fund, siger Sebastian Bune, der kan fortælle, 
at Jyllands-Posten også er rykket i nye lokaler 
i selve Aarhus by, hvor avisen bliver en del af 
en ny kulturel bydel, der skal skabe nyt liv og 
engagement i Aarhus.  

Hvilke kompetencer, som er relevante for andre 
sektorer, har ansatte på bibliotekerne?
- Vi er i en brydningstid i folkebibliotekerne i 
Danmark, og grundfagligheden for en biblio-
teksansat har udviklet sig meget inden for de 
sidste ti år. Bibliotekerne har haft et behov for 
en bred vifte af humanistiske kompetencer 
og har derfor også ansat akademikere, lærere, 
journalister med videre. Den udvikling har 
haft betydning for både klassisk uddannede 
bibliotekarer og nye fagligheder, og den ses jo 
også i forbundets navneskifte til Forbundet 
Kultur og Information. Selv har jeg som ansat i 
Silkeborg Bibliotekerne arbejdet med organi-
sationsudvikling, forhandling, analyse, sam-
arbejde, projektledelse og eventkoordinering. 
Lige meget om man er bibliotekar eller har en 
anden humanistisk uddannelse, så er der gro-
bund i bibliotekerne for at være rugekasse for 
fremtidige ledere i andre sektorer, fordi vi har 

så mange kompetencer, der kan bruges bredt, 
siger Sebastian Bune. Han mener, at man - 
hvad enten man er nyansat eller har været i 
bibliotekerne i lang tid - skal gøre sig bevidst 
om, at de kompetencer, man tilegner sig som 
biblioteksansat, også kan bruges andre steder. 
   - Jeg ser eksempelvis muligheder inden for 
det private i forhold til eventkoordinering og 
projektledelse. Og arbejdsgivere, der har brug 
for en skarp markedsføringsprofil, kompe-
tencer inden for relationsarbejde, salg eller 
– som i mit nye job – kompetencer inden for at 
oprette videns- og visionsgrupper, kan finde 
dem blandt bibliotekernes medarbejdere, siger 
Sebastian Bune, der i 2020 deltog i forbundets 
meningsdanneruddannelse.

Er arbejdet omkring relationer og brugerper-
spektiv noget af det særlige, biblioteksmedar-
bejdere kan bidrage med?
- Ja, der kommer biblioteksmedarbejdere med 
noget særligt som det klassiske referencein-
terview, værtsskab og mødet med den enkelte 
borger, som kan være alt fra direktør til hjem-
løs, hvor du skal stille skarpt på den enkeltes 
behov. Eller relationsskabelse på tværs af 
diverse målgrupper. Det er alt sammen kon-
kret erfaring, man kan tage med sig direkte 
videre i stillinger, der kræver koordinering eller 
forhandling.

Hvad tænker du på, når du siger forhandling?
- Forhandling er mange ting. Man arbejder 
med forhandling, når man, som jeg, har været 
daglig leder af CampusHuset og har haft 
ansvar for, at lederkolleger fra biblioteket, ud-
dannelsesinstitutionerne og kommunen kunne 
nå til enighed. Man skal jo også forhandle, når 
man er projektleder, og skal nå til enighed, 
så forhandling handler ikke kun om økonomi, 
men også interesser, og hvordan man bringer 
et projekt eller en organisations kompetencer 
bedst i spil. 

"
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Sebastian Bune, KI's 
meningsdanneruddannelse, 2019

Biblioteker er 
udsattes unges
anker i verden

Sebastian Bune skriver den 19. 
september 2020 i Midtjyllands 
Avis om værdien af lokale 
bibliotekstilbud:

»Husk på, hvad biblioteket 
egentlig kan - løfte et barn ud 
af den senmoderne fattigård. 
Sådan et barn var jeg selv 
engang, og hvis ikke det havde 
været for folkebiblioteket, havde 
jeg ikke kunnet klare de store 
udfordringer det er at være 
mønsterbryder i en familie på 
overførselsindkomst.«

»Hvis vi vitterligt gerne vil have 
en inkluderende by, hvor de 
unge fra udsatte boligområder 
også bliver tænkt ind i lokale 
kulturhuse, og måske rent 
faktisk også få dem til at flytte 
tilbage til Silkeborg, når de 
engang er færdiguddannede 
læger, lærere og pædagoger, så 
er biblioteket nødt til at blive 
inddraget i de politiske strategier 
for Silkeborg Kommunes ungdom 
og deres fremtid. Medarbejderne 
på biblioteket ser dem hver dag, 
og vi lægger særligt mærke til de 
udsatte unge.«
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Udgør det et demokratisk problem, når borgere er blevet pålagt 
at vise et coronapas for at få adgang til biblioteker? Og kan det 
få konsekvenser i form af, at nogle vælger at holde sig væk? Ja, 
mener nogle af forbundets medlemmer, blandt andet Ulla Hoberg 
Lyhne, der har skrevet et indlæg på Del Din Viden om, at borgere 
fritaget fra at vise coronapas er blevet afvist ved indgangen til 
bibliotekerne, fordi det ikke var muligt at få en officiel erklæring, 
der viser, at man er fritaget. 

Har coronapasset
påvirket vores forhold
til biblioteket?
Biblioteket skal være en demokratisk institution, hvor borger-
ne føler, at der er fri og lige adgang for alle. Men skal vi være 
bekymrede for, om kontrol af coronapas har ændret på det? 
Det tyder det ikke på, siger Michael Bang Petersen, professor 
i statskundskab ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet.
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KONFLIKTER PÅ BORGERNIVEAU

Bekymringen over, hvorvidt kontrollen af 
coronapas kan have en negativ indvirkning på, 
h vem og hvor mange der fremadrettet vil be-
søge biblioteket, kan Michael Bang Petersen, 
der er professor i statskundskab ved Aarhus 
BSS på Aarhus Universitet, godt følge. Han 
forsker blandt andet i, hvordan demokratier 
håndterer og overlever en epidemi. 
   - Jeg kan godt forstå overvejelserne om, 
hvorvidt borgerne oplevede det som et 
indgreb i deres frihed, at de skulle fremvise 
coronapas på eksempelvis biblioteker, og 
derudover kommer der et ekstra lag, når det er 
andre borgere (eksempelvis biblioteksansatte, 
red.), som skal foretage kontrollen. Dér flytter 
man potentielle konflikter ned på borgerni-
veau, og det kan være problematisk. Men når 
vi kigger på, hvordan den almindelige dansker 
har reageret på kontrollen af coronapas, er 
der ikke meget, der tyder på, at de deler de 
bekymringer. Generelt set har der været stor 
opbakning til brugen af coronapasset, siger 
han.

BRUD MED TIDLIGERE STRATEGI

Træder vi et skridt tilbage til indførslen af co-
ronapasset, var det et brud med den tidligere 



Find svarene på side 47.

Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

SPØRGSMÅL
 067

 Forfatterliv Forfatteren til  
Utopia, Thomas More, døde i 1535. 
Hvordan døde han?

 Rundt om bogen Stig Dalagers 
roman Det blå lys handler om en  
berømt videnskabskvinde. Hvem?

 Set & hørt “Hey Ahab, hoist that 
sail, you gotta stand up straight, when 
you ride that whale” synger Elton John. 
Hvilken bog refererer han til?

 LÆST Jeg leder efter et godt sted 
at græde. Det er slet ikke let at finde 
sådan et sted. 

�1 Kristian Bang Foss: 
 Frank vender hjem 
2 Helle Helle: Ned til hundene 
3 Ida Jessen: Børnene

Test din
litteraturviden

 (eller din kollegas;)

strategi med frivillige adfærdsændringer, fortæller 
Michael Bang Petersen.
   - Man kunne være bekymret for, om det ville gøre 
opbakningen til pandemihåndteringen mindre, men 
min klare opfattelse er, at det ikke er tilfældet. 
Overordnet set udhuler en oplevelse af tab af frihed 
og kontrol tilliden til demokratiet, og det har vi 
også set i Danmark. Men de ret voldsomme debat-
ter om coronapasset har vi ikke haft i samme grad 
herhjemme som i flere andre lande, siger han.
   - Spekulationer om, at kontrollen med coronapas 
potentielt set har påvirket os til for eksempel at 
nære mistillid til biblioteket som demokratisk rum, 
er reelle nok, men de negative effekter afhænger 
af, i hvilken grad man oplever, at ens frihed bliver 
sat ud af spil, samt hvad man selv vurderer som 
vigtigt og meningsfuldt. 

GAV MENING MED STIKPRØVEKONTROL

Michael Bang Petersen vurderer, at vi mennesker 
er villige til at indskrænke vores frihed, hvis det er 
for at passe på sårbare eller samfundet som sådan, 
men vi skal kunne se idéen. Derfor giver det også 
mening, at man på bibliotekerne gik over til stik-
prøvekontrol, og som nogle af de første droppede 
coronapasset.
   - Det flugtede fint med den almindelige borgers 
forståelse, for vi er mere villige til at acceptere 
indgribende restriktioner, når vi kan se en konkret 
smittefare. Givet, at smittefaren formentlig ikke 
er så stor på et bibliotek, fordi man typisk ikke står 
meget tæt, gav det god mening på det tidspunkt, 
hvor der var god kontrol med epidemien. Og så 
kan man altid diskutere, om det kunne være gjort 
tidligere, siger han.

ANLEDNING TIL KONFLIKTER

Når coronapasset alligevel har givet anledning til 
konflikter på nogle biblioteker, har Michael Bang 
Petersen en formodning om, at det kan skyldes 
sammensætningen af brugergruppen. Han vurde-
rer, at nogle af de grupper, der bruger bibliotekerne, 
er mere socialt udsatte end den gennemsnitlige 
dansker. 
   - Vi kan se, at jo lavere uddannelse danskerne 
har, jo mindre tilbøjelige er de til at bakke op om 
indsatsen for at bekæmpe corona. Der kan altså 
sagtens være forhold omkring biblioteket stillet 
over for steder, hvor det koster penge at være, 
såsom restauranter eller museer, som gør det til et 
mere udsat sted, når det kommer til konflikter over 
coronapasset. Både på grund af dele af brugergrup-
pen og på grund af den generelle oplevelse af, at 
biblioteket skal være et åbent rum for alle. 
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Forbundet Kultur og Information er inde i en markant faglig, 
politisk og organisatorisk udvikling. De kommende år vil derfor 
give medlemmer af hovedbestyrelsen mulighed for at indgå 
i et engageret og alsidigt arbejde med at drive og udvikle 
forbundet.

Forbundet vil på generalforsamlingen den 30. oktober 2021 op-
stille en række nye strategiske målsætninger for de kommende 
tre års arbejde under overskrifterne:

• Faglighed: En vej til indflydelse
• Trivsel og udvikling i arbejdslivet
• Brobyggere og faglige fællesskaber 

Forbundet har brug for dig, der er ambitiøs på fagets vegne, har 
strategisk udsyn og lyst til at stå i spidsen for at skabe resulta-
ter for medlemmerne. 

Valgperioden er tre år med mulighed for at opnå genvalg.

Hvis du har noget på hjerte, brænder for at udvikle dit fag og kan sige 
ja til hovedparten af nedenstående, så skal du overveje at stille op til 
hovedbestyrelsesvalget i 2021.

Vores forventninger:

•  Vi forventer, at du har faglig indsigt, at du har et godt kend-
skab til arbejdsmarkedet og er nysgerrig på dine fagfællers 
arbejde i forskellige sektorer.

•  Vi forestiller os, at du er fagpolitisk interesseret og ønsker 
at tage medansvar for at drive forbundets udvikling, blandt 
andet ved at medvirke til at profilere forbundet blandt dine 
medlemskolleger og andre interessenter.

Vi forestiller os, at du som person:

•  Har lyst og vilje til at fastholde og realisere dine og forbun-
dets målsætninger

•  Har lyst til at bidrage til beslutninger og tage medansvar
•  Er dialogisk og lyttende
•  Er engageret og saglig
•  Er respektfuld og professionel i omgangen med eksterne in-

teressenter, bestyrelseskolleger og forbundets medarbejdere.

Få indflydelse
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»Min motivation for at stille op var, at jeg 
savnede vores faggruppe i den offentlige 

debat. Samtidig så jeg en udvikling på 
blandt andet det kommunale område, som 
stred imod de ønsker, jeg har for faget og 
bibliotekssektoren. Undervejs er jeg blevet 
mere interesseret og vidende om også det 
medlemsrettede arbejde som for eksempel 

bedre arbejdsvilkår, ny jobskabelse, 
bedre muligheder for efteruddannelse 

og så videre. Jeg har lært en hel masse 
og kan kun anbefale andre med politisk 

engagement at stille op.«

»Jeg havde ikke selv troet, 
at jeg skulle med i en 

hovedbestyrelse, men tog 
chancen, og det har været 
så fedt. Det har både givet 
mig nye kompetencer som 

for eksempel argumentation, 
mødeledelse og et meget 

større netværk, som både jeg 
og min arbejdsplads

nyder godt af.«

Daniel Ackey, næstformand

Sarah Hvidberg, bestyrelsesmedlem

Hverdagen som bestyrelsesmedlem

•  At sidde i hovedbestyrelsen i Forbundet Kultur 
og Information indebærer deltagelse i cirka 10 
årlige hovedbestyrelsesmøder, hertil kommer 
eventuelle ekstraordinære møder. Du skal også 
deltage i møder i vores TR-kollegier og øvrige 
faglige aktiviteter, der involverer forbundets 
valgte politikere. 

•  Du skal kunne prioritere tid til forberedelse og til 
deltagelse i seminarer og andre udviklingsakti-
viteter.

•  Som medlem af forbundets hovedbestyrelse er 
der mulighed for at blive frikøbt fra din arbejds-
plads i de timer, der medgår til hovedbestyrel-
sesarbejdet.

Det får du:

•  Som medlem af hovedbestyrelsen tilbyder vi målrettet udvikling af dine 
kompetencer.

•  Som medlem af hovedbestyrelsen vil du udvikle dig som beslutningsta-
ger på strategisk niveau og som ambassadør og interessevaretager for 
dit fag og din faglighed. 

•  Du får kendskab til drift og udvikling af en faglig organisation og lærer 
at indgå i samarbejde og relationer med andre beslutningstagere på højt 
niveau i og uden for forbundet. 

•  Efter tre år i forbundets bestyrelse har du mulighed for at kunne vare-
tage andre bestyrelsesposter på højt niveau. Du har også mulighed for at 
genopstille til en ny treårig valgperiode. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte et medlem af forbundets nuværende 
hovedbestyrelse, der gerne vil dele deres viden og erfaring med dig.
Se mere på www.kulturoginformation.dk/gf2021
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”Så godt,
I blander jer i 

debatten”
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”Biblioteket skal gribe 
aktuelle debatter og 
i særklasse en debat 
som den her, hvor de 

unge, som vi kan have 
svært ved at nå, også 

er på banen”.
Morten Rønnelund, leder af 

afdelingen Publikum og Rum, 
Vejle Bibliotek  

»Mavedans«, »Gravid«, »Mænd og muskler« – tre af de 
mange bøger med maver på forsiden, der kom op på reolen 
på Vejle Bibliotek den 18. august, den dag, medierne kogte 
med argumenter for og imod bare maver i skoletiden.
   - Biblioteket skal gribe aktuelle debatter og i særklasse 
en debat som den her, hvor de unge, som vi kan have 
svært ved at nå, også er på banen, siger leder af afdelin-
gen Publikum og Rum, Morten Rønnelund. Han mener, 
at biblioteket generelt skal gribe flere aktuelle debatter, 
spejle samtiden og byde ind med det, biblioteket kan.
   - Idéen lå lige til højrebenet og krævede bare lidt brain-
storm og pingpong kollegerne imellem, siger han.
   Og reaktionerne har været overvejende positive – også 
på de sociale medier.
   På Instagram lyder en kommentar: »Ej, hvor fedt!!! Så 
godt, I blander jer i debatten!!« En anden skriver: »Se lige 
her, hvad biblioteker også kan«.  
   - Der er dog nogle, der har opfattet det som en støtte 
til den ene part i debatten og tror, at vi er for bare maver 
i skolerne. Men vores udstilling skal ikke ses som et 
partsindlæg for den ene eller anden siden i debatten. Det 
er derimod et bidrag, der er med til at vise tvetydigheden 
i debatten, fordi bare maver er mange ting og kan indgå i 
mange kontekster, såsom en gravid mave, træningsbøger 
om mavemuskler og så videre. Derfor har vi også givet 
reolen overskriften: »Det er bare maver«, fordi det kan 
læses på flere måder, siger Morten Rønnelund.    

Samme dag som debatten om, at en 
folkeskole i Vejle forbød eleverne at gå med 
såkaldt crop tops, lavede Vejle Bibliotek en 
hel reol kun med bøger med bare maver på 
forsiden, under overskriften »Det er bare 
maver«.  Aktuelle debatter skal gribes, 
siger leder af afdelingen Publikum og Rum, 
Morten Rønnelund.
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Gymnasieelever 
på Holstebro 
Gymnasium 

demonstrede mod 
forbuddet mod Crop 
Tops i skoletiden på 

en skole i Vejle. 
Foto: Morten 

Stricker/Ritzau 
Scanpix
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I en artikel på Perspektivs videndelingssite Del Din Viden 
skriver Thore Davies, at kulturinstitutioner er dårlige til at gribe 
de unge. Han mener, at der nationalt mangler infrastrukturer 
og færdigheder til at arbejde med unge.
   Nonprofitforlaget Ordskælv er netop ved at afslutte et 
treårigt ungdoms-kortlægningsprojekt, hvor de har »kortlagt« 
unges liv i deres lokalområder og arbejdet på at bygge bro 
mellem kulturinstitutioner og de unge ved at skubbe på mere 
ungeinddragelse og deltagelseskultur.
   - Men det er en stor udfordring, fordi der mangler blik for det, 
de unge har brug for, siger Thore Davies, der er projektleder i 
Ordskælv, som i gennem ti år har arbejdet med børn og unge 

Kulturinstitutioner 
er dårlige til at gribe 

de unge 
Kulturfeltet mangler viden, infrastruktur, prioritering og 

færdigheder til at arbejde med unge, mener Thore Davies, 
projektleder på forlaget Ordskælv.  
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fra hele Norden og hjulpet dem til at udtrykke 
deres historier, sorg, håb og drømme gennem 
skrivefællesskaber, musik- og bogudgivelser i 
sparring med professionelle kunstnere. 

Hvad er grunden til, at kulturinstitutionerne ikke 
når de unge? 
- Min klare opfattelse er, at der i kulturfel-
tet, på nationalt plan, mangler infrastruktur, 
prioritering, viden og færdigheder til at arbejde 
med unge. Der er virkelig behov for politisk 
prioritering af netværk, fællesskaber og 



community. Samhørighed og lokalsamfund kommer ikke af sig 
selv, og det er derfor, vi også ser mange småbyer dø ud, hvor de 
unge brokker sig over, at alle tager til København eller Århus. 
Men jeg tror også, at det er resultatet af mange samfundsten-
denser: New Public Management, senmodernitet, individualise-
ring af samfundet, neoliberalisme og så videre. Måske gnisten 
til forandring og fællesskab kan findes i fagbevægelsen, ved at 
vi selv begynder at praktisere netværk og fagligt fællesskab og 
giver netværk et seriøst og visionært fagpolitisk fokus. Kimen 
til forandring skal ligesom sås et sted, og findes der en bedre 
muldjord end hos dem, der arbejder i institutionerne? 

Her tænker du på bibliotekarer og kulturformidlere?
- Ja, og en anden ting er, at der er behov for fagpersoner, der 
forstår, hvordan det digitale og det sociale liv hænger sammen. 
Vi hører ofte fra unge-bibliotekarer, at de oplever modstand fra 
deres ældre kolleger mod at være på for eksempel Instagram, 
og at det giver anledning til lange diskussioner. Det forklarer 
jo, hvorfor bibliotekerne glimrer ved deres fravær i de unges liv. 

Om Ordskælv

Ordskælv er en prisvindende nonprofitorganisation, et forlag, 
et skriveværksted og en bevægelse af litteraturaktivisme, 
der arbejder for at fremme generationer af stærke skrivere, 
empatiske skabere i hele Norden. Ordskælv er bosiddende i 
LiteraturHaus på Møllegade på Nørrebro. 

Ungdomskortlægning 

Et treårigt ungdoms-kortlægningsprojekt af en generation 
af danske unges liv og oplevelsen af deres lokalområder. 
Resultatet bliver en debatbog med 3-400 unges fortællinger.

Nordisk samarbejde 

I november 2021 udgiver Ordskælv poesi-antologien Nordens 
Allerbedste Pensumløse Poesi i samarbejde med svenske 
Ordskalv, norske Ordskjelv og islandske Ordaskalfti. 
Redaktionen er unge lystlæsere på tværs af hele Norden. 

Og der er behov for folk, der forstår sig på kunst, kultur og 
institutioner, men som også kan formidle til mennesker, der 
lever i et lokalsamfund, uanset om det er på Nørrebro eller i 
Vinderup. Så der er behov for at være mere inkluderende. Hvis 
ikke kulturinstitutionerne klarer at lave om på dét, så tror jeg 
desværre, at de spænder ben for at have de her »vibrerende« 
demokratiske kulturinstitutioner, som er så vigtige for et 
samfund.  

Hvad kan kulturinstitutionerne gøre?  
- For mig er det naturlige første spørgsmål et klassisk løs-
ningsorienteret design thinking-spørgsmål: Hvordan kan vi 
i kulturinstitutionerne bedre understøtte deltagelse? Både 
fordi det er svaret på det, museer og biblioteker skal, og fordi 
det er et demokratisk imperativ at sørge for, at borgere i et 
samfund kan og har lyst til at deltage, og at de gør det på 
mange forskellige måder gennem hele deres liv. Desuden er 
den pædagogiske forskning enig: Fællesskaber er den bedste 
vej til læring og oplysning. 

"



34 · Perspektiv · September 2021

K
U

LT
U

R
FO

R
M

ID
LIN

G
 

Har du konkrete bud på, hvad der kan give unge 
lyst til at deltage? 
- Der er særligt tre ting, der er vigtige: 
 
1.  »Skinner« at køre på: Deltagelse og infra-

struktur er to sider af samme sag. Det kan 
blive svært at samle folk, hvis der ikke er nogen 
»skinner« at køre på. Det er for eksempel 
vigtigt at have en måde at komme i kontakt 
med de unge på. En WhatsApp- eller Facebook-
gruppe kan være et godt startsted, men det 
er ikke nok i sig selv. Overvej eksempelvis at 
invitere 5-10 unge på sandwich og sodavand en 
fast ugedag, og se, hvad der sker. Man behøver 
ikke altid at have en klar agenda. Ofte kommer 
deltagelse af sig selv, hvis man som bibliotekar 
eller kulturformidler står klar til at »stilladsere« 
de unges arbejde og understøtte deres idéer. 

2.  Etableringen af et »Vi«, der ikke styres af 
jer, men faciliteres og serviceres af jer, så de 
unge tør tage ejerskab. Følelsen af autonomi 
og ejerskab er afgørende, hvis I vil se de unge 
investere sig selv. Det er en fejl at tro, man 
kan spænde dem for en vogn. Ægte deltagelse 
betyder, at man også bestemmer, hvad man 
deltager i. For at dette »Vi« er bæredygtigt, er 
diversitet også vigtigt. Mange unge begynder 
på fritidsaktiviteter for at møde andre unge, 
som de ellers ikke ville møde; unge fra andre 
klassetrin, skoler og andre baggrunde. 

3.  Lysten skal drive værket: Det skal være let 
tilgængeligt og gerne også lidt sjovt og »cool« 
at være med, og de personer, som driver jeres 
ungefællesskaber, skal først og fremmest være 
passionerede og indgyde de unge passion. Det 
kan være en billedkunstner, en pædagog, en 
formidler eller en ung ildsjæl fra jeres lokalom-
råde, som helt sikkert vil vokse med opgaven. 

”Vi arbejder i bund og 
grund for at fremme 
en generation af 
empatiske skabere” 

Det er desuden afgørende, at energien og viden og kom-
petencer i forhold til jeres community bliver overleveret og 
bevaret i jeres kulturinstitution.

Hvorfor er det vigtigt, at unge deltager og selv udøver kunsten?
- Demokratisk selvtillid og lysten at udtrykke sig kommer ikke 
af sig selv. Det skal ind med modermælken, hvis vi vil have det 
vibrerende demokrati, de fleste af os ønsker. Lige så vigtigt er 
det, at de unge, der jo udgør morgendagens samfund, forstår 
forbindelsen mellem kulturinstitutioner og et bæredygtigt 
samfund. Derfor skal vi have ridset kulturinstitutionerne op 
som det naturlige mødested; et sted for fællesskaber, hvor 
man kan udtrykke sig og forandre verden på demokratisk vis. 

Hvad medfører det af ringe i vandet?
- Alle har ret til at udtrykke sig, men ikke alle har muligheden 
for at forbinde deres stemme med en offentlighed, hvor der er 
noget på spil. Det er de færreste unge, der har adgang til dét. 
Det er vores metier i Ordskælv at forbinde unge med offentlig-
heden. Det gør vi ved at få det til at slå gnister mellem de unge 
og os selv - professionelle projektledere, grafikere, kunstnere 
og skrivere - og efterfølgende formidle det til offentligheder.    
Med vores kortlægningsprojekt arbejder vi i særdeleshed for at 
forbedre kulturinstitutionerne ved at bygge bro mellem dem og 
de unge. Det vil sige, at vi forsøger at arbejde konstruktivt med 
de eksisterende strukturer for at hjælpe deltagelseskultur og 
ungeinddragelse på vej. Det er en stor udfordring, især fordi vi 
nationalt mangler infrastrukturer og færdigheder til at arbejde 
med unge. Kortlægningen er således en slags kontinuerlig 
udveksling. Når vi besøger en kulturinstitution, udveksler vi 
viden med deres medarbejdere om, hvordan man får unge til at 
deltage – og dér har vi rigtig meget erfaring om, hvad der giver 
gode, sunde fællesskaber og lyst og selvtillid til at deltage.
I øvrigt er over halvdelen af folkene i Ordskælv en fraktion af 
Unges Laboratorier for Kunst (ULK) på Statens Museum for 
Kunst, så vi er selv et levende bevis på, at ungefællesskaber har 
sådan en ringe-i-vandet-effekt, hvor én ting fører til en anden. 

Læs Del Din Viden artiklen Fremtidens aktive deltagere
i samfundet side 38.
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Fakta om KI's miniuddannelser
Undervisningen på Forbundet Kultur og Informations 
miniuddannelser består af en blanding af teori, cases, dialog og 
workshops. Dét, man lærer, skal gerne kunne relateres til og 
anvendes i den daglige praksis. På uddannelserne får du både 
indsigt, ny viden, kendskab til værktøjer og metoder samt blik for 
nye arbejdsområder, hvor du kan gøre en forskel.
Se en oversigt over, hvilke kurser der udbydes, på 
kulturoginformation.dk/kalender-og-netvaerk/minuddannelser
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Viden giver mod. Det er Forbundet Kultur og Informations kar-
rierekonsulent Ricki Nielsens klare overbevisning, når det kom-
mer til jobsøgning. Og de deltagere på hans jobsøgningskurser 
og individuelle karrieresamtaler, der har taget en af forbundets 
miniuddannelser, har fået mere viden og dermed også mere 
mod, når de skriver ansøgninger og går til samtaler.
   - Jeg oplever grundlæggende, at dem, der har taget KI’s 
miniuddannelser – for eksempel Records Manager – kommer 
til jobsøgningskurser og karrieresamtaler med en følelse af, at 
døren åbner sig i deres jobsøgning. De siger, at det har været 
godt og nyttigt, siger Ricki Nielsen.

ET NYT SPROG

Ricki Nielsen har erfaret, at jobsøgende ofte tvivler på egne 
evner, men at troen på at få drømmejobbet er blevet større for 
dem, der har taget en eller flere af KI’s miniuddannelser. Han 
møder medlemmer, som han tidligere har anbefalet at tage en 
miniuddannelse, og hvis de har gjort det og vender tilbage til 
ham senere hen, kan han se en tydelig forskel.
   - Det gør en kæmpe forskel at få et sprog for det nye job-
område, man gerne vil bevæge sig ind i. Man får viden, ord og 

jobsøgning
Mod til

De medlemmer, der har taget en af forbundets miniuddannelser,
føler, at flere døre åbner sig i forbindelse med jobsøgning, siger
Ricki Nielsen, karrierekonsulent hos Forbundet Kultur og Information.
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kendskab til de begreber, der bliver brugt, og det 
har stor betydning for arbejdsgiverne, at de kan 
mærke det i ansøgninger og til samtaler.
   Et konkret eksempel kunne være at beskrive sig 
selv som »projektleder« i et cv frem for »folkebib-
liotekar«, hvis man har erfaring med projektledelse, 
og det er det, der efterspørges i en jobannonce, 
fortæller Ricki Nielsen.
   - Hvis man for eksempel søger job som Records 
Manager i en privat virksomhed og er eller tidligere 
har været ansat på et folkebibliotek, kan den nye 
viden fra en miniuddannelse gøre, at man opda-
ger, at man allerede har lavet meget af det, der 
efterspørges. Det hedder bare noget andet i det 
nye job. På den måde kan man se tilbage på det, 
man har lavet tidligere, og oversætte det til, hvad 
virksomheden skal bruge fremadrettet, siger Ricki 
Nielsen og peger på, at medlemmerne i KI ofte er 
specialiserede og derfor kan have gavn af få øjnene 
op for, at deres kompetencer rækker langt i andre 
jobarenaer.
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Fra medier over energi til finans. Camilla Tiedemann har været 
vidt omkring i sin hidtidige karriere, og det passer hende godt. 
- Det har været meget lærerigt både personligt og fagligt at ar-
bejde i så vidt forskellige brancher, både med hensyn til kultur 
og selve indholdet i arbejdet. Samtlige steder har jeg arbejdet 
med at udvikle og vedligeholde strukturer, en direkte konse-
kvens af min uddannelse som bibliotekar. 
   I dag arbejder hun som it-dokumentationsansvarlig hos Pen-
sionDanmark, der varetager pensionsordninger og forsikringer 
for godt 765.000 medlemmer. Finans er en af de mest digita-
liserede sektorer i samfundet, og hos PensionDanmark er det 
Camilla Tiedemanns job at vedligeholde dokumentation for de 
mange systemer. 
   - Vi skal på ethvert tidspunkt have dokumentation for 
den aktuelle status for vores systemer. Hvad der er lavet og 
hvornår. Det er grundlaget, når der skal udvikles videre, eller 
der opstår problemer. Det er et spændende arbejde, hvor min 
faglighed kommer til sin ret. Du skal være omhyggelig, vedhol-
dende og fokuseret.
   Samtidig beskæftiger Camilla Tiedemann sig også med ud-
viklingsprojekter, som hun beskriver med stor ildhu. 
- Vi arbejder på et enterprise architecture-værktøj, en stor 
relationsdatabase, som hjælper med at koble samtlige af vores 

Som it-dokumentationsansvarlig hos PensionDanmark er det 
Camilla Tiedemanns opgave at levere grundlaget for virksom-
hedens mange systemer. Anlæg for struktur har ført hende 
rundt i vidt forskellige brancher. 

Ekspert i
dokumentation
– fra boreplatforme 
til it-systemer
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processer i én sammenhæng. Min opgave er 
primært brugersiden, det vil sige, hvordan 
tingene skal designes for at imødekomme 
brugernes behov. Det er spændende, fordi det 
handler om at have overblik, men samtidig 
skal du være lidt af en blæksprutte med en 
bred kontaktflade i organisationen. 
   Camilla Tiedemann har også overblik, når hun 
fortæller, hvorfor PensionDanmark er et godt 
sted at arbejde med struktur og processer. 
- Noget af det, der fra starten appellerede til 
mig, er strategien for at håndtere it-opgaver. 
I stedet for at outsource til Indien eller andre 
steder har PensionDanmark valgt at tage flere 
og flere opgaver in-house, fordi vi kan løse 
det bedre selv, hvilket giver en højere kvalitet 
til vores medlemmer og lavere administra-
tionsomkostninger, hvilket igen er en vigtig 
parameter i vores branche. Vi kan stadig blive 
bedre til at strømline processer, men teknolo-
gisk er vi på et højt niveau. Blandt andet er vi 
langt fremme med robotteknologi, hvor soft-
waren gør arbejdet mere effektivt og sikkert.

Ny serie om karriere 
Perspektiv bringer løbende 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. Se flere interviews på 
vores hjemmeside i vores univers om karriereveje.
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PROCESCHEFEN: DOKUMENTATION OG STRUKTUR

ER AFGØRENDE

Proceschef hos PensionDanmark, Brian Samuelsson, er tilsva-
rende glad for Camilla Tiedemanns indsats. 
   - Camilla udfører en meget vigtig funktion hos os, nemlig at 
sætte rammer og form for vores arbejde. Struktur og doku-
mentation er på mange måder afgørende for, hvad vi laver, 
specielt når det handler om it, hvor tingene går så hurtigt. Ca-
milla sørger for, at der ikke forsvinder eller bliver glemt noget, 
men at vi hele tiden er opdateret. Det er interessant, at hun har 
en baggrund som bibliotekar, og jeg kan godt se, hvordan den 
faglighed har betydning for hendes job hos os.
   Camilla Tiedemann er ikke kun struktureret, men også ved-
holdende og fleksibel, fortæller Brian Samuelsson. 
   - For andre, specielt i en it-organisation fuld af udviklere og 
andre specialister, kan arbejdet med dokumentation og gover-
nance forekomme mindre vigtigt, måske endda kedeligt. Men 
Camilla er meget vedholdende, jeg vil endda sige ærekær, når 
det gælder om at dokumentere vores systemer og i det hele 
taget byde ind, hvor hun ser et behov. Nogle gange møder hun 
modstand, men hun giver ikke op. Hun er rigtig god til at møde 
kolleger i øjenhøjde. Den kombination af faglighed og person-
lighed passer rigtig godt til jobbet. 

Bag om Camillas karriere
Struktur og dokumentation har fra starten været 
fællesnævneren i Camilla Tiedemanns karriere. 
Efter endt uddannelse som bibliotekar startede 
hun i mediebranchen, først hos magasinet 
Helse. Her var hun webmaster og ansvarlig for 
udviklingen af magasinets hjemmeside. Derefter 
kom Camilla Tiedemann til DR, hvor hun var 
henholdsvis webmaster og metadatør. Efter tre år i 
mediebranchen fulgte godt syv år i energisektoren 
hos DONG Energy, i dag Ørsted. Her handlede det 
ikke om it-systemer, men noget større og langt 
mere håndgribeligt, nemlig boreplatforme. 
   - Som Document Controller var det mit ansvar, 
at dokumenter, især tekniske tegninger, altid var 
opdaterede. Det er ekstremt vigtigt i den verden, at 
alt er opdateret og korrekt ned til mindste detalje, 
så man ved, hvad man har med at gøre, når der 
skal foretages selv små ændringer. Sikkerhed er 
helt centralt, fordi der bare skal en gnist til på det 
forkerte sted eller tidspunkt, før det går galt. Derfor 
skal du også være meget hands on for at følge op 
på al dokumentation, og jeg besøgte regelmæssigt 
boreplatformen for at registrere de nyeste 
ændringer i tegningerne.

Camilla Tiedemanns indsats førte til, at hun efter 
knap tre år fik et nyt, mere udviklingspræget job i 
koncernen, nemlig at hjælpe med konstruktionen af 
en ny boreplatform. 
   - I stedet for at sidde med de enkelte dokumenter 
var denne opgave mere overordnet. Her handlede 
det om at designe de rette processer og krav til 
dokumentation for den nye platform. Det mest af 
designarbejdet foregik i Frankrig, så jeg delte min 
tid mellem Paris og Gentofte.

Næste station i karrieren kender Camilla Tiedemann 
af gode grunde ikke, men det skal stadig handle om 
struktur. 
   - Jeg kender min faglighed og mine kompetencer, 
men samtidig er jeg også glad for at opleve nyt. 
Lige nu er jeg imidlertid rigtig glad for jobbet hos 
PensionDanmark, der giver masser af afveksling.
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Fremtidens aktive
deltagere i samfundet

At sylte arbejdet med unge er undergravende for kulturinstitu-
tionernes mission om demokratisering og dannelse af bor-
gerne. Ja, samfundsundergravende! Vi bliver nødt til at gøre op 
med de strukturer og attituder, der leder til handlingslammelse 
over for lokale unge og deres drømme, som lige nu bliver totalt 
tabt på gulvet. Lad os derfor spørge os selv: Hvad sker der, hvis 
denne generation af unge går glip af sammenhængen mellem 
demokrati og kulturinstitutioner? Jeg tror, vi mister evnen til 
at forestille os et demokrati og et civilsamfund, som lever og 
ånder i kulturinstitutionerne. 

NATIONALT KORTLÆGNINGSPROJEKT

Vi i Ordskælv har netop overstået en stor bid af vores nationale 
kortlægningsprojekt, som kortlægger »en generation af danske 
unges kulturelle landskaber«, og vi har på nuværende tidspunkt 
indsamlet kort og fortællinger fra mellem 2- og 300 unge, som 
udkommer i en bog næste år. Vi beder grundlæggende de unge 
om at tegne et kort over deres liv i deres lokale omgivelser. Det 
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DELDINVIDEN
WWW.

.DKHvad gør jeres kulturinstitution egentlig for, at unge har lyst til at 
deltage i samfundet? Mit bud er følgende: Ikke nok!

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

giver et øjebliksbillede af, hvad der er vigtigt for de unge. Og 
guess what: Bibliotekerne og museerne er stort set fravæ-
rende. 
   Vi inviterer de unge ind i kulturinstitutionerne for at vise 
dem, at kulturinstitutionerne er det naturlige demokratiske 
mødested, hvor man netop kan mødes og udtrykke sig, men 
også for at vise kulturinstitutionerne, at de unge gerne vil og 
har lyst at deltage i de ting, man laver på en kulturinstitution. 
Her beder vi dem lave et kort over det, vi med fagtermer kalder 
de unges psykogeografiske* landskaber.
   Mange af kulturinstitutionerne, vi har talt med, siger, de 
gerne vil åbne sig mod omverdenen og tage imod vores tilbud 
om gratis workshop, som vi kan tilbyde, takket være økono-
misk støtte fra den regionale kulturaftale Kulturmetropolen, 
Nordea Fonden og Tuborgfondet. Der er derimod sjældent 
ressourcer og infrastruktur til at bakke et samarbejde med os 
op – og det er ikke ret meget, vi beder om. Vi beder faktisk kun 
om unge. Dér, hvor vi har størst succes med at få unge i tale, 

Unge fra 
ungdomhuset 
JB10 i Næstved 
viser deres 
kort over livet i 
Næstved frem. 

På Torvet i Ærøskøbing foran Ærø Folkebibliotek: Isabella fra 
Ærøskøbing bliver interviewet om sit kort over livet på Ærø. 
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*Psykogeografi er en kunstnerisk metode udviklet af 
danske Asger Jorn og den franske kunstner-teoretiker 
Guy Debord til at kortlægge »psykiske klimazoner«, og 
»psykogeografiske fikspunkter«.

Hvad kommer især med på de unges kort? 
- Frirum 
- Fællesskaber
- Mødesteder
- Grønne områder 

I en undersøgelse foretaget af den uafhængige international 
forskersammenslutning IEA topper danske unge verdens-
ranglisten, når det kommer til viden om demokrati. Men 
samtidig ligger deres politiske deltagelse i foreninger og 
grupper væsentligt under gennemsnittet for unge i andre 
lande. 
   De årlige Demokratianalyser fra Dansk Ungdoms Fælles-
råds viser hvert år, at danske unge har et stort samfunds-
mæssigt engagement og politisk interesse, og sammen-
lignes af forskere med 68’er-generationens, alt imens den 
»demokratiske selvtillid« - troen på, at de kan påvirke det 
politiske system - er dalende.  

er de ungedrevne fællesskaber, ungdomshusene, hvor de unge 
selv sætter kursen. Og de kan altså godt se værdien i, at de får 
mulighed for at udtrykke sig i offentligheden, så de har faktisk 
vist sig at være garanter for de travleste workshops. Det er 
meget frustrerende at se, hvor lidt kulturarbejdere, der er ansat 
til at arbejde med børn og unge i kulturinstitutioner, kan gøre 
for at hjælpe deres lokale unge til at udtrykke deres historier, 
håb og drømme for sig selv og deres lokalområder. Jeg må 
desværre også sige, efter tre års kortlægning sammen med de 
unge, at det er sjældent, at kulturinstitutionerne kommer med 
på de unges kort over, hvad der er vigtigt i deres liv. 

TVUNGET TIL AT GÅ UDENOM KULTURINSTITUTIONERNE

Vi har desværre måttet aflyse workshops, fordi nogle kul-
turinstitutioner simpelthen ikke kender nogen unge i deres 
lokalområde. Det er især museer med skoletjenester, som hviler 
på laurbærrene, og jeg tror, det er, fordi de tænker »at de jo 
allerede har hul igennem til de unge« og dermed ikke behøver 
engagere sig i det lokale ungdomsliv. Denne forbindelse til de 
unge viser sig bare ikke, når vi er uden for undervisningen, og 
det indrømmes gerne med en slet mine. Men det er lige præcis 
dér, vi skal gribe de unge: Dér, hvor undervisningen ofte hører 
op. 
   I danske kulturinstitutioner har vi manglende infrastruktur, 
viden og færdigheder til at arbejde med unge. Der er behov for, 
at der kommer noget institutionel medvind til at være demo-
kratiske kulturinstitutioner og organisere de unge, også på de 
sociale medier. Ungekulturarbejderne gør det nemlig ikke. De er 
som smør, der er smurt ud over for meget brød. Deres stillinger 
er ofte deltid på 15 eller 25 timer om ugen, måske har de også 
forpligtelser over for en skoletjeneste eller er fastspændt til 
brugerbetjening på biblioteket eller drift og administration af 
et helt hus, festivaler eller lignende. Jeg har flere gange ople-
vet, at vi må have koordinationsmøder med ungebibliotekarer, 
imens de sidder og bipper bøger ind og vejleder i højtlæsning for 
småbørn. Det er klart, at vi har et strukturelt problem. 
   Når der dukker projekter op fra omverdenen, som for eksem-
pel vores, siger unge-medarbejderen altid: »Ej, det lyder godt 
– det er lige dét, vi har snakket om på vores strategimøder«, 
men i praksis er de fanget i en spiral af faste arbejdsopgaver, 
og så bliver der ikke mobiliseret nogen unge, og så får vi ikke 
opmærksomhed på, hvor udsultet ungeområdet egentlig er.   
Det er så galt, at vi nogle gange oplever, at vi kan komme med 
en bus fuld af kunstnere og udstyr med alt betalt af private 
fonde, og så bliver der gjort absolut ingenting for at tage imod 
os. »Det er vilkårene«, kan de finde på at sige. Og det kan godt 
være, at det er det lige nu, men så må der laves om på vil-
kårene.

Efter at vores samarbejdspartnere ikke kunne rekruttere en 
eneste ung, måtte vi improvisere og parkere bussen på et 
lokalt torv, hvor vi fik bidrag fra 25 lokale unge. 

LAD FÆLLESSKABER OG DELTAGELSE KOMME FØRST

Thomas Døssing og folkebiblioteksbevægelsen havde en 
samfundsmæssig bevidsthed, som vi bør grave frem igen. Det 
ideologiske tilsnit var inspireret af Grundtvig; at virke folke-
oplysende, således at samfundets borgere kunne blive vidende, 
aktive deltagere i samfundet. I stedet for at håbe på, at del-
tagelsen kommer senere, så lad det komme først. De politiske 
beslutningstagere skal have hjælp til at skrive det frem, og det 
går hånd i hånd med en ændring i attitude, strategidokumen-
ter, infrastruktur og et kompetenceløft. Men det er det sprin-
gende punkt. Hvis kulturinstitutionerne skal træde i kraft som 
de demokratiets søjler, de var tænkt som, må vi have de unge 
med om bord – og de står klar, men det gør det institutionelle 
landskab ikke - endnu.

Artiklen er forkortet af redaktionen og kan læses i sin fulde 
længde på /perspektiv/deldinviden.
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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

Lønundersøgelser
på vej – vigtigt,
at du deltager

Hjemmearbejde? 

Lønstatistikken er et meget vigtigt redskab for at opnå den rigtige løn - både for 
det enkelte medlem, for KI’s lønrådgivning og for forbundets tillidsrepræsentanter. 
Lønstatistikken danner også grundlag for Lønberegneren på det private område.

Lønundersøgelsen udsendes i form af en e-mail-invitation. På det offentlige 
område udsendes mailinvitationen den 29. september, og på det private område 
udsendes mailen ligeledes i slutningen af september. Modtager du ikke mailen på de 
angivne tidspunkter, så tjek gerne dit spamfilter.
Forbundet opfordrer alle til at svare på de udsendte mailinvitationer. 

Reagerer du ikke på mailinvitationen, vil du modtage et par opfølgningsmails. En høj 
svarprocent er nemlig vigtig for statistikkens anvendelighed, særligt når det gælder 
stillingskategorier med relativt få personer. 

Hvis du besvarer den udsendte mailinvitation indenfor den angivne frist, deltager 
du automatisk i konkurrencen om i alt 8 gavekort med en værdi af 1.000 kroner til 
gavekortet.dk.

Undersøgelsen tager kun ganske kort tid at besvare, når du har din lønseddel ved 
hånden eller fremme på skærmen. 

Det er igen i år Huge Consulting, der på vegne af Forbundet Kultur og Information 
forestår både den offentlige og private lønundersøgelse, der fører til forbundets 
lønstatistikker. 

Karin V. Madsen

Rigtig mange medarbejdere og ledere har under corona erfaret, at det fungerede 
fint at arbejde hjemmefra. Flere oplevede, at det gav en bedre balance mellem 
arbejds- og privatliv. Med de erfaringer in mente  er der pt. drøftelser i gang på 
mange arbejdspladser i såvel den private som den offentlige sektor om øget brug 
af hjemmearbejde. 

Læs mere på vores hjemmeside under Arbejdsmiljø/Hjemmearbejde.

Lone Rosendal
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Højesterets dom 
om fratagelse af 
pensionsbidrag
Forbundet indbragte i 2017 en sag for Ligebehandlingsnævnet 
på vegne af en kommunalt ansat bibliotekar. Bibliotekaren havde 
benyttet muligheden for at påbegynde udbetaling af sin opsatte tje-
nestemandspension fra en tidligere ansættelse efter at være fyldt 
60 år. Hermed var medlemmet ikke længere omfattet af Akademi-
keroverenskomsten og blev i stedet ansat på en individuel kontrakt. 
I kontrakten var henvist til vilkårene i overenskomsten, dog med den 
undtagelse, at der ikke længere ville blive indbetalt pensionsbidrag, 
hvilket indebar en nedgang i bruttolønnen på 18,29 %. 
   I Ligebehandlingsnævnet fik bibliotekaren medhold i, at der her-
med var tale om forskelsbehandling på grund af alder, idet udbe-
talingen af den opsatte pension er knyttet op på opnåelsen af en 
bestemt alder.

Kommunen ønskede sagen prøvet ved domstolene, og den 13. juli 
2020 afsagde Vestre Landsret dom i sagen. Landsretten nåede frem 
til et andet resultat end Ligebehandlingsnævnet, nemlig at bibliote-
karen ikke på grund af alder var blevet stillet ringere. Begrundelse for 
dette synspunkt var, at bibliotekaren havde haft en valgmulighed, 
idet hun kunne have fravalgt udbetalingen af sin opsatte tjeneste-
mandspension.
   Afgørelsen fra landsretten blev af Ligebehandlingsnævnet anket til 
Højesteret. Da sagen også vedrører forståelsen af en bestemmelse 
i akademikeroverenskomsten, indtrådte Akademikerne (AC) i sagen 
til støtte for Ligebehandlingsnævnet/bibliotekaren. Tilsvarende 
indtrådte KL i sagen til støtte for kommunen.

Højesteret afsagde dom i sagen den 18. juni 2021, og udfaldet stad-
fæstede Landsrettens afgørelse. Højesteret lagde ligesom Landsret-
ten vægt på, at medlemmet havde haft en valgmulighed.

Hvad betyder dommen fremadrettet?
Det er et faktum, at akademikeroverenskomsten ikke gælder, hvis 
man får udbetalt pension, der stammer fra en offentlig arbejdsgi-
ver. Medarbejderen skal derfor ansættes på en individuel kontrakt. 
Overenskomsten siger ikke noget om, hvilke vilkår der kan aftales i 
kontrakten, så det er op til en forhandling at aftale løn- og ansæt-
telsesvilkår. Der er således ikke noget til hinder for at aftale, at der 
fortsat indbetales pensionsbidrag eller alternativt, at der gives et 
tillæg svarende til pensionsbeløbet. Dette har været praksis en del 
steder både i stat og kommuner, og denne praksis kan fortsætte 
også efter afgørelsen fra Højesteret.

Kontakt forbundet
Er du i en situation, hvor du overvejer at aktivere din opsatte tjene-
stemandspension, så kontakt forbundet for nærmere rådgivning. 

Karin V. Madsen

Forbundet Kultur og Information lancerer 
nu et elektronisk værktøj, så dig, der skal 
på barsel, kan få et vejledende overblik 
over barselsforløbet. Det gælder på såvel 
det offentlige som det private område. 
Værktøjet kan ikke stå alene, så derfor 
henvises til øvrig vejledning på hjem-
mesiden. Det er også muligt at kontakte 
forbundet for råd og vejledning, hvis 
værktøjet ikke rammer dine/jeres behov.

Lone Rosendal
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Du har ansvar for din egen arbejdsglæde, som vi, ifølge
forfatter, coach og foredragsholder Tina Marie-Louise 

Campbell, har masser af muligheder for at gøre noget ved. 

Få mere
arbejdsglæde

i dit liv

Arbejdsglæden kan nemt blive væk for os alle, særligt i perioder, 
hvor vi er presset på arbejdet eller på hjemmefronten. Derfor hed-
der Tina Marie-Louise Campbells bog Find Arbejdsarbejdsglæden 
- for der er mange konkrete redskaber, du kan bruge til at finde 
eller genfinde arbejdsglæden, mener forfatteren, der holder på, at 
det største ansvar for arbejdsglæde ligger hos os selv – ikke hos 
arbejdspladsen eller ledelsen. 
- Man skal selv ind i kampen, tage initiativ og åbne munden og 
sige, hvad man gerne vil. Ofte, hvis man selv udviser initiativ og 
indtager en plads, får man lov til at gå den vej, siger Tina Marie-
Louise Campbell.  

ARBEJDSGLÆDE PÅ FORMEL 

En kortlægning af danskernes arbejdslyst* 
viser de syv faktorer, der påvirker os mest i 
forhold til vores arbejdsglæde. 
   - Du kan bruge dem som pejlemærker til 
at finde ud af, hvad du kan arbejde med for 
at blive gladere på jobbet, siger Tina Marie-
Louise Campbell, der kommer med en række 
spørgsmål, du kan stille dig selv for at få en 
fornemmelse af, hvor skoen trykker, ligesom 
hun peger på øvelser, som kan hjælpe dig 
videre. 

1. MENING: 
•  Giver din arbejdsfunktion mening for dig? 
•  Bidrager dit arbejde til dit liv på en menings-

fuld måde?
•  Giver de forandringer og beslutninger, der 

tages i organisationen, mening for dig?

- Det er afgørende for os, at vi kan se en me-
ning med det arbejde, vi laver, og vi kan se det 
i en større sammenhæng. Jo mere mening, ens 
arbejde giver, jo mindre har man brug for hele 
tiden at få anerkendelse fra sin leder.   
   En måde at arbejde med at få flere 

"

”Tag ejerskab over din 
egen (arbejds-)glæde. 
Tænk hvad du selv kan 
gøre, i stedet for, hvad 

andre skal ændre.”
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meningsfulde opgaver på kan være en øvelse i at 
sortere sine opgaver i kan, skal og bør for at få et 
blik på, hvad ens opgaver er. Her vil du også blive 
mere bevidst om, hvad du faktisk er bedst til. 
Dermed bliver det også ret tydeligt, hvad du bør 
gøre. Det giver langt større mening, at alle hver 
især gør det, de er bedst til. Det sparer både tid 
og højner arbejdsglæden betydeligt! Få derfra en 
snak med din chef om at lave mere af det. Det 
kan være, du skal lave beregninger i Excel, men at 
du er dårlig/langsom til det, og måske er der en 
kollega, der er supergod til det. Også for arbejds-
pladsens skyld skal vi finde frem til de opgaver, 
der driver os mest.  

2. MESTRING
•  Er du klædt på med kurser og viden til at opnå 

faglig mestring i dit job? 
•  Føler du dig tilstrækkeligt psykisk stærk til at 

imødegå udfordringer på jobbet?
•  Oplever du dig kompetent i samarbejdet med 

dine kolleger?   

- En kompetenceøvelse til at blive mere sikker 
på, hvad du byder ind med på din arbejdsplads, 
og hvad dine styrker er, er at sætte dig med en 
kollega eller god ven. Fortæl om situationer, hvor 
du har været glad og god til dit arbejde, hvor du 
føler, at du klarede det godt. Imens noterer ved-
kommende dine kompetencer én for én på gule 
post-it-lapper. 

"

3. MEDBESTEMMELSE
•  Har du indflydelse på dine opgaver? 
•  Kan du selv tilrettelægge dine opgaver? 
•  Er der god balance mellem frihed og tilsyn i din hverdag? 

- Det kan have negativ effekt på ens arbejdsglæde, hvis man 
ikke oplever indflydelse på ens arbejdsdag. Medbestemmelse 
er ofte noget, du skal vende med din leder. Men før du gør 
det, kan du gøre dig klar på din værdi på arbejdspladsen ved 
at overveje og nedskrive svaret på spørgsmålene: Hvad er min 
værdi på arbejdspladsen? Hvad bidrager jeg med? Her kan du 
også få en kollega til at komme med input. Den bevidsthed og 
de ting kan du fremhæve i en snak med din leder for at få mere 
medindflydelse. Er der så alligevel aspekter i dit arbejde, du 
ikke kan ændre på, så øv dig i at slippe det, og brug energi på 
det, du har indflydelse på. 

4. KOLLEGAER 
•  Har du tillid til dine kolleger og omvendt?
•  Er det et værdifuldt fagligt samspil? 
•  Er det positivt socialt samspil? 

- Der er flere ting, man selv kan gøre for at blive en god kollega, 
og oftest får du gode kolleger ved selv at være en. 

5. BALANCE
•  Er der tid til at udføre dine opgaver? 
•  Tager arbejdet energi fra dit privatliv?

- Bliv bevidst om, hvad der er vigtigst for dig i dit (arbejds)liv. 
Efter corona har mange måske oplevet en anden måde at arbej-
de på med mere fleksibilitet og med bedre mulighed for hjem-
mearbejde, så familie og arbejdsliv hang bedre sammen. Det 
kræver, at man siger højt, hvad der er godt for én, og hvad man 
gerne vil, selvom det hele måske ikke kan opfyldes. Argumen-
tér for, hvorfor arbejdspladsen skal gøre tingene på nye måder 
og ikke falde tilbage i de gamle vaner. Hjælp hinanden med at 
holde fast i de gode ting. I sparer måske penge og tid ved at 
holde flere onlinemøder, end at folk pendler rundt i landet.  

»Hvorfor ikke have flere ansat i færre 
timer, som bidrager til arbejdspladsen 

med præcis det, de kan«.
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6. RESULTATER
•  Er der klare mål? 
•  Kan du se resultater af dine opgaver? 

- Man oplever større arbejdsglæde, når man har overblik over, hvad 
man skal nå, og kan se resultater af ens arbejde. Hvis du mangler 
mål for dit arbejde, så tal med din nærmest leder om, hvordan I kan 
ændre på det.

  
7. LEDELSE
•  Får du opbakning og feedback fra din leder, når du har brug for det?
•  Føler du, at din leder er fagligt og socialt kompetent? 

- Det kan være, du mangler mere ledelse og tydeligere rammer i din 
hverdag eller omvendt mere frihed og opbakning. Det er altid godt 
med en løbende og åben dialog med din leder, selvom det kan være 
lettere sagt end gjort. Alt efter hvor du er i din proces, er der flere 
typer samtaler, du skal indgå i med din leder. Hvis du for eksempel 
føler dig arbejdspresset og gerne vil undgå en decideret stresssyge-
melding, bør du inden mødet få listet op, hvad det er, der kan presse 
dig, hvad årsagen er, og hvad du selv føler, kunne være en løsning. 
Forklar, hvordan det påvirker din arbejdssituation. Årsagen til, at du 
har mistet arbejdsglæden, kan være forskellig. Så du må ind at kigge 
på din specifikke situation. Men en ting, der gør sig gældende ved alle 
årsager, er, at ledere altid er langt mere modtagelige, når han/hun 
kan mærke, at du selv kommer med forslag.  

PLADS TIL ALLE PÅ ARBEJDSMARKEDET

En af Tina Marie-Louise Campbells visioner er mere mangfoldige og 
fleksible arbejdspladser end i dag - for alles skyld.
   - Hvorfor ikke havde flere ansat i færre timer, som bidrager til 
arbejdspladsen med præcis det, de kan, som at opdatere en hjem-
meside, lave SoMe-opslag eller ordne regnskab, i stedet for at en 
virksomhed samler alle mulige opgaver sammen i en fuldtidsstilling. 
I Aalborg er der for eksempel kommet en digital platform, der hedder 
Små jobs med mening, som henvender sig til fleksjobbere, folk på 
efterløn eller folk med små børn. Det taler ind i FN’s Verdensmål om 
social ansvarlighed og begrebet CSR (Corporate Social Responsibi-
lity), som flere virksomheder arbejder med, siger hun.   
   Også medarbejderne er generelt begyndt at kræve et mere 
fleksibelt arbejdsmarked. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen 
understreger det i en artikel i Berlingske: »Virksomhederne er nødt 
til at tilpasse sig for at vinde kapløbet om talenterne og fremtidens 
arbejdskraft«.   
   Og arbejdsglæde kan betale sig – også på bunlinjen. En engelsk 
undersøgelse fra Deparment of Economics på University of Warwick 
viser, at arbejdsglæde skaber en øget produktivitet på 12 procent, 
mens medarbejdere uden arbejdsglæde var 10 procent mindre pro-
duktive end normen.  

- Det kan været ret hårdt arbejde både 
at skabe sin egen arbejdsglæde som 
leder og skulle øse ud af den og moti-
vere sine ansatte, men det er en del af 
jobbet. Så selvom jeg mener, alle selv 
skal tage ansvar for deres arbejdsglæ-
de, så er der ting, som man som ledelse 
har ansvar for, siger Tina Marie-Louise 
Campbell. 
   I de syv punkter, som undersøgelsen 
viser, skaber arbejdsglæde, er det lede-
rens opgave at sørge for, at der er gode 
rammer og vilkår til at komme i mål. 
   - Hvis der for eksempel er hvisken i 
krogene, så tag konflikter frem i det 
åbne, og tal om det, og respektér, at 
nogle har brug for ro og at arbejde 
alene, så lav en ende til det, mens man 
kan sidde i den anden ende, hvis man 
synes, det er fedt at snakke lidt under-
vejs. Du har ansvar for, at dine medar-
bejdere stoler på dig, og du skal vise, at 
du stoler på dem, og at du værdsætter 
dem, siger Tina Marie-Louise Campbell.

Arbejdsglæde 
som leder 

*Kortlægningen af danskernes arbejdslyst er lavet af Institut for Lykkeforskning, 
Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Kantar Gallup. 
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Find dit næste job
eller din næste
medarbejder hos os
Som noget nyt samler vi alle ledige stillinger på 
www.kulturoginformation.dk/ledigestillinger. 
Det betyder, at du som jobsøgende let kan få 
overblik over alle ledige stillinger.

Leder du efter en ny medarbejder, kan du sikre 
dig, at netop dit jobopslag bliver bemærket, ved 
at annoncere i vores ugentlige nyhedsbrev 
med enten et joblink eller et banner. Se 
mere om dine muligheder som annoncør på
www.kulturoginformation.dk/annoncer.

Skal du bruge en vikar? Husk, at vi i forbundet 
sender vikariatmail ud, når du med kort varsel 
mangler en medarbejder. Se mere på
www.kulturoginformation.dk/vikariatmail.

Biblioteksleder
til Hørsholm Bibliotek
i Kulturhus Trommen
Vil du arbejde for udviklingen af Hørsholm
Bibliotek som byens hjerte og litteraturhus i
en digital tidsalder, og har du samtidig ledererfa-
ring? Så er du måske vores nye biblioteksleder.

Som biblioteksleder vil du, i samarbejde med kul-
turhuslederen, stå for den strategiske udvikling af 
biblioteket. Du vil få en hverdag præget af opgaver, 
der spænder bredt fra udvikling af biblioteket,
personaleledelse og daglig drift til at være budget-
ansvarlig. Vi er en ambitiøs personalegruppe,
som brænder for kontakten med borgerne, og vi 
prioriterer arbejdsglæde højt.

Du kan læse mere og søge stillingen
på http://biblioteket.horsholm.dk.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2022.
Ansøgningsfrist er d. 27. oktober 2021 kl. 12.00.
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SVAR
 067

 Forfatterliv Han blev henrettet 
(halshugget på Tower Hill i London).

 Rundt om bogen Marie Curie

 Set & hørt Moby Dick af 
  Herman Melville

 LÆST Helle Helle: 
  Ned til hundene 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Samleren, 2010)

DELDINVIDEN

WWW

DELDINVIDEN
WWW.

.DK

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

Kan man formidle læseglæde, samvær
og natur, når man ikke må ses i virkeligheden?

4. august

Erfaringer fra læseklubben »Skovbadning og noveller« under covid-19.

Danmark er i vanskeligheder.
Læsevanskeligheder.

7. juni

Debatindlæg om børn og læselyst af Pia Nyberg, bibliotekar.

Coronadebatten,
der blev landsdækkende

30. juni

I april afholdt Guldborgsund-bibliotekerne i samarbejde med me-
diet Seismo en landsdækkende corona-debat for unge. Projektet 
var egentlig tænkt som et lokalt arrangement, men ændrede flere 
gange format under forløbet. Selvom det hele greb om sig og blev 
meget større end forventet, er de tre biblioteksformidlere enige om, 
at det har givet dem alle et helt enormt kompetenceløft.

SVAR

 Forfatterliv 
  Selma Lagerlöf – i 1909

 Rundt om bogen  
  ... og det blå ocean

 Set & hørt Maos lille røde

 LÆST Lise Nørgaard: 
  Kun en pige 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2014)
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Forbundet Kultur og
Informations
Generalforsamling 2021
30. oktober 2021 i Odense

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

GENERALFORSAMLING

Workshop for nye ledere: 
Navigér sikkert i de
forskellige roller
Det kan være lidt af en mund-
fuld at få sit første lederjob 
til at spille. Få redskaber til 
at tage ejerskab over dit eget 
lederskab, og zoom ind på de 
vigtigste roller og opgaver på 
denne workshop.
4. oktober 2021 i København

Records Management
Netværket
Ny gruppe starter op i net-
værket for dig, som arbejder 
med records- og document 
management. Netværk på 
tværs med fokus på udvik-
ling og sparring i en fortrolig 
ramme, styret af en facili-
tator.
11. oktober 2021 til 9. juni 
2022 i Østdanmark

Gå-hjem-møde:
Relationskompetencer: 
Styrk dine relationer
Hvordan kan vi blive bedre til 
at gå i kontakt med os selv 
og med andre mennesker? 
Styrk dine relationer både på 
arbejdspladsen, i familien og 
med dig selv.
14. oktober 2021 i København

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

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 CO

2
-aftryk fra vores 

forbrug. Det skal vi gøre 
noget ved, og det kan vi gøre 
noget ved.
22. november 2021
i København

Styrk relationerne i det
brugercentrerede bibliotek
Online kursusforløb, hvor 
vi sætter fokus på den fag-
lige værktøjskasse, der kan 
styrke dialogen og relation 
mellem bruger og folkebib-
liotek. 9 timers webbaseret 
undervisning, individuel 
forberedelse og opfølgende 
webinarer. Gratis for alle an-
satte på folkebibliotekerne.
5. oktober til 30. november 
2021 online
12. oktober til 7. december 
2021 online
26. oktober til 14. december 
2021 online

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 

og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. oktober 2021 i Aarhus

Kursus for ledere: Sådan 
griber du forandringer an
Vi stiller skarpt på, hvordan 
du kan se dine medarbejdere 
på en ny og anerkendende 
måde, og arbejder praktisk 
med, hvordan du gør kring-
lede og svære forandrings-
processer på arbejdspladsen 
mere simple. 
14. oktober 2021 i København

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

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

SoMe Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale me-
dier med fokus på den prakti-
ske del og produktion af det 
gode indhold. Fire dages live 
webbaseret undervisning.
9. marts til 6. april 2022 
online
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE

 
TR-ARRANGEMENTER

Flere jobsamtaler? Ja tak!
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.
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. november 2021 i 
København

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

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

TR-uddannelse Modul 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.

Som studenter-
medlem kan du 
deltage gratis i 
mange af  vores 
gå-hjem-møder, 
webinarer og 
værktøjskurser. 
Følg med i kalen-
deren. læs mere 
på kulturog
information.dk

Records Manager (Webba-
seret miniud-dannelse)
Miniuddannelse, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private 
og offentlige virksomheder. 
Fem dages live webbaseret 
undervisning.
27. april til 24. maj 2022 
online
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Navn: Emilie Wieth-Knudsen                         
Stilling: Børnebibliotekar, barselsvikariat 
fra 1. august 2021 ved Tårnby Kommune- 
biblioteker         
Uddannelse: Cand.scient.bibl. i 2007 fra
Danmarks Biblioteksskole
Studiejob: Københavns Universitets Bib-
liotek, Københavns Hovedbibliotek, CBS 
Bibliotek, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 
som musik- og voksenbibliotekar
Alder: 41 år                  
 

Fra musik- til børnebibliotekar  

N
Y

T
 JO

B

Hvorfor søgte du stillingen som 
børnebibliotekar?                          
- Jeg og tre kolleger blev opsagt under 
en omstrukturering i Lyngby-Taarbæk 
Bibliotekerne. Tiden efter brugte jeg  
på at finde ud af, hvad jeg gerne ville 
i mit arbejdsliv, og søgte forskellige 
job. Jeg overvejede også at skifte 
sektor, men når jeg søgte stillinger i 
for eksempel medicinalvirksomheder 
eller på universitetsbiblioteker, kunne 
jeg mærke, at min profil var en anden. 
Jeg ville komme til at savne det udad-
vendte arbejde på et folkebibliotek, 
at møde brugerne hver dag og den 
umiddelbare respons, man oplever. Så 
jeg blev sikker på, at det var dér, jeg 
skulle søge, og så kom stillingen som 
børnebibliotekar. 

Du har tidligere arbejdet som musik- 
og voksenbibliotekar, så det er vel 
også stadig et skifte?                           
- Ja. Jeg ringede til dem og spurgte: 
Skal I have en børnebibliotekar med 
masser af erfaring, eller kan jeg søge 
med min baggrund? De svarede, at 
hvis jeg kunne vise min begejstring 
og erfaringer med formidling i min 
ansøgning, så skulle jeg endelig søge. 
Og så fik jeg sørme stillingen.    

Hvad er dine opgaver?                                
- Jeg er en del af et team på to, hvor 
vi skal udmønte en ny strategi på 
børneområdet med fokus på at 
skabe mere læseglæde. Den primære 
målgruppe er 0-6-årige. Det er alt 
fra nyindretning af børnebibliote-
ket til arrangementer, der taler ind i 
strategien. Desuden er en stor opgave 
at skabe samarbejde med daginsti-
tutionerne. Undersøgelser viser, at 
det er meget vigtigt, at børn, fra de 
er helt små, møder litteraturen, leger 
med sprog og ord, får læst højt og så 
videre. Det er den viden, vi inddrager. 
Som bibliotek har vi en ambition om 
at hjælpe institutionerne med at få 
litteraturen ind i hverdagen på en 

kontinuerlig måde og ikke kun 
gennem korte projekter. Vi kan 
være det langvarige bindeled til 
læseglæde ved også at få skabt 
gode kontakter til forældre og 
børn, mens børnene er små. 

Kan din passion for musik
inddrages i det arbejde?                                 
- Ja, der er god sproglæring i 
at synge eller lege med ord til 
musik, som børn gør meget 
naturligt.

Hvad glæder du dig til i forhold 
til at arbejde med et nyt
område?                                  
- At blive klogere på børneom-
rådet og lære nyt. Jeg fik smagt 
lidt på at formidle i børnehøjde 
under corona, hvor jeg blev 
sendt ud i en børnehave. Jeg 
skulle egentlig mest bare sprit-
te af, men de manglede hænder 
til det hele. Det var berigende at 
opleve, hvordan børn reagerede 
på litteraturen. De kom myld-
rende, når jeg læste og legede 
med ord. Det skubbede mig 
også lidt mod børneområdet. 

Hvad bliver det udfordrende?                                  
- Jeg har ikke prøvet at være 
ny et sted i mange år, men det 
er gået lettere, end jeg troede, 
jeg kender også systemerne. 
Jeg er dog ikke vant til, at min 
kalender er tom, eller at jeg kan 
se bunden af min indbakke. Men 
jeg har kun været her i 14 dage, 
så jeg ved, det kommer.

Hvad skal der ske efter
vikariatet?                                  
- Herfra er jeg åben for
nye veje.



 ”Jeg er glad for
mit fundament i
informationsviden-
skab med viden om 
systemer og orga-
nisering. Det gør, at 
jeg skiller mig ud.”
Sidsel Emilie Eskesen, nyuddannede cand.mag.
i moderne kultur og kulturformidling efter
en bachelor i informationsvidenskab og
kulturformidling på Københavns Universitet.

Tema side 12 www.bci.dk

HabiCave er en sansemodulerende hule, der med sine akustikdæmpende egenskaber 
giver plads til ro og fordybelse. Med HabiCave skaber du let et rum i rummet til dem, 
der har brug for en afslappende pause eller social hygge.

HabiCave er designet med fokus på bæredygtighed, og fås i to størrelser med enten 
vippende meder eller statisk fod.

Se mere på www.bci.dk/habicave.

HABICAVE - SKAB ET RUM I RUMMET
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
SEPTEMBER  2021 

Informationsspecialist:
Struktur er
nøgleordet

Tema

NYUDDANNET:
FØLELSEN AF AT 
ALT VAR MULIGT

08

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Oversæt
dine kompetencer
– de er guld værd

Find 
arbejds-
glæden

i dig selv  

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


