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Tidlig fokus 
på sprog og 
læseglæde er 
nødvendigt

Digital ledelse 
kræver nye

redskaber

Opgør med
samlingen

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

GF
2021

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



”Målet er, at de store vug-
gestuebørn opdager, at det 
er sjovt at snakke om bøger 
(som de jo ikke kan læse), og 
at personalet opdager, hvor 
meget potentiale for børns 
udvikling det har at arbejde 
med pege- og billedbøger.
Vi vil gerne inspirere til, at
de fortsætter arbejdet, når
vi tager tilbage til biblioteket”
Børnebibliotekar på Tårnby Hovedbibliotek 
Emil Forup Hoppe Blaabæk

Tema side 12 www.bci.dk

WWW.BCI.DK

Besøg vores webshop med næsten alt, hvad dit bibliotek behøver. Enkelt, hurtigt og åbent døgnet 
rundt. Du kan stadig nå at få leveret inden jul.

Vi ønsker dig en God Jul & et Godt Nytår!

ALT HVAD DIT BIBLIOTEK HAR BRUG FOR!
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04 Aktuelt interview: Digital lærdom uden løftet pegefinger
 Ifølge Døssingprisvinderen 2021 Stine Liv Johansen, formand 
 for Medierådet for Børn og Unge, skal vi have flere nuancer i 
 debatten om børn og unges medieforbrug. 
  
06 Leder  

08  Nyhedsoverblik 

26 Klogere på sociale medier

28 Opgør med samlingen

34 Hvad skal du kunne om fem år?
 Analyse af fremtidens kompetencebehov i folkebiblioteket.

36 Har vi glemt fællesskabet? 

38 Del Din Viden-artikel: 
 Fokus på fortællingen

40 Job og karriere 

46 Ledige stillinger

48 Arrangementskalender
                                                                                                                           
50 Nyt job
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GENERALFORSAMLING 2021: 
NY POLITISK STRATEGI VEDTAGET 

42

Hvis ikke børn tidligt støttes i deres sprog, 
kommunikation og læselyst, spænder det ben 
for dem resten af livet, viser rapport fra Socialt 
Udviklingscenter. På Tårnby Hovedbibliotek har 
de lagt en fokuseret strategi for de 0-6-årige. 

Digital ledelse kræver, at du genopfinder 
dig selv som leder. Ny bog kommer med 
råd til hvordan.  

12IDÉER VEJES OP MOD
SPROG OG LÆSNING

BLIV EN GOD DIGITAL LEDER

20
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Modtager af Døssingprisen 2021: Stine Liv Johansen

Stine Liv Johansen er lektor, ph.d. ved Center for Børns Litteratur og Medier, Institut for Kommunikation og 
Kultur, Aarhus Universitet. Formand for Medierådet for Børn og Unge. 

Prisudvalget har lagt vægt på, at hun er »en stærk drivkraft, der bidrager til at styrke debatten om udviklingen 
af det digitale samfund - og debatten om digital dannelse i børnehøjde«.

- Der er ikke nogle, jeg 
hellere ville have en 
pris af end jer. Det er 
et kæmpe privilegium. 
Jeg kan ikke komme 
i tanke om en anden 
faggruppe end kultur- 
og biblioteksfolk, 
der kan få ting til at 
ske. I har en særlig 
tilgang til kultur og 
medier og børn og 
unge. Biblioteket er 
et særligt rum. Det 
har lidt af det hele 
og er helt sit eget. 
Det er en unik ramme 
om leg, fælleskaber 
og dannelse, sagde 
Stine Liv Johansen i 
sin takketale, da hun 
fik prisen overrakt 
på forbundets 
generalforsamling 30. 
oktober 2021 i Odense. 
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Du får prisen for din evne til at formidle om det digitale 
samfund uden formaninger, så både børn og voksne lytter. 
Hvorfor er dialog vigtigere end regler? 
- Det er afgørende, at vi har en fælles samtale, hvor vi får skabt 
en forståelse på tværs af generationer. Så vi ikke har foræl-
drene på den ene side, der er dybt bekymret over deres børn 
og unges medieforbrug og råber: »sluk nu det computerspil!«, 
sætter rigide regler for skærmtid og ser alle farerne ved de 
sociale medier. Og på den anden side børn og unge, der ikke 
føler, at de voksne forstår deres digitale liv, og derfor ikke går 
til dem, hvis de bliver mobbet på Snapchat eller er bange for, at 
deres billeder er blevet delt ulovligt og så videre. 
   En undersøgelse i 4. og 7. klasse viser, at det kun er halvdelen, 
der oplever, at deres forældre interesserer sig for deres digitale 
liv, og kun ti procent oplever, at deres lærere gør. Børn og unge 
skal føle, at voksne er interesserede i deres digitale liv, og at de 
kan komme til os med problemer uden at møde svaret: »kan du 
ikke bare slette Snapchat?«, eller »så lad da være med at lægge 
billeder ud på Instagram«. Vi skal forstå deres digitale verden.      
   Det er for eksempel ikke konstruktivt at være enten for el-
ler imod sociale medier, computerspil eller iPads. Og to ting, 
der især er gået lidt skævt i debatten, er, dels at skærmtid er 
blevet et omdrejningspunkt - begrænser vi den, så har vi nået 
målet. Og dels at børn og unge kan klare sig selv digitalt, fordi 
de er dygtigere til det end voksne. Men den digitale verden er 
som den fysiske. Børn og unge har brug for voksnes interesse, 
vejledning og nysgerrighed.
   Den digitale dannelse er jo en del af den almene dannelse, 
altså pejlemærker til, hvordan vi skal agere som borgere i et 
demokratisk samfund, og noget, som børn og unge skal lære 
i familien, skolen og gennem andre offentlige institutioner. 
Og vi skal bruge kræfterne på at gøre noget ved de vigtigste 
udfordringer i den digitale udvikling. 

Hvad er de væsentligste udfordringer? 
- Det er, at de fleste af os er ligeglade med at dele vores data. 
Vi downloader apps, fordi det er praktisk, og giver platforme 
som Google og sociale medier lov til at suge private data om 
os. Og vi har ikke som samfund taget stilling til, hvilken rolle 

Vinder af Døssingprisen 2021 er medieforsker og formand for Medierådet for 
Børn og Unge, Stine Liv Johansen. Hun får prisen blandt andet for sin forsk-
ningsformidling, der taler til både børn og forældre uden løftet pegefinger. 

Digital lærdom uden 
løftet pegefinger 

de platforme skal spille i vores liv. Det alvorlige er, at forskning 
viser, at for eksempel Facebook med alle de data, de har om 
os, kan skubbe til vores adfærd. De har dermed enorm magt. 
Det er ikke den enkeltes ansvar, men politisk, men vi er alle 
med til at vælge politikerne og kan lægge pres på dem om, at 
der skal være en national og europæisk plan for beskyttelse af 
vores privatliv. Politikerne har været for længe om at tage fat i 
privatlivs- og datasikkerhed. 

Hvad kan informationsprofessionelle/bibliotekarer gøre 
for at guide og støtte børn og unges digitale liv?
- Jeg ved godt, jeg taler til de omvendte, for de fleste biblio-
tekarer gør allerede gode ting på det her område. Men de kan 
skabe et trygt rum til at tale om de her ting, være nysgerrige 
på børns digitale liv og gå på opdagelse i det digitale sammen 
med dem og facilitere et rum, hvor de kan lære af hinanden. 
Digitale makerspaces eller Coding Pirates (frivillige, der un-
derviser børn i programmering, red.) er gode eksempler på at 
facilitere en »fælles afsøgning« og »sidemandsoplæring«. Man 
behøver ikke kunne eller kende det hele, men spørg børnene, 
leg sammen med dem. Hvis de skal have tillid til, at de kan 
komme til de voksne med problemer, de oplever på sociale 
medier, skal de føle interessen. 

I din forskning har du fokus på børns leg, kan det bruges 
i den digitale dannelse? 
- Ja, dannelse finder sted gennem leg og humor. Det er dér, børn 
sætter ting sammen på nye måder og finder ud af måder at 
være i verden på. Når de for eksempel leger med TikTok, lærer 
de, »hvilke muligheder har jeg her, hvordan kan jeg agere, hvilke 
udtryk kan jeg skabe, og hvordan reagerer andre?«. Vi bør lege 
meget mere med teknologien og undersøge den sammen. Og 
tage den del af børn og unges liv alvorligt. Der er netop kom-
met en tilføjelse til FN’s Børnekonvention, som siger, at børn 
skal inddrages i beslutninger omkring deres digitale liv.  

Læs mere 
Stine Liv Johansen har sammen med Malene Charlotte Larsen 
udgivet bogen Børn, unge og medier, 2019
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GF 2021 – vi forpligter
os på fremtiden
Lørdag den 30. oktober 2021 holdt Forbundet 
Kultur og Information generalforsamling. På 
selve dagen og i ugerne op til, hvor jeg mødtes 
med tillidsrepræsentanter og ansættelsesgrup-
per, var det tydeligt, at vi fortsat har mange 
medlemmer, der engagerer sig i både fagets og 
forbundets udvikling. Tak for det!
  Når jeg som formand ser tilbage på denne gene-
ralforsamlingsperiode, så fylder corona natur-
ligvis meget. Men det, som fylder mest, er det, 
generalforsamlingen i 2018 lagde grundstenene 
til. Nemlig en øget interessevaretagelse og en ty-
deliggørelse af, hvem vi er fagforening for. Begge 
dele har sat aftryk i den indeværende periode, 
hvor vi har arbejdet med at sætte ord på det, som 
binder os sammen, og hvem de fremtidige med-
lemmer er. Og så har vi arbejdet benhårdt på at 
være og blive en attraktiv samarbejdspartner for 
vores omverden, for som en mindre organisation 
er vi bevidste om, at vi ikke kommer langt alene. 
Omkring os i samfundet sker der store omvælt-
ninger. Både som følge af pandemien, på grund 
af tech-giganternes store påvirkning af vores 
samfund, demokrati og privatliv, og behovet for, 
at store datamængder skal styres og håndteres 
i organisationer og virksomheder for at skabe 
værdi. Det er temaer og udfordringer, som kræver 
samarbejde, netværk og alliancer. Vi går løsnings-
orienteret til disse med medlemmernes faglighed 
i centrum, og det er altid i overlappet mellem 
kultur og information, at vi finder vores unikke 
position og faglige stemme. Indsatsen har vist 
sig at være den rette, for dels sætter vi et aftryk i 
flere sammenhænge, og i en interessentanalyse, 

forbundet fik foretaget i 2021, roser vores samar-
bejdspartnere medlemmernes stærke faglighed, 
samt at der er en stærk sammenhæng mellem vores 
forbund og vores medlemsgruppe. 
  Det arbejde fortsætter vi i den kommende periode 
med et særligt fokus på tre områder, som blev 
vedtaget af generalforsamlingen, nemlig fokusom-
råderne; Faglighed – vejen til indflydelse, Trivsel og 
udvikling i arbejdslivet, samt Brobyggere og faglige 
fællesskaber. Mange af deltagerne på generalfor-
samlingen deltog aktivt i debatten om den politiske 
strategi og dens fokusområder, og flere pegede på 
værdien af det faglige netværk, men også udfor-
dringerne omkring medlemsudviklingen. For som 
budgetterne og medlemsfremskrivningen viser, 
så er der nogle mørke skyer i horisonten, som ikke 
løses ved at sidde stille og konstatere, at verdenen 
flytter sig omkring os. Det er vi bevidste om i den 
nuværende bestyrelse. Lad der ikke herske tvivl om, 
at rekruttering og fastholdelse fortsat er et ind-
satsområde, selvom det ikke er adresseret direkte 
i den nuværende strategi. Tværtimod bygger vi 
videre på den viden og de erfaringer, vi har gjort os 
i denne periode, og går målrettet efter at integrere 
hvervning og fastholdelse som en del af den daglige 
drift. Dét, vi gør, gør vi for medlemmerne og for at 
vise potentielle medlemmer, at her kan de blive en 
del af et fællesskab, som har arbejdsliv, faglighed og 
netværk som omdrejningspunkt. 
  Forbundets fremtid blev adresseret flere gange fra 
talerstolen, og fra hovedbestyrelsens side lægger vi 
vægt på, at vi sammen skal finde en vej, der sikrer 
medlemmerne en stærk organisation og faglig 
interessevaretagelse. Derfor har hovedbestyrelsen 
besluttet at undersøge fordele og ulemper ved 
henholdsvis at være en selvstændig organisation, 
hvad det betyder at overveje at indgå i en reel 
fusion, eller om man kan udbygge endnu tættere 
samarbejder. Vi forpligter os på at gøre vores bedste 
i en fremtid, der er uvis. Derfor vil den kommende 
periode også komme til at handle om at styre for-
bundet sikkert gennem det farvand, vi befinder os i. 
Det arbejde ser jeg frem til at løfte som formand, og 
jeg ser frem til at tage fat om det arbejde sammen 
jer medlemmer og med den nye hovedbestyrelse, 
der tiltræder i januar. 
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Man skal vist eje sin egen bank, for at få de fordele.  
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%* i  
rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre venner 
med Nationalbanken end andre banker. Det er fordi  
vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde medlemmer  
af Forbundet Kultur og Information særligt favorable 
vilkår. Selv i en tid hvor renten ellers er negativ.

Lån & Spar er ejet af bl.a. Forbundet Kultur og  
Information. Er du medlem, ejer du os. Derfor får  
du højere rente, bedre vilkår og en bestyrelse, der til 
hverdag varetager dine interesser som lønmodtager.

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

3% på  
lønkontoen. 
Hvordan  
kan det lade 
sig gøre?

Læs mere om dine  
fordele som medlem  
af Forbundet Kultur  
og Information i en  

bank, du ejer:

lsb.dk/
kulturoginformation

Lån &
 Spar Bank A/S, H

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

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver  
medlemskab af Forbundet Kultur og  
Information og afsluttet uddannelse. Inde- 
stående over 50.000 kr. forrentes med 0%.  
Du skal betale negative renter, hvis dit samlede 
indlån overstiger 100.000 kr. Du skal samle hele 
din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat  
er en del af en samlet pakke af produkter og  
services, som din økonomi kreditvurderes ud  
fra). Rentesatserne er variable og gælder pr.  
9. maj 2019. Du behøver ikke flytte dine  
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye  
real-kreditlån skal gå gennem Lån & Spar  
og Totalkredit – se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. 

FKI_211109_3%_Hvordan_185x240.indd   1FKI_211109_3%_Hvordan_185x240.indd   1 02.11.2021   13.5602.11.2021   13.56
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86
deltog i forbundets

generalforsamling 2021
læs mere side 20.

Hvordan får du kontrol over dit data? Og 
hvordan når vi frem til et datademokrati, 
hvor hverken staten eller virksomhederne 
kontrollerer vores data? Det undersøges i 
en ny bog om datakontrol fra DataEthics. 
  Bogen peger på, at ansvaret i et datade-
mokrati er delt. Som borger har du ansvar 
for at lære at beskytte dit eget data og 
stille krav. Som virksomheder bør man 
skabe tillid ved at træffe dataetiske valg og 
give kunderne kontrol over egne data, og 
staten bør eksempelvis fremme dataetik 
og sikre, at vi har de nødvendige love. 

Hent den gratis på www.dataethics.eu

Ny bog om
datakontrol

Regeringen har sammensat en komite, der skal 
analysere lønstrukturer og lønudviklingen på det 
offentlige arbejdsmarked.

Blandt andet skal der analyses på det kønsopdelte arbejds-
marked, på mulighederne for rekruttering i det offentlige, 
og der skal laves sammenligninger med det private arbejds-
marked.

Analysen skal ligge færdig i slutningen af 2022.

Tjek af lønstrukturerne
i det offentlige



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Laveste ledighed i 10 år hos dimittender

Nedlukninger af biblioteker og
boghandlere har sat tydelige spor på
litteraturområdet, viser årsrapporten 
for 2021 fra Bogpanelet. 

Den mest markante udvikling i årets tal er i udlån af net-
lydbøger og e-bøger. Tallene vidner om, at Danmark har 
en stærk digital infrastruktur både på bogmarkedet og i 
bibliotekerne, som sikrer, at danskerne kan få adgang til lit-
teratur. Desuden viser tallene, at danskerne overordnet set 
hverken læser mere eller mindre.
  Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over, at 
så mange danskere har fundet vej til bøgerne under ned-
lukningerne, og understreger vigtigheden af bøger og af, at 
læselyst etableres så tidligt som muligt.
  »Bøger er vigtige brikker i vores demokratiske samtale, 
men nok så vigtigt kan de give et kærkomment afbræk 
fra de sociale medier og skærme, der konstant suger vores 
opmærksomhed og fokus. Derfor er det også afgørende, 
at vi så tidligt som muligt får vist vores børn værdien af 
læsning, så læselysten bliver etableret for resten af livet«, 
siger kulturministeren.

Bruttoledigheden blandt akademikere, der dimitterede i sommeren 2020, er 12,5 % et år efter dimission – det laveste 
ledighedsniveau i 10 år. Og KI’s medlemmer klarer sig særligt godt på beskæftigelsen.
  KI’s karriererådgiver Ricki Nielsen mener, en af forklaringerne er, at medlemmerne er blevet bedre til at kigge på deres 
kompetencer på en bredere måde og søge flere forskellige typer job.

•  Skønlitteratur er den første genre, hvor online-
salget nu står for den største andel af omsæt-
ningen (32,7 %).

•  22,6 % af den voksne del af befolkningen abon-
nerer på en streamingtjeneste med e-bøger eller 
netlydbøger (stigning på 5,2 procent fra 2020). 

•  Siden 2014 er bibliotekernes materialeudgifter til 
indkøb af bøger faldet med cirka 37 mio. kroner.

Danskernes læsevaner 
er blevet mere digitale

Hovedpointer
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Bibliotekar Kristine Sofie Højen og produkt- og
designingeniør Emma Petersen har vundet en
Danish Rainbow Award 2021 for at have skabt 
den første regnbue-boghandel og -bogcafé i
region Nordjylland: Buens bogcafé. 

»I har skabt noget et sted, hvor der ikke var noget for LGBT-personer før«, 
lød det i begrundelsen for prisen til de to iværksætterkvinder, der har sat alt 
på et bræt, investeret deres sparepenge og sagt deres job op for at skabe 
den boghandel og bogcafé, Aalborg mangler.

600 titler allerede
Deres idé til en boghandel og -café med fokus på LGBT-litteratur og -formid-
ling opstod i Kristine Sofie Højen, da hun som folkebibliotekar havde svært 
ved at finde litteratur for, om og af LGBT-personer.

- Jeg tænkte, at så måtte andre virkelig have svært ved det, og at der var 
brug for et samlet sted til den litteratur. I 2019 skete der så en litterær 
udvikling i forlagsmiljøet, hvor branchen blev mere åben for den litteratur, 
hvilket betød, at langt flere titler blev udgivet. Derudover havde Emma og 
jeg længe talt om, at der manglede et sted i Region Nordjylland, hvor LGBT-
personer kunne komme. For det er måske nemmere for et 14-årigt par af 
samme køn at holde i hånden hos os end på Espresso House i gågaden, siger 
Kristine Sofie Højen.

Pris for Nordjyllands
første regnbuebogcafé

Tirsdag den 2. november vandt de to iværksætterkvinder en Danish 
Rainbow Award for Aalborgs nye og eneste LGBT-boghandel og -café. 
Foto Privat 

Akademikerne, som er Forbundet Kultur og Informations hovedorganisation, har valgt ny formand – 
overlæge og formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz. Hun overtager posten fra Lars Qvistgaard, 
som stopper ved årsskiftet 2022.

Ny formand for Akademikerne



I efteråret 2021 har otte pilotbiblioteker inviteret seniorer med 
i projekt »Sammen om verdensmål«, og til februar 2022 kan 
8-10 nye biblioteker deltage. 
   Som projektdeltager får biblioteker og borgere tilbud om 
læringsdage og workshops med blandt andre Kristine Fjord 
Tolborg, der er direktør i CHORA 2030, der gennem flere år har 
arbejdet med at omsætte verdensmål til konkret handling. 
En anden central underviser er Simon Elsborg Nygaard, som 
er ph.d. i bæredygtighedspsykologi og forsker i bæredygtig 
trivsel. Han har især fokus på, hvordan biblioteker kan engagere 
seniorer i verdensmål på en måde, der tager udgangspunkt i de-
res personlige interesser og motivation. Og netop det at indgå i 
et fællesskab om noget meningsfuldt kan, ifølge Simon, få stor 
betydning for målgruppens trivsel. 

Det skaber trivsel,
når biblioteker og
seniorer går sammen
om verdensmålene
Hvor går seniorerne hen, hvis de vil bidrage til en bæredygtig 
fremtid? Husker vi at tænke de 1,5 millioner danskere over 60 år 
ind i de grønne og bæredygtige tiltag - eller har vi for travlt med 
at kalde dem håbløse boomere? Bæredygtighedspsykolog Simon 
Elsborg Nygaard opfordrer seniorerne til at gå på biblioteket og 
deltage i projekt »Sammen om verdensmål«.

TEKST KIRA GILLING HANSEN, PROJEKTLEDER SAMMEN OM VERDENSMÅL

   Som en del af pakken følger også sparring med en gruppe 
designtænkningskonsulenter fra Aarhus Bibliotekerne, der 
hjælper deltagerne med at blive klogere på målgruppen – og 
hvordan de kan udvikle bæredygtige og borgerinitierede hand-
lefællesskaber på biblioteket. Med et folkebibliotek i hver kom-
mune har vi mange gode mødesteder, der kan danne ramme 
for, at vi i fællesskab bidrager til FN’s Verdensmål. 
   Du kan læse mere på hjemmesiden sammenomverdensmål.
dk, og du kan kontakte projektleder Kira Gilling Hansen fra 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker på mail: kgh@fremtidens-
biblioteker.dk 
   Projekt »Sammen om verdensmål« er søsat af Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker og finansieret af VELUX FONDEN.

11November 2021 · Perspektiv ·
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sprog og 
læsning  

Idéer
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Alle vores tiltag skal 
bidrage til børns sprog-
udvikling og tidlig læselyst, 
så vi prioriterer benhårdt, 
siger børnebibliotekar Emil 
Forup Hoppe Blaabæk om 
Tårnby Hovedbibliotekets 
strategi for 0-6-årige. 

- For eksempel lyder pandekagedag jo fan-
tastisk – en hel dag med pandekagebagning 
i børnebiblioteket, siger Emil Forup Hoppe 
Blaabæk, men det er den slags idéer, der bliver 
vejet og fundet for lette i den nye strategi, 
hvor forskning om børns sprogudvikling og 
læseglæde danner fundamentet. 
   - Biblioteket kan lave en masse små, skønne, 
korte projekter for børn, men hvis vi virkelig vil 
gøre noget for den sociale ulighed og udsatte 
børn, så er det et kontinuerligt arbejde med at �
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bringe litteratur, fortælling og sprogudvikling ind 
i de helt små børns hverdagsliv, siger Emil Forup 
Hoppe Blaabæk. Han henviser til, at forskningen 
viser, at det forfølger børn hele livet, hvis de ikke 
får et ordentligt sprog. Skævhederne starter al-
lerede fra 1-årsalderen, og er du bagud sprogligt, 
når du starter i skole, opnår du mindre læring, 
hvilket får livslange konsekvenser for dine mulig-
heder, viser rapporten fra Socialt Udviklingscenter 
SUS (se artikel side 16, red.). 
   Det er et politisk mål i Tårnby Kommune, at alle 
børn skal sprogstimuleres i daginstitutionerne, 
så de er på samme niveau uanset baggrund, når 
de starter i skole. Og børneteamet på Tårnby 
Bibliotek har erkendt, at de bedst bidrager ved 
at byde ind med deres faglighed i pædagogernes 
arbejde, så biblioteket ikke er en ekstra ting, der 
skal findes tid til i en travl hverdag.
   - Vi skal understøtte dem, der er allermest 
sammen med børnene, nemlig pædagogerne i 
daginstitutionen og forældrene, siger Emil Forup 
Hoppe Blaabæk.
   Børneteamet, der i alt tæller ni medarbejdere, 
hvoraf to har fokus på målgruppen 0-6 år, sam-
arbejder derfor med kommunens pædagogiske 
konsulent, som har direkte kontakt til lederne 
i kommunens daginstitutioner. Bibliotekarerne 
har gennemgået pædagogernes læringsplaner og 
de krav, der er til deres arbejde med at forberede 
børnene til skole, blandt andet ved at stimulere 
deres sprogfærdigheder. 
   - På den måde har vi fundet de områder, hvor 
vi kan kvalificere deres arbejde, siger Emil Forup 
Hoppe Blaabæk, der gennem sit studie på moder-
ne kultur og kulturformidling på KU interesserede 
sig for forskning om »kulturens potentialer«, også 
i forhold til at understøtte børns sprogudvikling. 
- Og det er de potentialer, som vi overser, siger 
han. 
   Fordi bibliotekarerne har sat sig ind i de krav, 
der er til pædagogerne, kan de levere materialer, 
der taler ind i de temaer, som pædagogerne skal 
arbejde med i løbet af året, såsom »tal«, »former« 
og »farver«. 
   - Vi vil for eksempel levere rekvisitter, samta-
lekort og bogpakker. På den måde understøtter 
og kvalificerer vi deres arbejde, hvilket giver en 
meget større chance for, at de bliver inspireret 
til at fortsætte med at inddrage litteraturen i 

det daglige arbejde. I den forbindelse er vi også i gang med at 
tilpasse samlingen på biblioteket, så vi har materialer nok til at 
matche behovet, siger Emil Forup Hoppe Blaabæk. 
   På Tårnby Bibliotek har de bevidst tænkt i en metode i stedet 
for afsluttede projekter, da det er en af pointerne fra forsknin-
gen, at indsatsen skal være kontinuerlig. 
   En anden ting, børnebibliotekarerne tilbyder alle daginstitu-
tioner, er det, de kalder Bogsprog. Her tager de ud til institu-
tionen tre gange på et år, og institutionen kommer én gang på 
besøg på biblioteket. 
   - Målet er, at de store vuggestuebørn opdager, at det er sjovt 
at snakke om bøger (som de jo ikke kan læse), og at personalet 
opdager, hvor meget potentiale for børns udvikling det har at 
arbejde med pege- og billedbøger. Vi vil gerne inspirere til, at 
de fortsætter arbejdet, når vi tager tilbage til biblioteket, siger 
Emil Forup Hoppe Blaabæk. 

HVAD ER VÆRDIEN AF BIBLIOTEKET?

Børneteamet arbejder med en treårig strategi, og alle nye 
initiativer bliver set i lyset af børns sprogstimulering. For at 
kvalificere arbejdet endnu mere og få dokumenteret værdien 
af det, biblioteket bidrager med til de 0-6-årige, har de sat 
gang i en undersøgelse ud fra metoden: Betydningskompasset, 
som er udviklet af Roskilde Centralbibliotek efter en engelsk 
metode til at undersøge værdien og betydningen af kultur.  
   I Tårnby Kommune skal 24 børnehaver deltage. 12 får et spør-
geskema, og 12 skal interviewes om for eksempel bibliotekets 
kreative og sociale betydning og værdi.
   - Resultatet skal hjælpe os med at lave nye initiativer og 
arrangementer lokalt, men det kan også blive en best practice-
metode, som andre kan lære af. Planen er, at vi laver sådan en 
undersøgelse hvert tredje år, når strategien skal fornys. Så vi 
får koblet os tæt sammen med dem, der arbejder med børn, og 
får indfriet nogle af kulturens potentialer for, hvor vi kan spille 
endnu mere ind, siger Emil Forup Hoppe Blaabæk og tilføjer: 
   - En strategi må ikke bare blive et luftigt visionspapir, men 
skal være »det, vi gør«. Vores mål er, at alle børn i kommunen 
får bedst mulige vilkår for at styrke deres sprog og kommuni-
kation og få litteratur- og læseglæde.

”Vi skal understøtte 
dem, der er allermest 

sammen med børnene, 
nemlig pædagogerne 
i daginstitutionen og 

forældrene.”
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HVOR STÅR HVAD UDEN AT KUNNE LÆSE   

I den praktiske del af strategien er Tårnby Hovedbibliotek ved at nyindrette børnebiblioteket. 
Her er tilgængelighed et kodeord, og børnenes møde med bøgerne skal være spændende og 
sjovt. 
   Børn skal selv kunne tilgå materialerne, så højden på krybberne skal være meget lav. Det 
skal være nemt for forældrene at finde de bøger, deres børn er interesseret i, så eksempelvis 
er alle pege- og billedbøger inddelt efter temaer i stedet for forfattere. Møblerne er placeret, 
så børnene kan kravle rundt i dem og nå bøgerne. Og visuelt skal børnene selv kunne se, hvilke 
emner der står hvor. 
   - Børn er drevet af deres interesse og nysgerrighed, så de skal selv kunne gå på opdagelse i 
samlingen og afkode, hvad der står hvor, siger Emil Forup Hoppe Blaabæk. 

Emil Forup 
Hoppe 

Blaabæk og 
hans kollega 

Emilie Wieth-
Knudsen 

arbejder på 
en idé til 

daginstitu-
tionerne med 

oplæsnings-
videoer, hvor 

børne-
bibliotekarer 

bruger 
billed- og 

pegebøger. 
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Der er store forskelle i børns sproglige kompetencer allerede 
fra etårsalderen, og forskellene varer ved, hvis der ikke gøres 
noget. Børn med tidlige sproglige vanskeligheder klarer sig 
dårligere ved folkeskolens afgangseksamen, trives dårligere 
socialt i skolen og rammes oftere af psykosociale problemstil-
linger, viser undersøgelser. En rapport fra Socialt Udviklings-
center SUS har kortlagt initiativer i Danmark, der tidligt skal 
styrke sprog og kommunikation hos børn i alderen 0-6 år. 
   Rapporten peger på, at selvom der findes gode såkaldte early 
literacy-initiativer (læsefærdigheder), er mange af dem for 
små, for snævert fokuseret, for spredte og kortvarige. Der er 
også en skævhed i adgangen til bøger og højtlæsning, hvilket, 
ifølge SUS, skaber social- og læringsmæssig ulighed nationalt.
   »Når vi ser på det samlede billede, er vi trods mange fine 
indsatser ikke tilstrækkeligt gode til at arbejde systematisk 
på at udligne uligheden og få sat tidligt nok ind«, siger Vibeke 
Normann Andersen, direktør i SUS. »Det snævre fokus på 
sprog som teknisk færdighed er en udfordring, fordi udsatte 

Kulturens
potentialer for
børn overses 
Hvis ikke udsatte børn tidligt støttes i deres sprog, kommu-
nikation og læselyst, spænder det ben for dem resten af livet, 
viser rapport fra Socialt Udviklingscenter. Gruppeformand for 
SF Jacob Mark vil have bedre adgang til bøger i institution-
erne, og viceborgmester i Gribskov Kim Valentin (V) ser et 
styrket folkebibliotek som en del af løsningen.   
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børn netop kan have særligt brug for støtte til 
kommunikation og sprog i relation til sociale 
kompetencer og deltagelse i fællesskabet. 
Ellers bliver de børn sat på sidesporet fra star-
ten«, siger hun. 
    Ifølge direktøren mangler der et nationalt 
fokus, fordi det er en problemstilling, der går 
på tværs af mange fagområder og kræver 
samarbejde. Derfor er en stærk national læse-
forening en af rapportens 11 anbefalinger.  

RÅD TIL BØGER 

For SF’s gruppeformand Jacob Mark er især to 
ting afgørende for ikke at tabe de børn, der 
ikke er sprogligt stærke. Den ene er at styrke 
overgangen fra daginstitution til skole, og den 
anden er bedre adgang for alle børn til gode, 
fysiske bøger.
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”En udfordring er, at 
børn og unge ikke bruger 
bibliotekerne til at låne 

bøger, læse og
fordybe sig.”
Viceborgmester i Gribskov og 

Venstres medlem af Folketingets 
Kulturudvalg Kim Valentin

   - Der er så meget viden om det enkelte barn 
i daginstitutionerne gennem sprogvurderinger 
og tests. Problemet er, at den viden går tabt i 
overgangen til skolen, fordi der enten ikke er 
råd eller tid til at gøre det ordentligt. Så der 
skal være ressourcer i kommunerne til et bedre 
samarbejde mellem institutioner og skoler, 
siger han.
   Og så er det afgørende for børns læselyst og 
sprogfærdigheder, at de fra en tidlig alder har 
adgang til gode materialer.
   - Det gør, at pædagogerne har lyst til at tage 
bøgerne frem og bruge dem. Mange steder er 
der ikke råd til at indkøbe kvalitetsbøger, og 
det skal vi lave om på. I institutionerne skal 
der mere fokus på kvalitetsbøger end iPads, 
og i skolerne skal der også være langt bedre 
adgang til bøger, siger han og tilføjer:

�
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   En af undersøgelsens anbefalinger er, at den tidlige sprog- 
indsats skal være kontinuerlig og gerne national, så den 
ikke afhænger af lokale småprojekter. 
   Jacob Mark mener ikke, at nationale krav og standarder 
er løsningen, og han går ikke ind for detaillovgivning på 
området.  
   - Det skaber ikke den ønskede effekt, at alle skal gøre 
det samme, men vi skal brede de gode eksempler ud. Det 
er jo et godt eksempel med Tårnby Bibliotek, hvor biblio-
tekarerne understøtter pædagogernes læreplaner. Og jeg 
er helt enig i, at der skal være tid og ressourcer lokalt til, 
at bibliotekarerne præcis kan lave den slags understøt-
tende tiltag. Men det er bedre, at man lokalt finder glæden 
i at udvikle en indsats om læselyst og sprogstimulering i 
samarbejde, end at en minister siger, at det skal gøres på 
én bestemt måde. Minimumsnormeringer i daginstitutioner 
er netop også en måde at skaffe flere ressourcer, også til 
fokus på sprogstimulering og læseglæde. Så vi får alle børn 
med, siger han.

”Vejen til sproglig 
udvikling går ikke kun 
gennem papirbogen.”

Formand for Medierådet for Børn 
og Unge Stine Liv Johansen

START FØR VUGGESTUEN

Viceborgmester i Gribskov og Venstres med-
lem af Folketingets Kulturudvalg Kim Valentin 
mener, at alle kommuner bør kigge på de 11 
anbefalinger, for det kunne være en øjenåbner 
for nogle.  
   For ham er en meget tidlig indsats overfor 
udsatte børn helt afgørende.
   - Så man gør en indsats, før problemerne 
vokser sig større. Allerede før vuggestuen er 
sundhedsplejersker gode til at spotte udsatte 
børn, og allerede derfra skal man tænke i en 
indsats for at styrke de børn, siger han.
   Kim Valentin ser også bibliotekerne som en 
del af løsningen ved, at børn meget tidligt 
skal lære, at det er et spændende, sjovt og 
hyggeligt sted at komme, hvor bibliotekarer 
inspirerer til læselyst. Problemet er, at der skal 
være ressourcer til det.  
   - Udfordringen er, at mange kommuner har 
nedprioritet bibliotekerne, så kultur og bib-
lioteker kommer sidst på budgettet. Men det 
duer ikke, at der for eksempel kun er ét stort 
bibliotek i en stor by, for bibliotekerne skal 
være lettilgængelige, siger han. 
   - En anden udfordring er, at børn og unge 
ikke bruger bibliotekerne (som vi gerne så) til 
at låne bøger, læse og fordybe sig. Biblioteker-
ne er stadig vores mest besøgte kulturinsti-
tution, men det er svært at aktivere de unge. 
Vi ved fra undersøgelser, at i de familier, hvor 

”Jeg husker selv 
duften af bøger fra 

min barndom.”
SF’s gruppeformand 

Jacob Mark
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1.   Udnyt dagtilbuds unikke rolle bedre

2.   Sørg for børnelitteratur af høj kvalitet i 
alle daginstitutioner

3.   Understøt en bredere tilgang 
til tidlig literacy, særligt på 
pædagoguddannelserne

4.   Etablér samarbejder med 
sundhedsaktører om tidlig opsporing og 
forældreinddragelse

5.   Styrk bøgernes og højtlæsningens rolle 
på socialområdet

6.   Styrk frivillighed og civilsamfund

7.   Hold fokus på forankring og 
bæredygtighed

8.   Stil bøger på flere sprog og med 
forskellig repræsentation til rådighed

9.   Få mere ny børnelitteratur ud at leve

10.   Uddan æstetiske vejledere i 
daginstitutionerne

 
11.   Skab en stærkt national læseforening.

Find rapporten Bøger og læselyst hos små 
børn – kortlægning af danske initiativer, 
udfordringer og uudnyttede potentialer på 
www.sus.dk.

moren bruger biblioteket, så gør børn og unge 
det ofte også - det faktum skal tænkes ind i 
de tidlige indsatser, siger Kim Valentin.  

IPAD OG BØGER ER BEGGE

VEJE TIL SPROG

Forsker ved Aarhus Universitet i børns medie-
brug og formand for Medierådet for Børn og 
Unge Stine Liv Johansen vil gerne aflive myten 
om, at papirbøger og iPads er modsætninger. 
Det er de ikke, mener hun.
   - Det er den pædagogiske praksis og stra-
tegi, der er afgørende for at skabe sprogsti-
mulering og læseglæde, ikke, hvilket redskab 
man bruger til det. Vejen til sproglig udvikling 
går ikke kun gennem papirbogen. Det er sagt 
med den største kærlighed til fysiske børne-
bøger - men der er mange veje, siger hun. 
   - Det afgørende er, hvad man gør med 
redskaberne. Hvis du giver børn en iPad med 
Rasmus Klump og lader dem sidde alene, nej, 
så er der ikke meget sprogudvikling i det, men 
hvis du bruger en iPad til at bygge en fortæl-
ling op, skabe ord, følge spor, se små film og 
så videre, så kan det en masse. Det samme 
med papirbøger, det er også fattigt, hvis man 
kun har en lille kasse med slidte Totte-bøger, 
her er det også afgørende, hvordan man pæ-
dagogisk bruger bøgerne til oplæsning og leg, 
siger Stine Liv Johansen. 

ADGANG TIL BØGER ER VIGTIGT

Ud fra de mange initiativer og erfaringer rundt 
i landet giver rapporten 11 anbefalinger. Flere 
af dem går på bedre tilgængelighed af bøger 
og litteratur for småbørn og deres familier, 
fordi forskning viser, at børn fra hjem, hvor 
bøger og læsning er normen, klarer sig bedre. 
Og udbredelsen af bøger og læsning bør ske 
via dagtilbud, og bibliotekerne fremhæves 
som brobyggere til hjemmet.  
   »Dagtilbuddenes rolle er unik, når det gælder 
om at mindske uligheden i sproglige færdig-
heder. Men når det kommer til det, der foregår 
i hjemmet, er der også et potentiale i at ind-
drage civilsamfundet yderligere i initiativer 
med blandt andet højtlæsning og brobygning 
til bibliotekerne. Hvis man kigger til vores 
nabolande som Norge, Sverige og England, er 
de langt bedre til at arbejde systematisk og 
på tværs. Særligt Norge er foran med både en 
national strategi på området og flere større 
nationale civilsamfundsaktører, som spiller 
med«, siger direktør i SUS Vibeke Normann 
Andersen.

Rapportens
11 anbefalinger

19



· Perspektiv · November 202120

G
E

N
E

R
A

LFO
R

S
A

M
LIN

G
 20

21

Lørdag den 30. oktober afholdt Forbundet Kultur og Informa-
tion generalforsamling. 86 havde tilmeldt sig. Dagen bød på 
debat om den politiske strategi, der indeholder de tre fokus-
områder; Faglighed: En vej til indflydelse, Trivsel og udvikling i 
arbejdslivet og Brobyggere og faglige fællesskaber.

HVAD MED HVERVNING?

Flere konstaterede, at de var enige i de politiske fokusområder, 
men at eksempelvis områder som »tillidsrepræsentanter« og 
»arbejdstid« kunne være foldet bedre ud. Flere understregede, 
at de gerne havde set et fokusområde om »forbundets fremtid 
som selvstændig organisation« og mere fokus på hvervning af 
nye medlemmer.
  - Jeg vil gerne rose de fagpolitiske mål. Der er masser af 
potentiale i dem. Og så vil jeg understrege, at hvervning udgør 

Generalforsamlingen lørdag den 30. oktober i Odense bød 
på debat om den politiske strategi, hvor flere efterlyste et 
større fokus på hvervning og forbundets fremtid.

Ny politisk strategi     og debat om budget
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den gren, forbundet skal sidde på. Det ved 
vi alle. På Københavns Universitet har jeg 
arbejdet med hvervning, og min erfaringer 
er, at frivillige kræfter, gode idéer og faglige 
fællesskaber gør en forskel. Derfor er jeg også 
glad for, at strategien har et fokusområde om 
»fællesskaber og brobygning«, sagde Thore 
Davies, projektleder på forlaget Ordskælv.
  Steen Ammentorp fra Herning Bibliotekerne 
efterlyste også, at man adresserede den 
situation, forbundet står i, med faldende 
medlemstal. 
  - Jeg savner, at man skriver mere i stra-
tegien om, hvordan vi overlever, eller hvad 
vi skal gøre, hvis vi ikke kan rekruttere nye 
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medlemmer og skal gå i retning af en fusion, hvor vi bevarer 
vores faglighed, vores netværk og vores faglige udvikling.
  Formand Tine Segel takkede for de mange input og kommen-
tarer:
  - Jeg lytter mig frem til, at der er tillid til hovedbestyrelsen. 
Og så vil jeg minde om, at I skal se generalforsamlingen som en 
helhed, hvor jeg blandt andet adresserede spørgsmålet om for-
bundets fremtid under den mundtlige beretning. Det er noget, 
vi arbejder med.
 
ÅR MED UNDERSKUD

Budgetterne for de kommende tre år gav også debat, da 
forbundet forventer et underskud på cirka 2 millioner kroner i 
2022, 2,5 millioner kroner i 2023 og 3,1 million kroner i 2024. 
Steen Thomsen fra Det Kgl. Bibliotek sagde:
  - Jeg er lidt i chok over, at vi præsenteres for et underskud i 
denne størrelsesorden. Jeg synes, det er en ommer. Det kan jeg 
ikke stemme ja til.
  Politisk revisor for forbundet, Tage Sørensen, Københavns 
Biblioteker, manede til ro trods de røde tal.
  - Som en af forbundets politiske revisorer kan jeg sige, at 
det, vi står med, er tendenser, vi har kendt i lang tid, og som 
er blevet omtalt i de politiske revisorers bemærkninger. Jeg 

”Er der noget, de forgangne tre år 
har vist os, så er det, hvor vigtige 
fællesskaber er, og hvor meget

vi har brug for dem.” 
Formand Tine Segel 

mener, at den rette vej for forbundet er den offensive vej, men 
det er tindrende klart, at hvis vi ikke får en medlemsfremgang, 
så skal der ske noget. Derfor kan jeg stemme ja til budgettet, 
sagde han.
  Formand Tine Segel svarede:
  - Det her budget viser, at vi er ambitiøse. Jeg kan godt forstå, 
at man synes, at det er bekymrende med underskud, men det 
her er en investering i fremtiden. Hovedbestyrelsen har sat 
gang i en analyse af, hvilke muligheder der er for forbundet 
fremadrettet.
  Budgetterne blev efterfølgende godkendt af generalforsam-
lingen. 50 stemte ja, 9 stemte imod.
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Corona

Som formand deltog jeg i forhandlinger i Kulturministeriet 
om retningslinjer og genåbning. Vi blev hørt og inddraget, 
og jeg siger tak til alle tillids-, arbejdsmiljørepræsentanter 
og medlemmer, der hjalp os i dette arbejde ved at 
fortælle om jeres oplevelser og erfaringer. 

Nyt navn

Navneændringen er et af de store projekter, som 
forbundet er lykkedes med i denne periode. Forbundet 
skulle skifte navn for at signalere, at det ikke er én titel, 
der er forbundets omdrejningspunkt, men til gengæld det 
faglige fællesskab omkring medlemmernes arbejdsfelter 
data, information, viden og kultur. 

Digital dannelse

Digital dannelse er en af uddannelsessystemets vigtigste 
opgaver i det 21. århundrede. Forbundet har løbende 
været med til at skabe opmærksomhed og debat 
omkring værdien af adgangen til informationsfaglige 
kompetencer i vores uddannelsessystem. 

Informationsoverload

ADD-projektet arbejder for, at demokratiet styrkes af 
den digitale udvikling. Derfor har forbundet valgt at gå 
aktivt ind i dette samarbejde, der gennem forskning, øget 
teknologiforståelse, digital dannelse og dialog vil bidrage 
til at fremme de værdier, som forbundet står vagt om. 

Bæredygtighed

Bæredygtighedsspørgsmålet er en opgave, hvor vi 
i udpræget grad har etableret nye partnerskaber og 
alliancer. Et eksempel er vores deltagelse i DB2030-
netværket. Og i maj 2019 blev klimaalliancen Broen 
til fremtiden etableret - en alliance på tværs af 
fagbevægelse og NGO’er, der har som formål at fremme 
en grøn og retfærdig omstilling.

GF i tal og fakta
•  Regnskaberne for 2018, 2019 og 2020 

blev alle godkendt. Her havde forbundet 
overskud alle tre år. 

•  Generalforsamlingen besluttede at regulere 
kontingentet med to procent pr. år i 2021, 
2022 og 2023.

•  Formandens løn ændres, så den 
følger gennemsnittet for formænd i 
sammenlignelige organisationer. Det 
betyder samtidig, at formanden får udbetalt 
et engangsbeløb på 99.900 kroner inkl.  
pension i 2020-tal.
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»Vi bliver færre og færre, og pengene svinder. 
Jeg ser ikke, at det er et fokusområde eller 
pejlemærke, og det savner jeg.« Matthias 
Engberg Eiriksson, Fermen A/S

Nedslag i formandens 
beretning 



Nej til ændring
af krav om 2/3-flertal
Hovedbestyrelsen stillede et forslag om, at 
hvis et vedtægtsændringsforslag bliver sendt 
til urafstemning, skal det kunne afgøres ved 
simpelt flertal. Dette er en ændring i forhold 
til nu, hvor der kræves 2/3-flertal. Dette 
ændringsforslag blev ikke vedtaget.
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»Det, vi har i vores fagforening, som man ikke har andre steder, er netværk. 
Og det er det, der gør os sindssygt interessante.« Jeannette Ekstrøm, DTU

OK21

Med de usikre og utydelige forudsætninger 
for forhandlingerne om OK21 anså vi i hoved-
bestyrelsen resultaterne af forhandlingerne som 
både tilfredsstillende og samfundsøkonomisk 
ansvarlige. 
  Til den vejledende urafstemning gav I et tydeligt 
ja, så vi kunne tiltræde de nye overenskomster. Det 
vil jeg gerne sige jer tak for. 

Kulturel ulighed

Forbundet gik aktivt med i arbejdet med at øve 
indflydelse på en national læsestrategi med syv 
indsatsområder, der skal motivere flere børn og 
unge til at læse. Og vi har bidraget til en såkaldt 
Digital Rejseplan, der skal styrke børns læsevaner i 
de digitale tilbud. 

Faglige fællesskaber

Forbundets medlemmer er brobyggere. I er 
eksperterne i arbejdsmarkedets og faglighedens 
udvikling, og den viden bruger vi til forbundets 
brede interessevaretagelse. 
  Vi vil fra hovedbestyrelsens side gerne sige jer tak. 
Tak for det arbejde, I ligger i vores forbund. Tak for 
det engagement, hvormed I driver faget fremad. 

Fremtid 

Med udgangspunkt i dette fællesskab, som har 
så stor værdi, har hovedbestyrelsen besluttet at 
undersøge, hvordan medlemmernes interesser 
bedst varetages i fremtiden. Det spørgsmål, vi 
ønsker at få svar på, er, hvilken fremtidig vej der 
sikrer vores medlemmer en stærk organisation og 
faglig interessevaretagelse. Derfor undersøger vi, 
hvad det betyder fortsat at være en selvstændig 
organisation, hvad det betyder at overveje at indgå 
i en reel fusion, eller om man kan udbygge endnu 
tættere samarbejder.
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Christine Christensen,
Hillerød Bibliotekerne 

Charlotte Brandt-Møller, 
AssensBibliotekerne  

Hvorfor er du til generalforsamling? 
- Jeg synes, at det er vigtigt at komme og 
vise min støtte og opbakning til hovedbe-
styrelsen og dens arbejde. Jeg tænker, at 
det godt kan være et utaknemmeligt job 
at sidde i hovedbestyrelsen, hvis ingen 
interesserer sig for ens arbejde, og så bliver 
det svært at få nogle til at stille op. Jeg har 
tidligere været tillidsrepræsentant, så jeg 
er altid kommet til generalforsamlinger. 
Desuden har jeg en kollega, der stiller op til 
hovedbestyrelsen, så jeg er her også for at 
heppe. 

Ser du en særlig udfordring for forbundet? 
- Medlemsnedgangen. Jeg er selv mel-
lemleder og kunne godt tænke mig, at der 
blev gjort mere for os. Mange mangler for 
eksempel netværk, hvilket er vigtigt for at 
fastholde nuværende medlemmer.        

Hvorfor er du til generalforsamling? 
- Hovedsageligt, fordi jeg sidder i Døs-
singprisudvalget, men jeg sidder også 
i faggruppen BITA’s bestyrelse, så jeg 
følte, at det var godt at se, hvad der sker i 
maskinrummet, få sat nogle ansigter på og 
netværke. Jeg har nemlig ikke været med 
før. Det er vigtigt, at man føler, at man er 
tæt på sin faglige organisation, og her kan 
man påvirke beslutninger. 

Ser du særlige udfordringer for forbundet?  
- Jeg kan godt bekymre mig for, om vi kan 
blive ved med at bevare vores eget for-
bund, eller om vi er nødt til at fusionere.               

”Det er i overlappet mellem 
kultur og information, at vi 

finder vores unikke position 
og faglige stemme.”

Formand Tine Segel 
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Tine Segel genvalgt som formand  

Daniel Martin Jacobsen,  
Guldborgsund-bibliotekerne  

Ida Kristine Jensen,   
Greve Bibliotekerne  

Formand Tine Segel blev genvalgt med stående 
klapsalver fra salen. Det var en rørt formand, der 
takkede. - Tak for valget, tak for jeres tillid, og tak 
for jeres engagement. 
 

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Det er første gang, jeg er med. Jeg ville gerne se, hvad 
det gik ud på, og så har jeg en kollega, der stiller op til 
hovedbestyrelsen. 

Hvad er din oplevelse indtil nu?
- Jeg kunne bedre lide den del med debat om den politi-
ske strategi end den første del, der var mere formel og 
tung med forslag til vedtægtsændringer.           

Ser du en særlig udfordring for forbundet? 
- Hvervning. Hvordan vi viser, at vi er et attraktivt 
forbund både ude på arbejdspladserne og overfor stu-
derende. Og så generelt at synliggøre vores faglighed, 
kompetencer og styrker i forhold til andre fagligheder.         

Hvorfor er du til generalforsamling?
- Det er et godt sted at få et indblik i, hvad vores 
fagforening arbejder med og skal arbejde med. 
Og møde fagfæller fra hele landet. Jeg har været 
til generalforsamling et par gange før, og det 
er spændende at møde dem, der stiller op til 
hovedbestyrelsen, og høre deres mærkesager. Jeg 
synes for eksempel, at det er vigtigt med nogle, 
der også har fokus på vores trivsel, arbejdsmiljø, 
arbejdsvilkår og løn.      

Ser du særlige udfordringer for forbundet? 
- Der er en udfordring i vores medlemstal, men 
det har der været længe. Jeg kan huske, det al-
lerede var noget, vi snakkede om, da jeg startede 
på Biblioteksskolen.    
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Opslaget er fra »Højtlæsning for voksne«, hvor Stine 
Bang Iversen sidder klar til at læse en novelle fra 
Haruki Murakamis Efter skælvet. 
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Hvorfor valgte du at tage miniuddannelsen SoMe 
Manager?
- Jeg manglede viden om strategi og organisering i ar-
bejdet med sociale medier for at kunne arbejde mere 
struktureret end blot at følge mavefornemmelsen. 
Jeg ville gerne have en bedre forståelse for, hvorfor vi 
gør, som vi gør, og dermed også et bedre blik for, om 
der er noget, vi overser. Desuden forandrer tingene sig 
hurtigt, så man er nødt til at forny sin viden.

Hvad er de vigtigste redskaber, du har fået?
- Jeg fik det, jeg kom for, og mere til. Men hvis jeg 
skal nævne tre ting, så er det viden om vigtigheden af 

Tænk opslag som»en gave«
Stine Bang Iversen arbejder med sociale medier på Gladsaxe Bibliotekerne. I oktober
tog hun miniuddannelsen SoMe Manager med Katrine Thielke som underviser. 

rollefordelingen, hvem gør hvad hvornår. Det har aldrig været 
udtalt, hvem der gør hvad. Hvem taler med ledelsen, hvem 
sætter annoncerne op og så videre. Vi gør det bare. Men ved at 
tale ansvarsområderne igennem sikrer vi, at noget ikke falder 
mellem to stole.
   Det andet er at koble bibliotekets strategi til det, vi laver på 
de sociale medier. Biblioteket har fire pejlemærker; det læ-
rende, det levende, det sociale og det effektive bibliotek. Det er 
oplagt, at vi arbejder mod, at indholdet lægger sig op ad dem. 
Det tror jeg, vi allerede gør, men ved at være mere bevidste om 
det, sikrer vi, at vi kommer rundt om alle fire indsatsområder.
   Det tredje er planlægningsværktøjer, for eksempel en digital 
kalender med et årshjul med begivenheder og højtider. Og 
faste indholdskoncepter, der kan frigive tid ved, at man har 
fast indhold som for eksempel »Fredagsbog« eller »Dagens 
aftenvagt«.    
   Vi var 16 dedikerede SoMe-medarbejdere på kursus, så jeg er 
også kommet hjem med en masse idéer og inspiration til nye 
indholdskoncepter. Vi talte om, at vi burde dele langt mere 
indhold på tværs af biblioteker og geografi. 

Var noget en øjenåbner?
- Ja, frekvensen af opslag. Vi har i reglen lagt noget på Face-
book hver dag, nogle dage to opslag, og kun til nød har vi 
sprunget en dag over, men Katrine Thielkes bud var, at 3-4 
opslag om ugen var bedst, og hellere springe en dag over end at 
lægge et halvdårligt opslag ud.
   Desuden skal teksten bearbejdes. Skær det overflødige væk, 
sæt de »kedelige fakta« til slut, lav linjeskift, og skab luft. Brug 
emoijs med omtanke. Vær bevidst om jeres »tone of voice«, 
hvor muntre er I, hvor afslappede, hvor meget er I en offentlig 
institution, hvor meget er I personlige og så videre.    

Hvordan kan du se kurset i praksis?
- Jeg kan allerede nu se, at teksten på mine opslag er blevet 
bedre, og det er blevet lettere at tænke i indbydende, vari-
erende og interaktivt indhold. Næste skridt er, at vi fire, der 
arbejder med sociale medier på Gladsaxe Bibliotekerne, får talt 
om strategi og roller. 



Selfie fra Fredensborg Slotshave af Kian Kestler.

Hvorfor valgte du at tage miniuddannelsen 
SoMe Manager?
- Jeg tog kurset, mens jeg var ledig. Dels tænkte 
jeg, at det var godt at have på cv’et, fordi det ofte 
er noget, der bliver nævnt i stillingsopslag. Dels 
arbejder jeg med sociale medier som formand for 
BØFA, hvor jeg administrerer Facebook, Insta-
gram og vores blog. 

Opslagene skal have en krog
Kian Kestler, formand for BØFA, 
Børnebibliotekarenes faggruppe 
under KI, barselsvikar Fredensborg 
Bibliotek

SoMe Manager 
Miniuddannelsen SoMe Manager – sociale medier for infor-
mationsspecialister og kulturformidlere - bliver udbudt næste 
gang fra onsdag den 9. marts til mandag den 4. april 2022 og 
består af opstartsmøde og fire dages live online undervisning. 
Underviser er digital rådgiver Katrine Thielke. Tilmeld dig via 
kulturoginformation.dk/kalender.

Hvad er de vigtigste redskaber, du har fået med? 
- Blandt andet hvilke sociale medier jeg skal bruge hvornår og 
på hvilken måde. Opslagene skal have en krog - en overskrift, 
der fænger, og man skal være bevidst om, hvem man henven-
der sig til, og skrive mere direkte til dem. Under kurset var der 
afsat tid til at arbejde på en strategi, og jeg fik lavet en stra-
tegi for BØFA, som jeg kunne vende med de andre deltagere. 
For eksempel bruger jeg nu Instagram til at vise, hvad vi laver 
på et bestyrelsesmøde eller et arrangement, så følgerne »op-
lever«, hvad der sker i gruppen, mens Facebook mere bruges til 
reklame for, hvad der kommer til at ske. Og bloggen er et arkiv 
over det, vi har lavet.
   Jeg har også udviklet indholdskoncepter, så jeg har en »tjek-
liste« for opslagene. Det er nemmere end at opfinde det hele 
forfra hver gang, og så stritter det ikke i alle retninger. For 
eksempel bruger jeg de samme hashtags. Hvis jeg brugte det 
i mit daglige arbejde, ville jeg også arbejde med en skabelon til 
opslag til børnefamilier, voksne og så videre, og overveje, hvad 
tid jeg lægger opslagene ud. Vi arbejdede også med succeskri-
terier, og hvordan man måler på sine opslag. 

Var der noget, der overraskede dig?
- Ja, hvor meget algoritmerne styrer. Det betyder noget for, 
hvad du ser i dit feed på sociale medier, hvad du liker, og hvad 
du stopper op ved også i et kort sekund. Det er det, du ser mere 
af. Så du kan tro, du følger folk, men faktisk ser du aldrig deres 
opslag. Det betyder også, at det er afgørende at lave gode 
opslag, så de netop bliver liket eller delt, fordi det er selvfor-
stærkende, så folk ser dine opslag igen.      
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Opgør med
samlingen

En af de smukkeste 
boghandlere i London 
- Daunt Books - har 
inspireret til ændringerne 
på Frederiksberg.
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Opgør med
samlingen

1

Formidling til de brugere, 
der ikke spørger os

Er bibliotekernes 
måde at se
samlingen på og 
deres formidling 
fulgt med tiden? 
Tre biblioteker 
giver deres bud
på fremtidens 
samling og
formidling. 
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Tina Pihl, Bibliotekschef, Biblioteket Frederiksberg

Vi skal også formidle til de mange brugere, der aldrig spørger os om noget. Det 
er udgangspunktet i »opgøret med samlingen« på bibliotekerne i Frederiksberg 
Kommune. 
   Undersøgelser tyder på, at næsten 75 procent af brugerne på et bibliotek ikke 
henvender sig til bibliotekets personale for at få hjælp eller vejledning.
   - Vi vil gerne spørges, men vores faglighed og formidling skal også nå den 
store gruppe, der ikke spørger os. Derfor har vi stillet os selv spørgsmålet: 
Hvordan formidler vi til dem, der ikke henvender sig til os?, siger Tina Pihl, der er 
bibliotekschef i Frederiksberg Kommune. 
   Her står hovedbiblioteket og to filialer midt i et udviklingsprojekt, der på 
sigt betyder, at biblioteket ikke længere har én samling, men tre, der matcher 
brugernes adfærd. Inspirationen til omlægningen kommer blandt andet fra 
engelske boghandlerkæder. Eksempelvis udstiller Waterstones bøger på små 
runde borde overalt i deres butikker ud fra temaer såsom »History was written 
by the winners«. 
   - Det er som en slikbutik. Som kunde behøver jeg ikke at tale med nogen, men 
jeg køber alligevel altid flere bøger, end jeg planlagde, siger Tina Pihl.
   Og i boghandlerkæden Daunt Books sælges både bestsellere og aktuelle bøger 
og litteratur, der falder uden for de kategorier; de bøger, som personalet synes, 
er væsentlige at formidle til deres kunder. Her er bøgerne på reolerne ikke sat 
op alfabetisk, men formidlet med enkle greb, som: »Den her bog er den bedste 
inden for sin genre« eller personlige anbefalinger fra medarbejderne. 

KLASSIKERPROJEKT VISTE VEJEN

Før corona havde hovedbiblioteket på Frederiksberg et projekt*, der drejede sig 
om at formidle klassikere, hvor biblioteket inviterede en gruppe borgere til at 
udvælge en række klassikere, der skulle udstilles i biblioteksrummet. Og selve 
begrebet »klassiker« var også til diskussion. Derfor var der flere af de udvalgte 
bøger, der ikke var klassikere i traditionel forstand, men som blev udstillet i 
rummet med et cigarbånd omkring med anbefalinger og med spørgsmålet: 
»Hvilken bog synes du, er en klassiker?«. Udlånet af titlerne steg markant. 
   - Det projekt viste en del af vejen for, hvordan vi kan gøre biblioteket til en 
»slikbutik« – et litteraturens mekka, hvor man kommer til at låne flere bøger 
end planlagt med hjem, siger Tina Pihl.
   Forsøget med at formidle via små udstillinger på runde borde startede på 
filialen på Danasvej og Godthåbsvej. Blandt andet med et japansk tema og 
en udstilling, hvor forfattere fra Frederiksberg udvalgte bøger til bordet. På 
grund af corona er det ikke muligt at sige noget sikkert om, hvad den ændrede 
formidlingsform betød for udlånet, men Tina Pihl er ikke i tvivl om værdien af 

"
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udstillingerne, og derfor er det at skabe plads til formidlingen på 
hovedbiblioteket også den røde tråd i den ombygning, der er i gang.
   - Vi skal have plads til 45 små inspirationsborde i udlånet, fortæl-
ler hun. Den nye formidlingsform får stor betydning for, hvordan 
man på Frederiksberg ser bibliotekets samling. Den skal nemlig 
tænkes radikalt anderledes.

TRE SAMLINGER 

Groft sagt kan bibliotekernes brugere deles op i tre grupper: Op mod 
75 procent finder det, de vil låne, ved at lade sig inspirere af den fy-
siske samling. Andre ved, hvad de kommer for - eller har et spørgs-
mål, og det er typisk de lånere, der henvender sig til personalet. Den 
sidste del reserverer det, de vil låne, hjemmefra. 
   - Så vi skal have tre samlinger. En Basissamling, der er dækkende, 
og hvor alt står alfabetisk eller efter numre, så det er let at navi-
gere i. Den samling skal stå i reolerne og tage højde for, at vi har en 
åbningstid, hvor vi ikke er til stede. Derfor skal det være let at finde 
det, man leder efter, siger Tina Pihl og tilføjer, at basissamlingen 
skal tage udgangspunkt i bogmarkedet, men også tage højde for, at 
man let kan skaffe det, der er behov for. 
   Den anden samling er Inspirationssamlingen. Den køber biblioteket 
særskilt ind til, og det er den samling, der danner basis for de udstil-
lede inspirationsborde.
   - Det er altså kuraterede borde, hvor vi eksempelvis laver et 
krimiunivers eller en udstilling om et bestemt tema. Det er en faglig 
legeplads, selvom vi har guidelines for, hvordan det skal gøres, i for-
hold til, hvem vi vil nå, siger Tina Pihl. Hun peger på, at det bliver en 
udfordring for denne samling, at bøgerne skal udskiftes med korte 
mellemrum, hvis man holder fast i princippet om, at samlingen 
skal være levende. En anden udfordring er, hvordan man sikrer, at 
personalet har viden om de udstillinger, der er i rummet. En tredje 
er at sikre, at reservationer ikke tages fra bordene, og endelig skal 
bogopsætterne lære at navigere i tre samlinger, så bøgerne sættes 
på plads de rigtige steder.
   Den tredje samling er til de Reserverede materialer. Her er det am-
bitionen, at samlingen skal matche efterspørgslen og blandt andet 
tage højde for, at det oftest er 1. bind i en serie, der er den mest 
reserverede. 

UBEMANDEDE FILIALER

Ud over inspirationen fra engelske boghandlere og brugernes ad-
færd, så skal incitamentet til den nye måde at tænke samlingen og 
formidlingen på også findes i, at både filialerne og hovedbiblioteket 
i Frederiksberg skal fungere som ubemandede biblioteker, hvor det 
er væsentligt at sikre en faglig formidling i hele åbningstiden. 
   - I filialerne vil udstillingerne typisk være at finde i tre måneder, så 
rykker de til næste bibliotek, men præcis, hvordan det kommer til at 
forløbe, er endnu for tidligt at sige. Det skal vi have mere erfaring, 
data og viden om, siger Tina Pihl.

*Projektet var et delprojekt under »Samlingen som oplevelse«, 
støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

"
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Materialevalg og
formidling er afgørende
Christian Lauersen, biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde 

Bibliotekernes samlinger løfter borgerne og samfundet, og derfor er det 
vigtigt, at vi har et strategisk sigte på, hvordan vi arbejder med materia-
levalg, samling og formidling, lyder det fra Christian Lauersen.  
   - Den fri og lige adgang til bibliotekernes samling er løftestang for mu-
ligheder og svar på udfordringer i samfundet. Hvis du har fokus på for 
eksempel at understøtte læseglæde, bør det afspejles i materialevalg 
og formidling. Hvis en ambition er, at man vil være mere digital, så skal 
der fokus på det i fordelingen af budgettet mellem fysisk og digitalt, og 
hvis man er biblioteksvæsen i en musikkommune som Roskilde, er det 
naturligvis noget, man skal sætte i kontekst af ens materialevalg og 
formidling på musikområdet. 

Tendensen har været at centralisere materialevalget.
Er det en ændring, vi ser nu?
- Ja, det er min fornemmelse, at man ser det flere steder. Hvis mate-
rialevalget er for centraliseret og i for høj grad afkoblet bibliotekets 
visioner og ambitioner, bliver det svært at sætte samlingen i spil, når vi 
arbejder med læseglæde til forskellige borgergrupper, livslang læring, 
digital dannelse og så videre. 
På mange måder er det samlingen og den fri og lige adgang til informa-
tion, viden og kulturelle oplevelser, der adskiller os fra andre kulturinsti-
tutioner. Dygtige medarbejdere til at formidle og sætte den i spil er en 
væsentlig hjørnesten i et demokratisk samfund. Det er jo ikke bare bø-
ger og licenser, vi forvalter. Vi køber og formidler for at gøre en forskel. 
 
Kalder det strategiske arbejde med samlingen på en særlig faglighed?
- Det kalder både på en stærk faglighed hos medarbejdere og ledelse 
og på gode og klare rammer. Vi er på et relativt tidligt stadie i vores 
egen proces, hvor vi kortlægger og drøfter værdier og forventninger til 
arbejdet med materialevalg og formidling. Og så samler vi inspiration 
fra andre biblioteksvæsner. Næste skridt bliver at træffe beslutninger 
om, hvilke ændringer – praktiske som organisatoriske - der skal til for at 
komme i mål med vores ambitioner, og vi kommer til at arbejde kontinu-
erligt med det de næste par år. Der er meget kultur, vaner og kernefag-
lighed forbundet med materialevalg og samlingsarbejde, og for at lykkes 
skal vi hele vejen rundt og have alle med.  

»Hvad med at vende blikket mod 
samlingen og vores systemer? 
Måske er barrieren dér.«
Søren Mørk, bibliotekschef

Den gammeldags 
reolopstilling, 
som bibliotekaren 
organiserede og 
fandt materialer i, 
hører fortiden til. 

2
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Vi vil fjerne barrierer 
for læsning
Søren Mørk Petersen, bibliotekschef, og Annebeth Larsen, 
projektleder, Helsingør Kommunes Biblioteker

En analyse af samlingens betydning for brugerne har ført til en 
række erkendelser, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen. I 
Helsingør vil man derfor nu ændre den traditionelle måde at se 
på samlingen på. 
   - For eksempel er det groft sagt lånere, der interesserer sig 
for faglitteratur, der kan se en værdi i at opbevare materialerne 
på reoler, mens både læsere af skønlitteratur og børnefamilier 
har mere behov for udstillinger og præsentation af materia-
lerne. Så lige nu favoriserer vi en hel specifik brug af bibliote-
ket, fordi vi arbejder med, at den største del af vores samling 
er tilgængelig i form af opbevaring på reoler i stedet for mere 
præsentation af materialer, siger Søren Mørk Petersen, der har 
fokus på at fjerne barrierer for læsning. 
   - Undersøgelsen af, hvordan brugerne agerer i samlingen, har 
givet os værdifuld viden, vi kan bruge fremadrettet. I det hele 
taget giver et andet blik på samlingen og den måde, vi opbeva-
rer og præsenterer den på, nogle gode overvejelser, siger han.
- Eksempelvis i børnebiblioteket er forældrene udfordret af, 
hvordan vi stiller materialer op. De forstår ikke nødvendigvis 
lixtal eller alle de delopstillinger, vi arbejder med. En af anbe-
falingerne fra analysen er, at vi skal indrette børnebiblioteket 
mere til forældrene end til børnene – men stadig holde fokus 
på, at børnene kan være i og lege ved samlingen. Men vi skal 
gøre det lettere for forældre at låne noget med hjem, de kan 
læse for og med deres børn. I det hele taget bør vi have stort 
fokus på ikke kun at hjælpe med den rigtige bog, men ligeså 
meget have fokus på, hvordan vi kan hjælpe alle vores brugere 
og ikke-brugere til at få gode læsevaner. Hvordan bliver det 
nemt for mig som bruger at vælge læsning til i en travl hver-
dag? 
   En tredje erkendelse er, at nye brugere har svært ved at for-
stå samlingens struktur. 
   - Her har vi altid tænkt, at de skal lære vores system, men 
hvad med at vende blikket på samlingen og vores system, må-
ske er barrieren dér - i måden, vi gør vores samling tilgængelig 
på? Undersøgelsen viser, at vores opstilling af samlingen ikke 
hjælper dem godt nok. 
   Den udfordring tager formidlingskonceptet Håndplukket fat i. 
I projektet har man valgt en række populære kvalitetstitler, og 
ud fra dem udvælger projektgruppen titler, der ligner, forklarer 
projektleder Annebeth Larsen.

- På den måde gør vi det lettere at vælge 
læsningen til, fordi vi med Håndplukket tager 
udgangspunkt i det spørgsmål, vi kender fra 
udlånet: »Har du en bog, der ligner den her?«.
En populær titel bliver udstillet med fire 
tilknyttede titler ad gangen for en periode af 
maksimalt to måneder, og det har vist sig, at 
det ikke kun er den populære titel i midten, der 
bliver lånt ud. 
   - Vi har tal, der viser, at op mod 96 procent 
af titlerne, der lignede, også blev lånt ud. Også 
selvom der var titler af ældre dato, siger An-
nebeth Larsen.
   Netop at få den del af samlingen, der ikke 
længere bliver brugt, i spil, giver arbejdsglæde.
   - Vi koordinerer derfor også de udvalgte 
titler med dem, der køber ind. Når vi før købte 
15 eksemplarer af en populær krimi, så smed vi 
de ti ud, når den ikke lånte ud længere, men nu 
er det meget tilfredsstillende at vide, at vi kan 
gemme dem, fordi de vil kunne komme i spil i 
Håndplukket. Det er langt mere bæredygtigt, 
både i forhold til ressourcer og økonomi, siger 
Annebeth Larsen. 

RØD TRÅD I ORGANISATIONEN

Projektet skal også sikre, at man undgår 
at arbejde siloorienteret i organisationen, 
hvor arrangementsgruppen laver én ting, og 

3



3 indsigter fra rapporten »Kvalitativ 
analyse af samlingens betydning«, 
gennemført af Seismonaut i 2020
for Helsingør Bibliotekerne. 

Hold balancen mellem 
opbevaring og udstillinger
Dyrk koblingen af de store 
reolsystemer og kuraterede 
udstillinger. Reolerne tiltrækker nogle 
brugere (især læsere af faglitteratur), 
andre foretrækker displays med 
forsider, der præsenterer specifikke 
kuraterede emner og temaer, især 
børnefamilier og voksne med interesse 
i skønlitteratur.

Sæt fokus på forældrenes
rolle som guide for deres børn
Forældrene oplever, at de skal kunne 
guide og hjælpe deres børn ind i 
samlingen. 
  Sæt derfor gerne fokus på noget af 
al den implicitte viden, som ikke alle 
forældre har tilegnet sig.

Sæt fokus på at invitere de
nye brugere ind i samlingen
Nye brugere møder en verden fuld 
af underforståede systematikker, 
praksisser og normer, de ikke 
nødvendigvis genkender. Sæt fokus på 
at understøtte de forskellige brugere, 
så de ikke er i tvivl om reglerne og 
deres muligheder for at interagere 
med den fysiske samling.

1

2

3

Med udgangspunkt i at formidle bøger, der minder om det, der er mest 
populært lige nu, har man i Helsingør sat hele samlingen i spil på en ny måde

SoMe-gruppen en anden. Nu skal indsatserne samles om det 
indhold, som udvælges og kurateres via Håndplukket-koncep-
tet.  
   - Det betyder, at vi får en rød tråd i organisationen, men vi er 
ikke i mål endnu. Første del af projektet har haft fokus på det 
fysiske rum og på at præsentere konceptet på samme måde 
på kommunens tre biblioteker, og det skal vi nu evaluere, siger 
Annebeth Larsen.
   - Indtil videre er det kun de fysiske brugere, der har oplevet 
konceptet, men vi skal også have koblet vores digitale formid-
ling på, siger hun og mener, at helhedstænkning er med til at 
gøre Helsingørs projekt så unikt. 

MERE FAGLIGHED 

Konceptet betyder, at man i Helsingør har skabt en moderne 
form for tidligere tiders materialevalgsmøder.
   - Vi taler ikke om hver enkelt bog, men vi taler om kriterier 
for, hvilke bøger der kan udgøre den populære bog i midten, 
og så holder vi eksempelvis øje med forlagskataloger, og hvad 
der er i toppen af reserveringslisterne, så vi vælger de rigtige 
bøger at satse på. De snakke har løftet vores faglige viden. Vi 
bliver klædt virkelig godt på til litteraturformidling, har et helt 
andet overblik over bogmarkedet og vores brugeres interesser, 
siger Annebeth Larsen. Hun er ikke i tvivl om, at projektet øger 
arbejdsglæden og fagligheden. 

November 2021 · Perspektiv · 33



34 · Perspektiv · November 2021

K
O

M
P

E
T

E
N

C
E

R
 

Som titlen på projektet direkte siger, så er 
»biblioteket i bevægelse«, og det betyder nye 
opgaver og kræver nye kompetencer. Forbundet 
Kultur og Information har sammen med Kommu-
nernes Landsforening og HK Kommunal arbejdet 
med en kortlægning af opgaverne på biblioteket 
i dag, de opgaver, der bliver flere af i fremtiden, 
og fremtidens kompetencer. Analysen skal hjælpe 
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Hvad skal du
kunne om

fem år?  
ledere og medarbejdere til at få blik for, hvad der er behov for 
at opgradere af redskaber for at kunne løse de opgaver, de har 
og vil få. Næste skridt er at komme med bud på, hvordan det 
konkret kan gøres.
   De tre kompetenceområder, som analysen når frem til, at 
der skal være fokus på fremadrettet, er: Publikumsudvikling, 
Brugerforståelse og Tværgående samarbejde. Der er naturlige 
overlap mellem de tre, hvor brugerforståelse kan gå forud for 
publikumsudvikling, og tværgående samarbejde kan være en 
kilde til at opnå brugerforståelse, som der står i analysen.     

DE FEM MEST RELEVANTE  

Analysen er lavet gennem spørgeskemaer med besvarelse fra 
446 medarbejdere, 95 biblioteksledere og 57 kulturchefer samt 
kvalitative interviews med ledere, medarbejdere og kulturche-
fer fordelt på kommuner i hele landet og både store og små 
biblioteker. Blandt andet er ledere og medarbejdere blevet bedt 
om at liste de fem mest relevante kompetencer for fremti-
den. Her svarer 71 % af lederne: »værtskabskompetencer og 
borgerinddragelse« (30 % af medarbejderne). 65 % af lederne 

Ny analyse under projektet
Biblioteker i bevægelse kortlæg-
ger fremtidens kompetencebehov 
i folkebiblioteket. Værtskabs-, 
formidlings- og faciliteringskom-
petencer fremhæves som nogle 
af de vigtigste.
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KI vil sikre projektet videre frem
Forbundet Kultur og Information er i gang med et oplæg til Fremfærd Brugers bestyrelse på vegne af KI, HK
Kommunal og KL om, hvordan projektet Biblioteker i bevægelse kan føres videre i 2022. 
   - Det er jo nu, projektet for alvor skal stå sin prøve, og de konkrete redskaber skal afprøves. Vi partnere bag projektet 
mener, at det er vigtigt, at de erfaringer og den viden, der kommer nu, bliver samlet op. Det kan være at stille fora til 
rådighed for brugerne, hvor de kan dele erfaringer og ny viden og videreudvikle redskaberne, siger forhandlingschef i 
Forbundet Kultur og Information Anders Christian Grønbæk.
 
Læs mere om projektet på det kommunale videndelingssite Viden på Tværs www.vpt.dk under kultur & teknik/bibliotek. 

”Vi skal sikre, at biblioteks- 
og kompetenceudvikling går 

hånd i hånd.”
Formand i KI Tine Segel

nævner »formidlings- og kommunikationskompetencer« (39 
% af medarbejderne). 52 % af lederne nævner »faciliterings-
kompetencer« som en af de fem vigtigste, for eksempel drift 
af fællesskaber og at skabe møder mellem mennesker (27 % af 
medarbejderne). Og halvdelen af lederne nævner de klassiske 
»bibliotekskompetencer« som informationssøgning som en af 
fremtidens mest relevante kompetencer (37 % af medarbej-
derne).

FORSKELLIGE BLIK 

Som de ovenstående tal viser, har medarbejderne og lederne 
i undersøgelsen lidt forskellige bud på, hvor der er mest brug 
for nye kompetencer. Medarbejderne har en større bredde i de 
kompetencer, de mener, bliver de vigtigste fremover. Ifølge 
rapporten kan det skyldes, at medarbejderne svarer ud fra et 
personligt perspektiv, mens lederne svarer ud fra organisatio-
nen som helhed og med tanke for krav fra det politiske niveau. 
Et af de steder, hvor forskellen er størst, er »kompetencer 
inden for data- og it-forståelse«, som 25 % af medarbejderne 
nævner, bliver en af de mest relevante kompetencer i fremti-
den, mod kun 11 % af lederne. »Digital eventudvikling« nævner 
18 % af medarbejderne, bliver en af de vigtigste kompetencer, 
mod kun 2 % af lederne.  

KLASSISKE OPGAVER MED DIGITAL TVILLING

Analysen, der er lavet af bureauet Seismonaut, afdækker også 
tendenser i folkebiblioteket i dag. De bekrives som: »Det udad-
vendte Bibliotek«, »Borgeren i centrum« og »Klassiske opgaver 
har fået digitale tvillinger«. Seismonaut har også kortlagt, 
hvilke opgaver medarbejderne har i dag, og spurgt ind til, om de 
oplever at have brug for at udvikle deres kompetencer i forhold 
til de opgaver, de allerede varetager i dag.   
   Her angiver 57 % af medarbejderne eksempelvis, at deres 
opgave er at formidle samlingen digitalt, og 18 % angiver, at 
de har behov for kompetenceudvikling for at løse opgaven 
tilfredsstillende. 46 % svarer, at de har til opgave at vejlede og 
støtte borgere med særlige behov, for eksempel ældre utilpas-
sede unge eller flygtninge. 20 % af dem mener, de har brug for 
kompetenceudvikling for at klare den opgave. 

   Interessant er det, at lederne i undersøgelsen angiver et endnu 
større behov for kompetenceudvikling på de områder. 42 % 
mener, at der er behov for kompetenceudvikling i at vejlede og 
støtte borgere med særlige behov. Og 39 % af lederne mener, 
der er behov for kompetenceudvikling af medarbejderne til 
opgaven med at formidle samlingen digitalt.   
   Overordnet er det kompetenceudvikling knyttet til »brugerfor-
ståelse«, »borgergruppe med særlige behov« og »faciliterings-
opgaver« både ledere og medarbejdere udtrykker størst behov 
for i forhold til de opgaver, de løser i dag.
   I slutningen af oktober lanceres en værktøjskasse med 
konkrete idéer og redskaber til bibliotekerne baseret på analy-
sens tre tendenser; Publikumsudvikling, Brugerforståelse og 
Tværgående samarbejde. Det er en række følgegrupper, der via 
workshops har bidraget med konkrete input til, hvordan man 
kan løfte kompetencerne på de tre områder. 

KOMPETENCERNE SKAL FØLGE MED 

Forbundet Kultur og Information har været med til at definere 
projektet sammen med KL og HK Kommunal. Et vigtigt arbejde, 
ifølge formand Tine Segel, fordi udviklingen på bibliotekerne er 
konstant, mens kompetenceudviklingen ikke altid følger med. 
   - I det her samarbejde får vi en unik dialog med det politiske 
niveau om den rolle, de ønsker, bibliotekerne spiller i lokalsam-
fundet. Samtidig får vi vist, hvordan vores medlemmer er med 
til at understøtte udviklingen med deres faglige kompetencer 
og ambitioner. Det er en kæmpe styrke, at KI, KL og HK Kommu-
nal er sammen om projektet, fordi vi får afspejlet både politiker-
nes, chefernes og medarbejdernes forventninger og ønsker, så 
vi dels forventningsafstemmer og dels sikrer, at biblioteks- og 
kompetenceudvikling går hånd i hånd, siger Tine Segel.  
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Tilbage i år 2000 var organisationsgraden i Danmark 69 pro-
cent. I 2018 var den 53 procent (undersøgelse fra FAOS, 2021). 
Populært kan man sige, at fagbevægelsen bløder medlemmer 
og har svært ved at få nye medlemmer og ikke mindst de unge 
til at melde sig ind. Det er på et tidspunkt, hvor man ellers kan 
argumentere for, at der i den grad er brug for fællesskab og 
solidaritet på arbejdsmarkedet. For eksempel er der mange nye 
ansættelsesformer på uigennemskuelige vilkår, der er projekt-
ansættelser og såkaldt platformsarbejde (hvor du betales pr. 
opgave, du modtager via en platform, der koordinerer opgaver 
fra arbejdsgivere fra hele verden) samt en underskov af dårligt 
organiserede virksomheder, som vi har set eksempler på med 
udbringningsvirksomheden Wolt og onlinesupermarkedet 
Nemlig.com.   
   Esben Nöel Hjort har som konsulent i HK Privat, hvor han 
arbejder med at organisere nye medlemmer, forsøgt at knække 

Færre og færre melder sig ind i en fagforening. Organiseringsekspert 
Esben Nöel Hjort taler om ti principper for at organisere og mobilisere 
folk til at være med i et fagligt fællesskab. 
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koden for, hvordan fagbevægelsen igen kan 
tiltrække flere medlemmer. Han kommer med 
sine ti bud på, hvordan man kan få flere til 
at blive en del af fællesskabet og melde sig 
ind i en fagforening i bogen Fællesskab og 
forandring. Principper, der også kan bruges, 
hvis man arbejder med frivillige. Relationer er 
overskriften. For man får ikke flere medlem-
mer af en ny kampagne, en flyer med ti gode 
grunde til at melde sig ind eller ved at opfinde 
nye ydelser. Det gør man til gengæld ved at 
skabe gode relationer, mener han.  

TAL ÅBENT

De frivillige, faglige aktive som tillidsrepræ-
sentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er 

Har vi glemt 
fællesskabet? 
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derfor nøglen til at knække koden, fordi det er dem, der 
skaber relationerne videre fra fagforbund til kollegerne 
ude på arbejdspladserne. 
   - Undersøgelser viser, at hvis 70 procent på en ar-
bejdsplads er organiseret, og man har en kultur, hvor 
man taler åbent om det, skaber man flokimmunitet. 
Forstået på den måde, at der er en flertalskultur, hvor 
det er naturligt, at man melder sig ind i en fagforening, 
fordi ingen har lyst til at skille sig ud, siger Esben Nöel 
Hjort. 
   Et eksempel fra Esben Nöel Hjorts eget arbejde var et 
taxaselskab, der havde tirsdagsmøder, hvor nye medar-
bejdere deltog. Da de første præsenterede sig, nævnte 
de (på opfordring fra ham), at de var medlem af HK og 
havde været det så og så længe. Det betød, at da de 
nye medarbejdere, der ikke var medlem, skulle præsen-
tere sig, sagde de: »Jeg er ikke medlem af HK, men det 
har jeg overvejet længe, og nu melder jeg mig ind«.     
   - Og det, at man er i et fagligt fagforeningsfælles-
skab på arbejdspladsen, modvirker, at der kommer pres 
på arbejdsforholdene. Det er forebyggende, siger Esben 
Nöel Hjort. 

IKEA-MODELLEN 

- Mennesker er flokdyr, og vi vil gerne fællesskaber. Vi 
vil gerne inddrages, men også gerne yde en indsats, 
siger Esben Nöel Hjort. Han eksemplificerer det med 
»IKEA-modellen« - et forsøg, hvor to grupper menne-
sker i IKEA skulle værdisætte en reol. Den ene gruppe 
kommer ind i et rum, hvor reolen er samlet, den anden 
gruppe kommer ind i et rum, hvor de først skal samle 
den sammen og bagefter anslå prisen. Hvilken gruppe 
satte reolen til den højeste værdi? Det gjorde den 
gruppe, der selv havde bidraget og samlet den – 63 
procent højere, for at være præcis. 
   - Vi oplever nemlig værdi i at have indflydelse, blive 
inddraget og være med til at skabe noget. Så for 
eksempel på studiestederne, hvor vi gerne vil have, at 
de studerende kan se en idé i at melde sig ind i en fag-
forening, skal vi som fagforening ikke stå med bolsjer 
og flyers. Vi skal i stedet hjælpe de studerende med 
at dyrke fællesskabet. Vi skal med andre ord skue ned 
for reklamebudgettet og op for relationsarbejdet, siger 
Esben Nöel Hjort, der understreger, at fagbevægelsens 
vigtigste aktiv er de faglige fællesskaber, som skal 
synligøres.

1.  Relationer er vigtigere end regler. 

2.  Fælleskabet er forudsætningen for 
fagforeningen, ikke omvendt. 

3.  Man skal lytte mere, end man taler.

4.  Spørg medlemmerne og potentielle 
medlemmer, hvad I skal arbejde 
med.

5.  Styrke er ikke noget, man har, det 
skal opbygges og vedligeholdes.

6.  For at kunne flytte holdninger skal 
du skabe handlinger.

7.  Du skal involvere i stedet for at 
informere.

8.  Du opbygger ikke kapacitet hos 
andre ved at gøre tingene for dem.

9.  Du får ikke folk med dig ved at slå 
dem i hovedet med fakta. 
Du skal aktivere deres følelser.

10.  Organisering er en holdsport, godt 
lederskab er nøglen.

”Et fagligt fagforeningsfællesskab på 
arbejdspladsen, modvirker, at der kommer pres på 

arbejdsforholdene. Det er forebyggende.”

10 organiserende 
grundprincipper
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Fokus på
fortællingen
Jo, så stiger elevernes læselyst, fordi de får en anderledes 
vinkel på litteratur og selv prøver kræfter med at arbejde krea-
tivt med den. Det er i hvert fald tesen i projektet »Fokus på 
fortællingen«. Og den 13. oktober blev tesen testet, da der var 
fernisering på Ribe Bibliotek, hvor eleverne på Vittenbergsko-
lens 6. årgang udstillede de produkter, de har lavet i forbindelse 
med projektet.

ZOMBIER, PARASITTER OG GADEBANDER

– OG VIRTUAL REALITY

Produkterne tager udgangspunkt i en novelle, som forfatter 
Camilla Wandahl har skrevet specielt til projektet. Novellen 
foregår i et postapokalyptisk Danmark, hvor der både er zom-
bielignende væsener, intelligente parasitter og gadebander, 
der truer hovedpersonerne på livet. Novellen slutter brat i en 
åben scene, som er blevet optaget i virtual reality, og som både 
byder på tekster, billeder og lydspor.

FRIT SLAG TIL AT ARBEJDE MED EN KREATIV SLUTNING

Ved at sanse og opleve scenen i virtual reality har eleverne fået 
inspiration til at udarbejde deres egen slutning på novellen. 
Eleverne bestemmer selv, hvordan novellen slutter, og hvilken 
udtryksform de vil bruge til slutningen. Og for 6. årgang blev 
det både til tekster, malerier, podcasts og videoer – og endda 
en samling lerfigurer.

Jonas Bennedsen fra 6.a valgte at lave sin slutning på en ander-
ledes måde, end han er vant til i skolen.

»Jeg er ordblind, så jeg ville hellere tale om, hvad der skulle ske, 
i stedet for at skrive det. Det har været nervepirrende og spæn-
dende at skulle digte videre, men det er også fedt at få lavet et 
produkt, jeg er glad for,« udtaler han til JydskeVestkysten, hvis 
journalist var til stede på dagen.

Hvad sker der, når 11-12-årige elever får lov til at arbejde kreativt med en kendt 
forfatters fortælling – og ovenikøbet får lov at lege med virtual reality?

Eleverne og Camilla Wandahl, mens de ser en video, 
som en gruppe elever har lavet. 
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Del Din Viden er et forum for videndeling mellem fagfæller, der selv skriver artiklerne, der redigeres af redaktionen.

SÆRLIGT FORFATTERBESØG 

Som noget helt særligt deltog forfatter Camilla Wandahl til 
ferniseringen, hvor hun læste op af sin novelle og for første 
gang så alle elevernes produkter. Og hun var intet mindre end 
imponeret.
   »Det var spændende og alsidigt. Eleverne har udtrykt sig på 
så forskellige måder – fra ler, dans og podcast til video, histo-
rier og billeder. Der er mange medier i spil. Det er dejligt, at børn 
kan være kreative, som de selv har lyst til, og at de kan prøve 
forskellige udtryksformer af,« udtaler forfatteren.

FERNISERING FOR 7. ÅRGANG

Efter efterårsferien gennemgik 7. årgang på Vittenbergskolen 
også forløbet. Deres produkter blev ferniseret den 8. november, 
hvor Camilla Wandahl igen deltog.

Forfatter Camilla Wandahl viser sin novelle »Ruinbyen« og sin 
bog Øglejægerne frem. Novellen foregår i samme univers som 
Øglejægerne og er skrevet specielt til projektet. 

Frode Jeppesen og Nicolaj Sørensen fra 6.b havde lavet 
lerfigurer, der viser en lettere blodig slutning på novellen, 
hvor de to hovedpersoner dør. 

OM FORFATTER CAMILLA WANDAHL

Camilla Wandahl har skrevet over 40 børne- og ungdomsbø-
ger og har for nylig skrevet romanen Øglejægerne, hvis uni-
vers har inspireret novellen i projektet. Læs mere om Camilla 
Wandahl på hendes hjemmeside, camillawandahl.dk.

OM PROJEKTET

»Fokus på fortællingen« er et samarbejde mellem Vitten-
bergskolen i Ribe, forfatter Camilla Wandahl og Esbjerg 
Kommunes Biblioteker og er støttet af Slots- og Kultursty-
relsens udviklingspulje 2020. Målgruppen er elever i 6. og 7. 
klasse.
   Projektet skal munde ud i et elevrelevant tilbud for de 
deltagende klasser. Ambitionen er, at tilbuddet skal kunne 
anvendes af biblioteker og skoler i hele landet, så alt mate-
riale bliver tilgængeligt online.

VIL DU VIDE MERE?

For flere oplysninger kontakt projektleder fra biblioteket 
Stine Liberty Svenningsen på mail: stls@esbjerg.dk.
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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

Lektørudtalelser – 
regulering af honorar

Ny barselsordning fra august 2022

I forbindelse med overenskomstforhandlinger på DBC Digital A/S er der aftalt regu-
lering af honoraret for udarbejdelse af lektørudtalelser. Honoraret reguleres i den 
3-årige overenskomstperiode således:

• 1. juli 2021: 1,75 %
• 1. januar 2022: 1,50 %
• 1. januar 2023: 1,94 %
• 1. januar 2024: 0,70 %

Reguleringen pr. 1. juli 2021 udbetales med lønnen for oktober måned.

Karin V. Madsen

I slutningen af oktober blev der opnået politisk enighed om, hvordan EU-direktivet 
om barselsrettigheder implementeres i Danmark. Aftalen skal nu udmøntes i konkret 
lovgivning, men her følger en overordnet beskrivelse af den nye model. Den ny ord-
ning træder i kraft den 2. august 2022. 
   Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har 
tilsammen ret til 48 ugers orlov. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers 
orlov før fødslen.
   Som noget nyt bliver de 48 ugers orlov som udgangspunkt delt ligeligt mellem 
forældrene. Hver forælder har 24 uger efter fødslen, hvor to af ugerne skal holdes 
i forbindelse med fødslen. For både mor og far vil ni uger være øremærket, mens 
resten af ugerne kan overdrages.

•  Aftalen gælder for lønmodtagere. Selvstædige og ledige omfattes således ikke af 
øremærkningen.

•  Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til samme orlov som i dag, det vil sige 
46 uger efter fødslen. Derudover får soloforældre fra 1. januar 2024 mulighed for at 
overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem

•  LGBT+-familiers rettigheder forbedres. Barnets retlige forældre kan fra den 1. januar 
2024 overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre (ægtefælle/
samlever med flere).

Karin V. Madsen



HUSK…

Har du holdt 4 ugers
ferie inden årets udgang?

Hjemmearbejde i staten

Gravid kvindes kæreste uretmæssig afskediget

Årets vindere i
lønundersøgelserne

 – er du gravid eller lige blevet forælder, så kan 
du få overblik over dine barselsrettigheder via 
forbundets Barselsberegner, som du finder på 
vores hjemmeside under Løn- og ansættelse/Børn 
og barsel. 

Lone Rosendal

Af ferie optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021 skal fire 
uger være afholdt inden den 31. december 2021. Det er nemlig kun 
ferie udover fire uger, der udbetales eller kan aftales overført ved 
ferieafholdelsesperiodens udgang. Hvis du ikke har afholdt fire uger 
inden nytår, risikerer du derfor at miste optjente feriedage.
   Spørg din personaleafdeling, hvis du måtte være i tvivl om, hvad 
du har afholdt af ferie.

Karin V. Madsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen iværksatte før som-
merferien en undersøgelse af hjemmearbejde blandt statens 
ledere. Det har nu resulteret i en temaside på deres hjemmeside 
med anbefalinger til lederne, Q&A, henvisninger til relevante 
bestemmelser i arbejdsmiljøloven og rammeaftaler, vejlednin-
ger og inspiration. Målet er at give de statslige arbejdsgivere 
bedst mulige forudsætninger for at finde gode lokale løsninger. 
Drøftelser om hjemmearbejde ligger i de enkelte samarbejdsud-
valg, hvor medarbejderne bliver inddraget. 

Læs mere på www.medst.dk - under Hjemmearbejde.

Lone Rosendal

Ligebehandlingsnævnet har i en ny kendelse fra september i år fastslået, at det var i strid med ligebehandlingsloven, at en mand blev 
afskediget fra sit arbejde på en privat virksomhed en måned efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kæreste var gravid. 
Det fremgik af opsigelsesbrevet, at årsagen til afskedigelsen var »tilpasning af arbejdsstyrken«.
   Ligebehandlingsnævnet fastslog, at manden var omfattet af reglerne om omvendt bevisbyrde på grund af kærestens graviditet. Næv-
net vurderede, at arbejdsgiveren ikke havde bevist, at oplysningerne om kærestens graviditet ikke havde indgået i beslutningen om at 
afskedige ham. Der var ikke kommet reelle, underbyggende oplysninger om, hvorfor det var manden her, der bedst kunne undværes. Han 
var den eneste afskedigede ud af 55 malere. Nævnet lagde også vægt på, at der var tæt tidsmæssig sammenhæng mellem oplysnin-
gerne om graviditeten og afskedigelsen. Manden fik tilkendt seks måneders løn i godtgørelse.
   Husk derfor altid at søge rådgivning, hvis du på den ene eller anden måde er i tvivl om, om afskedigelse/væsentlige ændringer i din 
stilling med videre er i orden, hvis du/I er i fertilitetsbehandling, gravid eller på barsels-/forældreorlov. 

Lone Rosendal

Tak til alle jer, der har besvaret årets lønundersøgelser på 
det offentlige og det private område. 

Blandt besvarelser er udtrukket følgende vindere, der alle 
har modtaget et gavekort på 1000 kroner:

• Eva Kling, Energinet
• Peder Lund Helms, Akademikerne
• Karin Grøndahl Sørensen, Esbjerg Kommunes Biblioteker 
•  Louis Sebastian Bo Jensen, Det Kgl. Bibliotek, 

Kunstbiblioteket
• Anne Mach Rasmussen, Nordfyns Biblioteker
• Helge Borum, Lolland Kommune

Resultaterne af lønundersøgelsen kan findes på
www.kulturoginformation.dk under Lønforhandling
og lønstatistik.

Karin V. Madsen
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Digital ledelse kræver, at du er meget 
mere konkret, tydelig og forberedt. 

Bliv en god 

DIGITAL

- I en undersøgelse svarer op mod 80 procent, at de ofte oplever 
fysiske møder som spild af tid. Digitale møder vil nok få næsten 
100 procent til at svare »spild af tid«, siger forfatter til bogen 
Unmute din digitale ledelse, Julie Kristine Strange, der er partner og 
CEO i tech-virksomheden Master Danmark og har skrevet bogen 
med digital ekspert Astrid Haug. For det at lede medarbejdere på 
en »digital arbejdsplads« kræver noget andet end ledelse på en 
arbejdsplads, hvor vi er fysisk til stede. 
   De to forfatteres undersøgelser viser, at efter corona har 
arbejdsgiverne i gennemsnit valgt at lade medarbejdere arbejde 
hjemme to til tre dage om ugen, og det kræver, at ledelse af 
medarbejderne gentænkes, mener Julie Kristine Strange og Astrid 
Haug. 
   Hvis vi lige holder fast i eksemplet med møder, der alle dage har 
været et emne til debat på arbejdspladserne, så kræver digitale 
møder eksempelvis endnu mere konkret ledelse for at lykkes. Både 
i forhold til varighed, form og indhold, mener de.
   - Som leder kan du ikke bare »overføre« det fysiske møde til et 
onlinemøde. Du er nødt til at gøre dig klart, hvad der virker digitalt. 
Det skal være korte møder (nogle arbejder med stopur på 20 
minutter). Du skal være langt bedre forberedt, dels for at kunne 
holde tiden, dels fordi du er nødt til at stille flere, anderledes og 

mere præcise spørgsmål, fordi du ikke kan 
aflæse mødedeltagernes kropssprog, og fordi 
du ikke så let kan spørge igen efter mødet, 
hvis noget var uklart. Onlinemøder skal være 
mere interaktive, så som leder skal du mere på 
banen, siger Julie Kristine Strange. 

AFSTEM FORVENTNINGER

En anden vigtig ting er at være tydelig. Det er 
vigtigt i det digitale lederskab at være tydelig 
om den kultur, man ønsker at skabe. Forvent-
ningsafstemning og gennemsigtighed er altid 
vigtigt, men den digitale ledelse forstærker 
det behov gange 100, fordi man ikke har den 
daglige føling med hinanden: Er du tilfreds?   
Er jeg tilfreds? Fungerer det? Hvornår skal vi 
kunne få fat på hinanden? Kan vi droppe fæl-
lesmøder og i stedet dele et dokument, så vi 
kan bidrage på forskellige tidspunkter? Hvor-
dan ses vi socialt? Og så videre, og så videre.  
- Vi elsker fleksibiliteten og selvstændigheden 
i det digitale arbejde (hjemmearbejde), og det 

"

leder
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er en glæde, der kommer en masse godt ud af. 
Derfor nytter det ikke, hvis de fysiske arbejds-
pladsrammer bare overføres digitalt, såsom 
at alle skal være tilgængelige fra 9-16, for 
det er netop pointen, at vi arbejder bedst på 
forskellige tidspunkter, og det digitale gør det 
nemmere for mange at kombinere familie- og 
arbejdsliv. Det er selvfølgelig en balance mel-
lem medarbejdernes ønsker og at få virksom-
heden eller organisationen til at fungere, og 
der kan være vilkår, der gør, at man skal være 
bag skærmen på bestemte tidspunkter. Men 
grundlæggende har vores undersøgelse under 
corona vist, at det er et fåtal af medarbejdere, 
der ikke kan håndtere de frie rammer. Dem må 
man som leder spotte og give andre regler i 
stedet for at sætte de samme rigide regler for 
alle, for eksempel tjek-ind-møder hver dag, der 
er spild af tid for mange. 

"

SAVNER KOLLEGERNE

Som på den fysiske arbejdsplads er der paradokser og dilem-
maer i det digitale arbejdsliv. De to forfatteres undersøgelser 
viser for eksempel, at mange savner samvær med kollegerne, 
fordi de uformelle og uhøjtidelige samtaler forsvinder i det 
digitale arbejde. Her er Julie Kristine Stranges råd til lederne 
at sikre, at der er mange forskellige digitale kanaler, der kan 
bruges til forskellige behov. 
   - Det er ikke nok at købe Zoom eller Teams, og »så kan vi bare 
mødes online«. Det kræver en digital infrastruktur, hvor for-
skellige digitale muligheder skal udnyttes, hvis det skal være 
en succes, at medarbejderne er digitale en stor del af deres 
arbejdstid. Da Astrid Haug og jeg skrev den her bog sammen 
under corona og uden at mødes fysisk, havde vi brug for noget 
andet samvær også for at samarbejde optimalt. Vi brugte ap-
pen Slack til mere uformelle ting og brugte sms til den person-
lige smalltalk om at have børn og skulle levere som leder samti-
dig og så videre. Til bogen brugte vi et Google Docs, så vi kunne 
skrive på forskellige tidspunkter i et dokument, så det passede 
ind i hvert vores liv, og vi havde Miro til brainstorming og Zoom 
til at mødes med dem, der skulle hjælpe os med at visualisere 
bogen. Dette for at sige, at man som leder skal tænke i mange 
forskellige digitale kanaler, der kan hver sin ting, siger Julie 
Kristine Strange og tilføjer, at som i den fysiske verden er der 
selvfølgelig forskel på, hvor meget socialt og arbejdsmæssig 
sparring den enkelte har brug for. Det ændrer sig ikke på grund 
af en skærm.

DIGITALE FORDELE 

Da corona ramte, var tanken: »Så må vi nøjes med det digitale 
- onlinemøder og så videre«. Men undervejs opdagede vi for-
delene ved at arbejde digitalt både som medarbejder, leder og 
som virksomhed og organisation, siger Julie Kristine Strange. 
   De digitale ydelser blev gjort langt bedre, og formidlingen 
blev tænkt ind i dem. Det betød pludselig, at ens kunder og 
brugere kunne tilgå gode digitale ydelser 24/7. Bibliotekerne 
rykkede litteraturformidlingen ud på de sociale medier i den 
periode, og der var en stigning i udlån af e-bøger. Geografi blev 
også mindre vigtig. 
   - I min virksomhed har vi altid begrænset vores opgaver til, 
hvad vi nemt kunne køre til. Det ændrede vi syn på under co-
rona, nu hvor afstand er uden betydning. Og det samme gjaldt 
de freelancere, vi hyrede, de kunne sidde i et helt andet land, 
siger Julie Kristine Strange.  
   - Corona betød, at vi var tvunget til at se mulighederne. 
Risikoen er så nu, at det halvandet år med nye digitale vaner 
konkurrerer mod 200 års arbejdstradition med fysisk tilstede-
værelse. Så det kræver, at vi aktivt og bevidst holder fast i de 
nye vaner og udnytter de digitale muligheder, siger hun.  

”Det nytter ikke, 
hvis de fysiske 
arbejdspladsrammer 
bare overføres 
digitalt, såsom at 
alle skal være til-
gængelige fra 9-16, 
for det er netop 
pointen, at vi arbej-
der bedst på forskel-
lige tidspunkter.”



Find svarene på side 49.

Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

SPØRGSMÅL
131

 Forfatterliv Hvilken afdød  
forfatter blev i 2020 hædret med en 
buste i sin fødeby Randers?

 Rundt om bogen Romanen  
Den erotiske hamster udkom første  
gang i 1919. Hvem skrev bogen?

 Set & hørt I 2010 havde  
filmatiseringen af Jonas T. Bengtssons 
roman Submarino premiere. Hvem 
instruerede filmen?

 LÆST Stationsforstanderen  
skiftede frakke til toget. 

�1 Carl Otto Petersen: De sorte tog 
2 Herman Bang: Ved vejen 
3 Morten Sabroe: Sidste tog

Test din
litteraturviden

 (eller din kollegas;)
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GENOPFIND DIG SELV SOM LEDER 

Derfor mener Julie Kristine Strange, at det vigtigste for 
dig som leder er at turde være uerfaren i det digitale og 
genopfinde dig selv som leder, for det kræver det for at 
skabe følgeskab og være troværdig.
   I bogen har de to forfattere lavet en model for det 
digitale univers for en topleder. Her er to megatrends – 
nye teknologier og det hybride arbejdsmarked – no-
get, du ikke kan kontrollere, men som ændrer måden, 
vi arbejder på, for eksempel hvor længe vi arbejder, 
hvornår vi arbejder, og også hvor længe vi er ansat. Men 
herunder er der også det personlige lederskab og syv 
discipliner, der er afgørende for, at man kommer i mål 
med den digitale ledelse. De syv discipliner er samar-
bejde, kultur, lobby, forretningsudvikling, kompetencer, 
kunder og kommunikation.
   - Hvis du ikke mestrer dem, så skal du øve dig eller 
tage på kursus, siger Julie Kristine Strange. 
   Med samarbejde menes for eksempel, at du skal 
understøtte dine medarbejdere i at samskabe digitalt, 
så de gør det bedre, end de ville have gjort alene. Det 
kræver de rigtige digitale redskaber, der gør, at de kan 
arbejde asynkront.  
   Et andet område er kunderne/brugerne, hvor lederen 
skal vide, hvad der kendetegner deres digitale adfærd, 
og have blik på, hvordan man skaber den gode digitale 
brugeroplevelse.  

Julie Kristine Strange 
sidder i advisory 
board for blandt 
andet CBS. Idéen 
til bogen fik hun 
blandt andet ved at 
se på hylderne på 
CBS Bibliotek. – Alle 
bøger om ledelse tog 
udgangspunkt i at 
være fysisk tilstede, 
der manglede en bog 
om digtalt lederskab, 
siger hun.   
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Mindeord

Birgit Wanting, tidligere assisterende 
fagleder ved Danmarks Biblioteksskole, 
Aalborgafdelingen, er alt for tidligt død 83 
år gammel.

Birgits arbejdsliv har igennem årtier været 
centreret om børns vilkår på børnebiblio-
tekerne: At børn skal ses og forstås, og at 
deres vilkår skal styrkes kulturelt.
Birgit har kæmpet og arbejdet for, at der 
skulle ske en udvikling og ikke en afmatning 
inden for børnebiblioteksverdenen.

Hun har altid været foregangskvinde og 
en utrættelig ambassadør for børn, kultur 
og børnebiblioteker. Fra den spæde start 
i Aarhus og efterfølgende gennem hendes 
arbejde som ledende børnebibliotekar i 
Skagen, hvor hun blandt andet introduce-
rede eventyrtimer med børn og forældre og 
fik de største nordiske børnebogsforfattere 
på besøg, heriblandt Astrid Lindgren. Det 
vil for dem, som oplevede det, altid stå som 
stjernestunder. Og senere ved Danmarks 
Biblioteksskole, Aalborgafdelingen, fra 1973 
til 1997, hvor hun i denne periode etablerede 
og udviklede et stort nationalt og interna-
tionalt samarbejde med forskere. Relatio-
ner, hun også efter, hun trak sig tilbage fra 
arbejdslivet, fortsatte at korrespondere og 
udvikle med.

Hun modtog i 1994 børnebibliotekarernes 
kulturpris for markering af børnebibliote-
kernes betydning som kulturinstitutioner og 
som talerør for børns egen kultur.
 
Hun har med sin passion, viden og nytænk-
ning inspireret utallige og vil altid være 
savnet af dem, der var så privilegerede at 
kende hende.

Æret være Birgits minde

De efterladte

Bliv en del af 
Perspektivs 
bladudvalg
•  Er du interesseret i dit fag?
•  Er du nysgerrig og kritisk?
•  Og har du gode ideér til, hvad der 

kunne gøre dit fagmagasin bedre?

Så skriv en ansøgning til
perspektiv@kulturoginformation.dk
senest den 16. december 2021 og fortæl, 
hvorfor du vil være med i Perspektivs 
bladudvalg for perioden 2022-2024.

Bladudvalgets formål er at give redak-
tionen inspiration til artikler og bidrage 
med generel sparring og kritik. Redak-
tionen og bladudvalget mødes to til tre 
gange årligt. Bladudvalget består pt. af 
seks medlemmer samt en repræsentant 
fra hovedbestyrelsen. 

Forbundet Kultur og Informations hoved-
bestyrelse sammensætter bladudvalget 
efter indstilling fra redaktøren.

Hvis du ønsker at høre nærmere om 
bladudvalget, kan du skrive til perspek-
tiv@kulturoginformation.dk eller ringe til 
ansvarshavende redaktør Anette Lerche 
på telefon 38380637.

F
O

R
B

U
N

D
E

T
 K

U
LT

U
R

 O
G

 IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 F
A

G
M

A
G

A
S

IN
 P

E
R

S
P

E
K

T
IV

    N
R

. 0
9

 · 2
0

2
1

                   B
in

d
e
le

d
 m

e
lle

m
 it o

g
 fo

rre
tn

in
g

e
n

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

Bindeled
mellem it
og forretningen

Pas på nye medarbejdere

Bibliotekschefernes ønsker til kommunalvalget    

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
OKTOBER  2021 
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

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

Omslag nr9 2021#1.indd   1Omslag nr9 2021#1.indd   1 15/10/2021   10.2315/10/2021   10.23
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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

Omslag nr8 2021#1.indd   1Omslag nr8 2021#1.indd   1 13/09/2021   14.1013/09/2021   14.10
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

Kunstfaggruppens
Generalforsamling
2. december 2021 i
København

GENERALFORSAMLING

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en kræ-
vende, selviscenesat, zappen-
de, følsom SoMe-generation, 
der måske indimellem bliver 
blæst omkuld af alle de valg, 
de skal forholde sig til?
13. januar 2022 i Aarhus

Records Management
Netværket
Kom med i netværket for dig, 
som arbejder med Records- 
og Document management. 
Netværk på tværs med fokus 
på udvikling og sparring i en 
fortrolig ramme styret af en 
facilitator.
25. januar til 5. oktober 2022
i Østdanmark

Morgenmøde for ledere: 
Strategisk ledelse
– skåret ud i pap
Hvad er strategi? Hvad skal 
den strategiske leder vide? 
Hvornår går strategi galt? Be-
høver vi overhovedet ledelse i 
dag? Få styr på strategien, og 
hvad vi kan bruge den til som 
ledere.
3. februar 2022 i København

Gå-hjem-møde: Bæredyg-
tig produktion og forbrug: 
Cirkulær økonomi og
partnerskaber
Den grønne omstilling koster 
penge, så en gennemgribende 
omstilling af vores produktion 
og forbrug er nødvendig. Hør 
om de indre cirkler i den cir-
kulære økonomi: Holdbarhed, 
deleøkonomi, genbrug
og meget mere.
23. februar 2022 i København

Gå-hjem-møde:
Kompleksitet i ledelse 
Hvad er »the Arrow of Time«, 
hvordan dannes mening, og 
hvordan handler vi ind i ufor-
udsigelighed? Og hvad har det 
alt sammen med organisation 
og ledelse at gøre?
29. marts 2022 i København

Gå-hjem-møde:
Sandhedsministeriet
Hvordan administrerer de so-
ciale platforme tidens fakta, 
følelser og fortællinger, og 
hvordan kan de i praksis styre, 
hvad vi opfatter som sandt 
og falsk, rigtigt og forkert, 
grimt og smukt – online såvel 
som offline? Mød professor 
Vincent F. Hendricks.
7. april 2022 i København
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem 
af Forbundet Kultur og Information kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på www.kulturoginformation.dk/arrangementer

JOB OG KARRIERE
 

TR-ARRANGEMENTER

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

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

TR-tirsdag: Bisidderrollen
Mange tillidsvalgte oplever, 
at rollen som bisidder rum-
mer flere dilemmaer. Work-
shop med fokus på TR's 
udfordringer og muligheder 
i bisidderrollen.
7. december 2021 i Aarhus

TR-uddannelse Modul A 
2022
1. til 3. marts 2022 i
Middelfart

TR-uddannelse Modul B 
2022
26. april 2022 i Horsens
28. april 2022 i København

TR-uddannelse Modul C 
2022
7. juni 2022 i Middelfart

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

PENSION

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

Gå-hjem-møde: PFA
Pension Live 2022 - spring 
den kedelige læsning over! 
Få et hurtigt overblik over, 
hvad det er vigtigt at være 
opmærksom på, og hvad det 
egentlig er, en pensionsord-
ning indeholder.
8. marts 2022 i Aarhus
14. september 2022 i 
København

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

SoMe Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medi-
er med fokus på den prakti-
ske del og produktion af det 
gode indhold. Fire dages live 
webbaseret undervisning.
9. marts til 4. april 2022 
online

Records Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
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

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. 
5. maj 2022 i København

SVAR
131

 Forfatterliv Karin Michaëlis

 Rundt om bogen Thit Jensen

 Set & hørt Thomas Vinterberg

 LÆST Herman Bang: Ved vejen 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2016)

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)

173

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE
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Navn: Claus Villumsen                              
Stilling: Bibliotekar Birkerød Gymnasium,
HF, IB og Kostskole fra 25. oktober 2021          
Uddannelse: Bibliotekar DB, 2002 
Tidligere: Filminstituttets Bibliotek,
Roskilde Bibliotekerne, Holbæk Bibliotekerne, 
konsulent i DBC og bibliotekar på 
Frederikssund Gymnasium   
Alder: 51 år                  
 
Hvorfor søgte du stillingen som gymnasie-
bibliotekar?                          
- Det er det perfekte job til mig, fordi det inde-
holder de ting, jeg godt kan lide at lave og sy-
nes er interessante, såsom at formidle skøn- 
og faglitteratur og vejlede unge og lærere på 
en uddannelse. Jeg har tidligere arbejdet på 
Frederikssund Gymnasium, så jeg har allerede 
erfaring og stoppede kun der, fordi stillingen 
blev sparet væk.  

Hvad kan du særligt lide ved stillingen?                         
- Detektiv- og gravearbejdet, når studerende 
eller undervisere kommer med konkrete opga-
ver, hvor der skal findes særligt materiale med 
en særlig vinkel, hvad enten det er om Romer-
rigets handel med Indien eller higgs-boson. 
Der er rigtig meget informationssøgning i mit 

arbejde, men også meget formidling, som 
jeg også kan lide, både igennem undervis-
ning og i at formidle, hvad studiecentret 
kan tilbyde.     

Hvordan griber du det sidstnævnte an?                    
- Det gælder om at være, hvor de studeren-
de er. Det kan være, at jeg præsenterer nye 
bøger eller tilbud til morgensamlingen. Jeg 
kommer også ud i klasserne og laver kurser 
i informationssøgning, hvor jeg kan gøre 
opmærksom på, hvad jeg kan tilbyde. Det 
er et langt, sejt træk, som starter forfra 
hvert år, når der kommer nye studerende.      
      
Er det en udfordring at være alene om at 
drive studiecentret?                             
- Nej, jeg kan godt lide, at jobbet er så 
varieret, fordi jeg selv har ansvaret for det 
hele. Det gør det meget selvstændigt. Jeg 
er selv bogopsætter, køber materialer, de-
signer plakater, underviser og understøtter 
studerende og lærere.          
      
Hvor henter du faglig sparring?                         
- Jeg er med i et netværk med andre 
gymnasiebibliotekarer i Nordsjælland og i 
GAEB, der er foreningen for blandt andet 

gymnasiebibliotekarer. Jeg skal også 
samarbejde med det lokale folke-
bibliotek, for eksempel om arrange-
menter. Jeg er desuden genindmeldt 
i Forbundet Kultur og Information 
efter en periode uden medlemskab, 
så der er også et fagfællesskab.
 
Hvad var grunden til, at du meldte 
dig ud og nu er genindmeldt?                           
- Jeg arbejdede i en periode i en 
anden branche, hvor jeg selv skulle 
forhandle løn. Men da jeg stod med 
det her job og skulle forhandle, 
kunne jeg godt mærke, at jeg mang-
lede at have en fagfaglig fagfor-
ening, der kendte til faget, i ryggen, 
så jeg kontaktede Forbundet Kultur 
og Information og var meldt ind en 
time efter og fik virkelig god hjælp 
til lønforhandling. Det føles som at 
komme hjem igen. 

Det er sjovt at have ansvar for det hele  

50 · Perspektiv · November 2021



”Målet er, at de store vug-
gestuebørn opdager, at det 
er sjovt at snakke om bøger 
(som de jo ikke kan læse), og 
at personalet opdager, hvor 
meget potentiale for børns 
udvikling det har at arbejde 
med pege- og billedbøger.
Vi vil gerne inspirere til, at
de fortsætter arbejdet, når
vi tager tilbage til biblioteket”
Børnebibliotekar på Tårnby Hovedbibliotek 
Emil Forup Hoppe Blaabæk

Tema side 12 www.bci.dk

WWW.BCI.DK

Besøg vores webshop med næsten alt, hvad dit bibliotek behøver. Enkelt, hurtigt og åbent døgnet 
rundt. Du kan stadig nå at få leveret inden jul.

Vi ønsker dig en God Jul & et Godt Nytår!

ALT HVAD DIT BIBLIOTEK HAR BRUG FOR!
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
NOVEMBER  2021 

Tema:

10

Tidlig fokus 
på sprog og 
læseglæde er 
nødvendigt

Digital ledelse 
kræver nye

redskaber

Opgør med
samlingen

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

GF
2021

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


