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Test din
arbejdsidentitet 

Mød KI’s nye
næstformand

Dansk
bibliotekshistorie

i ord og billeder
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Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Tema:

Grøn omstilling
har brug for

informationsspecialister

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



”Hvis intentionen 
er, at biblioteket 
er sted, der bryder 
den sociale arv, så 
skal der mere mål-
rettede indsatser 
til end et kultur-
tilbud for alle.”
Ea Hoppe Blaabæk, post.doc. Sociologisk 
Institut, Københavns Universitet

Tema side 12 
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Navn: Cecilie Malling.
Stilling: Børnebibliotekar på Taastrup 
Bibliotek fra januar 2022 samt ansvarlig 
for bibliotekets udstillingsgrafik.
Uddannelse: Cand.mag. i historie i 2011
og bibliotekar DB januar, 2021.
Tidligere: Virksomhedspraktik Taastrup
Bibliotek. Bosat i Bonn fra 2009-2017
med sin mand.
Alder: 43 år.

Hvorfor søgte du jobbet som
børnebibliotekar i Taastrup Bibliotek?                            
- Det var den perfekte kombination for mig 
med en delt stilling mellem at være børne-
bibliotekar og arbejde med grafik, som er min 
personlige interesse og hobby. Jeg brænder for 
begge dele, og pludselig kunne det kombi-
neres. Som jeg skrev i slutningen af i min 
ansøgning (hvilket jeg ikke havde gjort før): 
»I har beskrevet mit drømmejob«. Jeg havde 
desuden været i otte ugers virksomhedsprak-
tik på Taastrup Bibliotek, så jeg kendte stedet, 
og har boet i Taastrup indtil juli 2021.   

Hvad er dine opgaver?                          
- Vi er stadig i gang med at definere dem, men 
det er klassiske børnebibliotekaropgaver med 
betjening og udlånsvagter. Jeg skal sammen 
med mine kollegaer blandt andet have fokus 
på early literacy - de helt små børns sprogud-
vikling og adgang til litteratur. I den anden del 
af opgaverne er jeg med i udstillingsgruppen, 

hvor jeg er den, der laver det digitale 
grafiske design og også det helt lavprak-
tiske med at betjene vores store printer 
i kælderen og skære plakater og andre 
udstillingsting ud. For eksempel taler vi om 
at bygge en stor bog. En anden opgave, 
jeg nok skal have, er at lave indhold på 
bibliotekets sociale medier rettet til børn. 
Så jeg har meldt mig til forbundets SoMe 
Manager-kursus i foråret 2022. 
   Jeg tænker også, at mine kompetencer 
som cand.mag. i historie kan komme i spil, 
for eksempel i forhold til udstillinger, hvor 
jeg kan have et historisk blik på et emne og 
kan skrive kort og læsbart om komplekse 
historiske begivenheder, der kan kombine-
res med den litterære viden. 
              
Du blev cand.mag. i historie i 2011, men 
valgte at læse bibliotekar DB i 2018, 
hvorfor?                     
- Jeg havde boet otte år i Tyskland med 
min mand, der arbejdede i FN, og i den tid 
gik jeg hjemme og passede vores søn. Da 
vi flyttede tilbage til Danmark, var min ud-
dannelse af ældre dato, og jeg skulle kon-
kurrere med en masse andre nyuddannede, 
så jeg valgte at tage en ny uddannelse, 
der gav mening i forhold til min tidligere. 
Det gjorde bibliotekar DB. Jeg nåede at 
tage den som en af de sidste, før den blev 
nedlagt. Jeg tog den på to et halvt år, fordi 
jeg fik overført et tilvalgsfag fra tidligere. 

Jeg blev færdig i januar 2021, men 
syntes, det var frustrerende at søge 
job som nyuddannet. 

Hvad var det udfordrende ved at 
søge job som nyuddannet?                      
- Det var, at jeg i sagens natur 
manglede erfaring. Erfaring er et 
krav i mange opslag, og det er jo 
umuligt at levere, men til gengæld 
er nyuddannede klar på at lære og 
sætte sig ind i nye ting, om det så er 
programmer, udlånsvagter eller det 
at lave arrangementer. Begrundelsen 
for afslag var fra nogle steder, at de 
simpelthen ikke havde ressourcer til 
at oplære nyuddannede medarbej-
dere, så de skulle helst ansætte en, 
der kunne løbe 110 kilometer i timen 
med det samme. Jeg fik heldigvis 
otte ugers virksomhedspraktik på 
Taastrup Bibliotek, så man kan vel 
sige, at de har oplært mig på de 
otte uger. Men jeg kan ikke vide, om 
det har spillet en rolle. Ledelsen her 
kan se en fordel i og har ikke  været 
bange for at ansætte nyuddannede. 
(Læs artikel med leder af Taastrup 
og Hedehusene Biblioteker Monica 
Elisa Finderup side 50.)

Det var frustrerende at søge job som nyuddannet   

51Februar 2022 · Perspektiv ·
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04 Aktuel rapport: Biblioteket mindsker ikke social ulighed
 Ressourcestærke børnefamilier bruger bibliotekerne mest, 
 hvilket kan forstærke social ulighed, viser ny ph.d. Løsningen 
 er målrettet indsats.  
 
20 Ny næstformand: Lige adgang til viden er afgørende
 Nikoline Dohm Lauridsen, ny næstformand i Forbundet 
 Kultur og Information, vil have fagligheden endnu mere i spil. 

28 Plads til nysgerrighed 
 Ny bibliotekschef i Aalborg vil give plads til eksperimenter og fejl.

30 Computerspil skal gøre medarbejdere dygtigere
 Du kan spille dig til faglig udfordring, motivation og arbejdsglæde, 
 mener gamification-forsker bag nyt forskningsprojekt.

34 14 procent skifter job efter miniuddannelse
 Miniuddannelse i records management giver kompetencer 
 til jobskifte. 

38 Del din viden:
 Akademiet for Åben Lytning – et samarbejde om 
 kunsten i Odense

50 Erfaring … eller mod på at lære 
 Biblioteksleder bruger bevidst virksomhedspraktik og løntilskud 
 for at hjælpe nyuddannede videre.

51 Nyt job: Det var frustrerende at søge job som nyuddannet   

02
IN

D
H

O
L

D

EN HISTORISK KÆRLIGHEDSERKLÆRING

42

Informationsspecialisternes kompetencer er med 
til at skabe mere bæredygtige virksomheder. 

Nyt tobindsværk om bibliotekshistorien 
fra 1800-tallet til i dag.  

En svag arbejdsidentitet er et problem 
for både dig og din arbejdsplads, mener 
arbejdsmarkedsforsker. Test din egen 
arbejdsidentitet. 

12
GRØNNE
INFORMATIONSSPECIALISTER

HVOR STÆRK ER DIN 
ARBEJDSIDENTITET?  

22
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Du kalder det for et overraskende resultat i din 
ph.d., at biblioteket ikke mindsker den sociale 
ulighed, som vi måske troede. Hvad er grunden 
til, at det er sådan? 
- Vi kan se ud fra bibliotekernes data, at det er 
de ressourcestærke familier, der bruger biblio-
tekerne mest. Det betyder, at selvom vi tænker, 
at vi har et frit og lige tilbud for alle, så kan der 
være en masse barrierer for de socialt udsatte, 
der gør, at de ikke gør brug af tilbuddet. Hvorimod 
for eksempel højtuddannede forældre benytter 
bibliotekstilbuddet i stor stil. 
   Det er cirka halvdelen af de danske børnefami-
lier, der låner børnebøger. De familier, der låner 
flest bøger, er familier, hvor forældrene har en høj 
uddannelse, og familier, hvor forældre også ynder 
at låne bøger til sig selv. Tallene viser, at blandt 
familier, der bruger biblioteket, låner familier, hvor 
forældrene har længere uddannelser, cirka 2,5 
gange så mange børnebøger som familier med 
maksimalt én gymnasieuddannelse.

Hvad er konsekvensen ved det?  
- Potentielt kan det forstærke social ulighed, fordi 
de familier, der benytter tilbuddet, er de ressour-
cestærke, hvor der i forvejen er masser af bøger 
derhjemme. 
   Hvis intentionen er, at biblioteket er et sted 
med lige adgang til ressourcer, der skal styrke 
læsningen og bryde mønstre i den sociale arv, så 
skal der mere målrettede indsatser til end at lave 
et kulturtilbud for alle, hvor det er den enkeltes 
ansvar at benytte det. 

Biblioteket mindsker ikke umiddelbart social ulighed, siger Ea Hoppe 
Blaabæk, post.doc. ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, 
der har skrevet ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel og 
social arv videre til deres børn. Hun kalder selv resultatet overraskende. 

4

Biblioteket mindsker 
ikke social ulighed 
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Har du bud på løsninger?  
- Først og fremmest skal kommunalpolitikerne have åbne øjne 
over for, at alt er en prioritering. Så man ikke tror, at biblioteket 
er for alle, fordi døren er åben for alle. Nogle skal have hjælp til 
at komme ind ad døren, og andre skal ligefrem præsenteres for 
bøger dér, hvor de er, i stedet. 
   En idé er at samarbejde mere systematisk med daginstitu-
tioner, så alle børn møder masser af gode bøger og læselyst 
tidligt, og så man – via institutionerne – kan få kontakt til 
forældrene, for de er meget vigtige for at stimulere børns læ-
selyst. Idéen med bogstartspakker til socialt udsatte familier, 
når de får et barn, er også en god idé, hvor bibliotekarer opsøger 
familierne, for eksempel i følgeskab med sundhedsplejersken.   
Vi har endnu ikke forskning om forsøgene herhjemme, men 
undersøgelser fra England og USA viser, at det virker at være 
opsøgende.
   Jeg er også gået i gang med et nyt forskningsprojekt, der skal 
afdække, hvilke konkrete projekter og erfaringer der er for mere 
målrettet at bringe bøger og læselyst til socialt udsatte børn i 
en dansk kontekst. Så vi får mere viden om, hvad der virker.   

Din forskning slår også fast, at børn, der vokser op med bøger 
i hjemmet, klarer sig bedre senere i livet, hvorfor?  
- Det at opleve læsning, bøger og historier som noget lystbeto-
net, som vi gerne vil i familien, fordi det giver os gode oplevel-
ser sammen og hver for sig, hjælper børn til at læse mere og til 
at blive bedre læsere. Og vi kan se på tallene, at jo mere børn 
læser, jo bedre klarer de sig i skolen og livet generelt. Så det at 
komme fra en familie med tilgængelige børnebøger og bøger og 
aviser generelt gør dig til en stærkere læser, og du får flere års 
uddannelse. Den pointe understreger også igen, at de børn, der 
ikke har det i hjemmet, har brug for støtte fra andre steder.  

Din ph.d. viser også, at bøger og læsning er mere effektivt, 
hvis man vil sikre, at børn klarer sig godt uddannelsesmæs-
sigt, end ved at de dyrker andre kulturelle aktiviteter?  
- Ja. Jeg har undersøgt, hvad der påvirker, hvor meget børn 
læser, og her er læseressourcer vigtigere end andre typer kultu-
relle input. Men forskningen generelt peger også på, at læsning 
er langt stærkere relateret til, hvordan børn klarer sig i skolen 
og så videre, sammenlignet med, at barnet kommer på museer, 
i teateret, spiller musik og så videre.

- Vi skal have fat i 
de gode eksempler 
og projekter og 
få erfaringerne 
samlet, så vi finder 
ud af, hvad der 
virker, siger hun.       

Ea Hoppe Blaabæk, post.doc. ved 
Sociologisk Institut på Københavns 
Universitet, har skrevet ph.d.-afhandling 
om, hvordan forældre giver kulturel og 
social arv videre til deres børn.

Ea Hoppe Blaabæk er i gang med næste 
forskningsprojekt, der skal komme 
med mere konkrete bud på, hvad 
bibliotekerne kan gøre for at mindske 
den sociale ulighed. Projektet hedder 
See you at the Library? og er finansieret 
af Spar Nord Fonden. 

Læs mere om hendes forskning på 
hjemmesiden www.blaabaek.dk

- Mød børnene, hvor de er, lyder det 
fra Ea Hoppe Blaabæk. På billedet 
ses netop et eksempel på, hvordan 
biblioteket bringer læselysten ud til 
børnene. Her i en SFO i Jyllinge.
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KI – et stærkt og fedt
fællesskab for studerende
Siden jeg som studerende i 2007 trådte ind i 
hovedbestyrelsen på en observatørpost, har det 
været en hjertesag for mig at sikre fagforenin-
gens relevans for studerende. Både omkring at 
tilbyde de klassiske services vedrørende løn- og 
arbejdsvilkår, og i særdeleshed ved, at fagforenin-
gen er med til at vise vejen til arbejdslivet.  
   Da jeg meldte mig ind i forbundet, var det, fordi 
jeg kunne se, at forbundet – udover at være en 
klassisk fagforening – også kunne vise mig de 
mulige veje i arbejdslivet og karrieren, hjælpe med 
netværk og faglige arrangementer. Selv var jeg 
grundigt introduceret til fagforeningstanken fra 
et tidligere job som administrationselev, hvor den 
daværende tillidsrepræsentant fortalte mig om 
konkrete vilkår og lokale aftaler, der for eksempel 
betød, at jeg kunne gå til tandlægen i arbejdsti-
den, men som også sørgede for at hjælpe mig vi-
dere i mit arbejdsliv. Sådan en 1-1-introduktion til 
fagforeningen får studerende af naturlige årsager 
ikke. Desværre, for fortællingen om fagforeninger 
og den danske model kan godt drukne i forsikrin-
ger og fadøl, når der hverves nye fagforenings-
medlemmer på studierne. 
   Vi lægger os i selen for at kommunikere alt det, 
vi står for, og alt det, vi kan tilbyde. Konkurren-
cen om jer studerende er stor, og uanset de gode 
intentioner kan vores budskaber drukne i mæng-
den. Derfor er det også vigtigt at lytte til vores 
studerende og skabe mening i forhold til deres 
behov som studerende. Vi har netop foretaget 
en undersøgelse blandt vores studentermedlem-
mer, og her kan jeg konstatere, at en stor del af 
studentermedlemmerne er tilfredse med deres 

medlemskab af Forbundet Kultur og Information. 
Undersøgelsen viser også, hvor vigtigt det er med lokale 
ambassadører på studierne, som er med til at skabe 
aktiviteter og fællesskab. Der skal være en lokal forank-
ring – det skaber mening og værdi og bygger en vigtig 
bro til alt det, som fagforeningen kan. Vores studerende 
bruger særligt forbundet til at holde sig opdateret med 
faglig viden via forbundets nyhedsbreve og Fagmagasi-
net Perspektiv, de er med til arrangementer, kurser og 
miniuddannelser, og så spiller de kontante fordele via 
rabataftaler med for eksempel Tryg (forsikringer) og 
Lån & Spar (bankkonti) også meget ind i en studenter-
økonomi. 
  Netop økonomi som studerende og som dimittend 
er noget, som kan føres over i forbundets politiske 
arbejde. For der har gennem de senere år været angreb 
på den danske SU-model. Igen og igen er der tale om, 
hvorvidt man kan omgøre SU’en til lån på kandidaten.  
Det kæmper vi imod via vores plads hos Akademikerne, 
de akademiske fagforeningers hovedorganisation, 
ligesom vi kæmper politisk for, at dagpengesatsen for 
dimittender ikke nedsættes. Vi ved, at studerende er 
supermotiverede for at komme ud på arbejdsmarkedet, 
og det sidste, der er behov for, er at trække gulvtæppet 
væk under en i forvejen udfordret økonomi i overgangen 
mellem studie og arbejde. Studenterpolitisk arbejder vi 
også for, at der ikke sker forringelser i uddannelser, og 
jeg er som formand udpeget til aftagerpanel på både 
SDU og KU og kæmper dermed for at fremtidssikre 
uddannelserne og bygge bro til arbejdsmarkedet. Som 
forbund tager vi også både ligestillings- og klimakam-
pen til os, fordi vi som fagbevægelse skal tage ansvar 
for at sikre både nuværende og fremtidige generationer 
på arbejdsmarkedet. 
  Når jeg møder de studerende, er der særligt én ting, 
som slår mig. Det er, at de føler sig taget seriøst af 
deres forbund og er stolte af, at de siden 2018 har haft 
stemmeret på generalforsamling og ved urafstemning. 
Jeg er stolt af, at vi i forbundet har givet de studerende 
en stemme – også i hovedbestyrelsen, hvor de stude-
rendes repræsentant ikke længere »kun« er observatør, 
men indgår med samme stemme som resten af besty-
relsen. I undersøgelsen er der en studerende, der beskri-
ver os som »et stærkt og fedt fællesskab for studerende«. 
  Det forpligter, og vi vil fortsat have stor fokus på at 
være netop det. Så kære studerende; brug os, og brug 
jeres stemme!
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Kender du 
alle dine fordele 

i PFA?
Et stort fællesskab giver mange fordele, og 
som kunde i PFA har du fl ere fordele, end

du måske lige forestiller dig. Du har adgang 
til lejeboliger, kollegier til dine børn, 
testamenteservice og meget mere.

Læs mere på pfa.dk/flerefordele

Tag en smutvej
- scan koden!

PFA_Fordele_NY_2021_215x270mm.indd   1PFA_Fordele_NY_2021_215x270mm.indd   1 04.01.2022   14.4804.01.2022   14.48
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.kulturoginformation.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

Aalborg Universitet lukker alle otte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på sit campus i 
København som følge af regeringens krav om at reducere universiteternes optag i de fire største byer med 
10 procent frem til 2030.

af store danske virksomheder eksperimenterer 
med AI. Og tre af Europas 15 bedste universiteter 
inden for teoretisk datalogi ligger i Danmark, viser 
første rapport om kunstig intelligens (AI) i de 
nordiske lande. 
   Ifølge Oxford Insight Artificial Intelligence Rea-

diness Index er de nordiske lande blandt de ti bedste i verden til at 
bruge AI, og omkring to procent af verdens fagfolk inden for kunstig 
intelligens arbejder i Norden. Desuden har 70 procent af de nordiske 
virksomheder, der bruger kunstig intelligens, planer om at ansætte 
AI-ressourcer og/eller -specialister i løbet af de næste seks måneder.

Aalborg Universitet lukker 18 uddannelser 
– deriblandt informationsvidenskab

I alt stopper optag på 18 uddannelser, heriblandt kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og bacheloruddannelsen i 
kommunikation og digitale medier. 
   - Vi har fået en bunden opgave af politikerne. En opgave, som vi ikke har ønsket, men som vi har forsøgt at løse under hen-
syntagen til, hvad der under omstændighederne vil være bedst for Aalborg Universitet, siger rektor Per Michael Johansen.

75 % 



Nyheder fra
kulturoginformation.dk/fagmagasinetperspektiv
i forkortet version
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Lav
ledighed 

Det går godt for Forbundet
Kultur og Informations

medlemmer på arbejdsmarkedet, 
viser ny analyse fra Akademi-

kernes A-kasse. Ledighedspro-
centen er på blot 9 måneder 
halveret fra 6,1 procent til

3,2 procent i 2021.

Reguleringsordningen, der skal sikre en fair lønforskel mellem 
offentligt- og privatansatte i overenskomstforhandlingerne, har i 
en årrække undervurderet lønstigningerne i det private. Og det har 
smittet negativt af på lønstigningerne i det offentlige, konkluderer 
tænketanken Kraka i en analyse.

»Havde Reguleringsordningen brugt de nyere lønindeks, som håndterer 
sammensætningseffekterne (af forskellige medarbejdergrupper, red.), 
ville den offentlige løn være vokset mere de senere år«, konkluderer 
Kraka.

KI afventer analyser
Forhandlingschefen i Forbundet Kultur og Information Anders Christian 
Grønbæk peger på, at analysen fra Kraka umiddelbart tyder på, at det 
statistiske grundlag for reguleringsordningen har mangler, og det skal der 
naturligvis ses grundigt på. 
  - Hensigten er jo, at reguleringsordningen reelt skal sikre, at der er 
parallelitet mellem lønudviklingen i den private og den offentlige sektor, 
således som parterne har aftalt. Hvis det aktuelle statistiske grundlag 
er fejlbehæftet, så skal det ændres. Det er naturligvis en helt central 
problemstilling for Lønstrukturkomitéen at belyse, men før det arbejde er 
udført, og resultatet af det foreligger, vil det være forkert og for tidligt at 
konkludere noget, siger han.

Er der for stor forskel
på offentligt- og
privatansattes lønninger?

En ny reformaftale, der skal øge arbejdsudbud-
det, kan, hvis den vedtages, få konsekvenser for 
ledige nyuddannede, da man vil sænke dagpen-
gene for nyuddannede. Det, der kaldes dimit-
tendsatsen. Samtidig har man i aftalekredsen 
besluttet, at nyuddannede kun kan få dagpenge 
i et år. Tidligere var perioden to år.
   Aftalen møder kritik fra Akademikerne, der 
er Forbundet Kultur og Informations hoved-
organisation. Formand Lisbeth Lintz frygter, 
at forringelserne kan få konsekvenser for hele 
dagpengesystemet.
   »Det her er en ualmindelig dårlig aftale, der 
ikke alene rammer de tusinder af nyuddannede, 
der har brug for dimittendsatsen til at komme 
godt ind på arbejdsmarkedet. Det kommer 
også til at ramme det solidariske dagpengesy-
stem som helhed. Rigtig mange melder sig ind 
i a-kasserne for en sikkerheds skyld, når de er 
nyuddannede, så de er forsikrede mod eventuel 
ledighed. Hvis de ikke kan få ordentlig hjælp, når 
de har brug for det, er jeg bekymret for, at de 
helt vælger dagpengesystemet fra.«

fra Væksthus for Ledelse til at 
håndtere uenigheder med en

kollega eller medarbejder:

• Anerkend, og vis respekt
– også selvom du er uenig

• Inddrag den anden part i at
finde en brugbar løsning

• Lyt aktivt

• Acceptér, hvis du
kke kan lide eller er enig med

din modpart.

Planer om at
forringe dagpenge 
for dimittender

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

De fleste af Forbundet Kultur og Informations studentermedlemmer er overordnet 
tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab. De bruger især forbundet til 
at holde sig orienteret inden for faget og arbejdsmarkedet.

Tilfredse studentermedlemmer
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I november sendte Forbundet Kultur og Information et spør-
geskema til forbundets studentermedlemmer, og 37 procent 
besvarede undersøgelsen.

BRED REPRÆSENTATION AF UDDANNELSER

En majoritet af forbundets studentermedlemmer læser en 
bachelor i informationsstudier, en kandidat i informationsvi-
denskab og kulturformidling (Københavns Universitet) eller 
en bachelor i bibliotekskundskab og videnskommunikation 
på Syddansk Universitet (SDU), hvorefter de læser videre på 
kandidaten i enten kultur og formidling eller cand.it. i webkom-
munikation.
   Forbundet har desuden i stigende grad studentermedlemmer, 
som er i gang med andre uddannelser inden for kultur- og/eller 
informationsområdet. Det er for eksempel i kommunikation, 
Sustainable Heritage Management (Aarhus Universitet), natur- 
og naturformidling (Professionshøjskolen UCN) og digital de-
sign og interaktive teknologier (IT-Universitetet i København).

MOTIVATION FOR VALG AF STUDIE

I undersøgelsen spurgte forbundet ind til valg af studie. Her 
viser det sig, at de fleste søgte ind på deres studie på grund 
af personlig interesse i faget samt jobmuligheder i både den 
private og offentlige sektor. 
I kommentarerne udtrykker medlemmerne ønske om at have 
en bred uddannelse samt arbejde med for eksempel litteratur 
og formidling, bøger, systematik og it og som informationsar-
kitekt.

ARBEJDSLIVET EFTER STUDIET

I undersøgelsen svarer flest, at de gerne vil arbejde med kultur, 
kulturformidling og kulturarv. Cirka en tredjedel peger på 
information, kommunikation og digitale medier som et ønsket 
arbejdsfelt efter studiet.
  Branchemæssigt ønsker en majoritet at arbejde på et biblio-
tek i den offentlige sektor, på et museum eller arkiv eller en 
karriere i kulturbranchen generelt.

SÅDAN BRUGER DE STUDERENDE FAGFORENINGEN

Studentermedlemmerne svarer i undersøgelsen, at de særligt 
bruger Forbundet Kultur og Information i forbindelse med:
•  At holde sig opdateret inden for faget via forbundets nyheds-

breve og Fagmagasinet Perspektiv
•  At gøre brug af arrangementer, kurser og miniuddannelser
•  At få kontante fordele via rabataftaler 
•  At netværke, for eksempel via forbundets studenter- 

ambassadørnetværk.
  Besvarelsen viser også, at det er et fåtal af studentermedlem-
merne, der har gjort brug af den juridiske rådgivning, karriere-
samtaler eller feedback på cv og ansøgning. Til spørgsmålet 
om, hvilke ydelser de studerende prioriterer højest, er det 
adgang til den juridiske rådgivning samt hjælp til jobsøgning.

OVERORDNET TILFREDSHED 

94 procent af studentermedlemmer, som har besvaret un-
dersøgelsen, er overordnet tilfredse eller meget tilfredse med 
deres medlemskab af Forbundet Kultur og Information.
Der er særlig stor ros til forbundets ambassadørers arbejde på 
SDU samt tilfredshed med at have en fagspecifik fagforening. 

De studerende fremhæver blandt andet værdien af at 
være medlem af en fagforening, der kender deres fag og 
arbejdsmarked. Her ses deltagere til forbundets konference 
Den Digitale Humanist. Foto Gitte Sofie Hansen 
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Sådan får du 3% i rente på din lønkonto   
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Der er 0% på resten.
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Grønne informa    tionsspecialister 
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TEKST SABRINE MØNSTED ILLUSTRATION BOB KATZENELSON

Informationsspecialister spiller 
en central rolle i den grønne 
omstilling. Oplagte områder er 
digitalisering, data cleaning og 
strategisk brug af åbne data.

�

Danmark har en målsætning om at reducere CO
2
-udlednin-

gen med 70 procent i 2030. Og tal fra Dansk Erhverv viser, 
at deres medlemmer forventer en stigende efterspørgsel på 
grønne løsninger, og at over halvdelen allerede har sat fokus 
på at gøre deres produkter og serviceydelser bæredygtige.  
  Her spiller informationsspecialister en vigtig rolle, mener di-
rektør i Scandinavian Information Audit og ekspert i records 
management Tine Weirsøe, der også understreger, at det 
ikke er en ny rolle for dem. 
  - De har hele tiden bidraget til den digitale transformation, 
men nu er man i nogle virksomheder blevet mere opmærk-
som på, hvordan informationsspecialisternes opgaver rent 
faktisk bidrager til bæredygtighed, blandt andet fordi der er 
kommet specifikke krav til, at virksomhederne skal doku-
mentere deres samlede CO

2
-aftryk, siger Tine Weirsøe. 

FLERE SLAGS GRØN

Informationsspecialisternes bidrag til den grønne omstilling 
sker på flere niveauer. For eksempel ved deres generelle bi-
drag til digitalisering, som gør mere hjemmearbejde muligt, 
hvilket i det store perspektiv er klimavenligt med mindre 
transport og mindre forbrug på arbejdspladserne. Det er in-
formationsspecialisterne, der sørger for, at dokumenter kan 
søges, findes og tilgås sikkert hjemmefra. Desuden kræver 
digitale arkiver mindre fysisk plads og dermed mindre energi 
til klimaanlæg og belysning, og informationsspecialisternes 
kompetencer til at bruge nye teknologier og digitalisering i 
opgaveløsningen betyder større effektivitet.

Grønne informa    tionsspecialister 

Februar 2022 · Perspektiv ·
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�

- Informationsspecialister er også eksperter i at 
vurdere, hvilke dokumenter der er følsomme og 
kritiske og derfor skal have ekstra sikkerhed og 
firewalls omkring sig. Datasikkerhed sluger ekstra 
energi, så det er vigtigt at kunne skelne mellem 
typer af dokumenter, siger Tine Weirsøe. 

KAN AFKODE INFORMATION  

Det er netop et væsentligt grønt arbejdsområde 
- at vurdere dokumenter - også kaldet data clea-
ning, som betyder, at virksomheder ikke bruger 
unødig energi på at gemme store mængder data, 
fordi der luges ud i dem. Informationsspecialister-
nes opgave handler om at vide, hvilke dokumen-
ter der er af betydning og vigtige at gemme, og 
hvordan og hvor længe de skal gemmes. 
   - Informationsspecialister er enormt gode til at 
afkode, hvad der er værdifuld og forretningskri-
tisk data, og til at klassificere information, siger 
Tine Weirsøe, der i 2014 og 2019 selv blev hentet 
til London af den britiske tv-station BBC for at 
hjælpe dem med at få klarlagt, hvilke kriterier de 
skulle gemme deres information og data efter. 
  Resultatet blev fem værdier for, hvilke doku-
menter og data de skulle gemme: 

1.  Forretningsmæssige (for eksempel aftaler 
og forskningsdokumentation) 

2.  Administrative (for eksempel formularer 
og regneark)

3. Historiske
4. Juridiske (for eksempel GDPR)
5. Finansielle. 

Tine Weirsøe mener, at det blandt andet er 
evnen til at overskue store mængder data, sætte 
systemer og processer op, samt at skelne mellem 
informationens forskellige værdier, der adskiller 
informationsspecialister fra andre akademikere.

VI ER GULD VÆRD

- Det har informationsspecialister altid kunnet. 
Og det er meget brugbare kompetencer, siger 
hun og tilføjer: - Men det er nødvendigt, at de 
som medarbejdere selv byder ind med dem, for 
virksomhederne ved ikke, hvad en informations-
specialist kan betyde for dem, selv om de er 
begyndt at erkende, at de har brug for netop de 
kompetencer. 

- Jeg ser virksomhederne i Danmark ansætte en bred vifte af 
akademiske medarbejdere til at varetage opgaver og job, som 
vores baggrund er skræddersyet til. Og jeg ser brancher og 
virksomheder, hvor der er et behov for vores kompetencer, men 
ingen informationsspecialister, siger Tine Weirsøe. 
   Det kan for eksempel være de store arkitekttegnestuer, 
anlægsbyggerier og små iværksættervirksomheder. 
   - Tegnestuerne har tusindvis af dokumenter og komplicerede 
tegninger og ofte mangelfulde it-systemer og mangelfuld re-
cords management. De store anlægsbyggerier er også oplagte 
steder, og mange små iværksættervirksomheder burde have 
en informationsspecialist med fra starten. For eksempel er der 
en stor teknologisk udvikling i nærheden af Odense med et helt 
område med mange små startups inden for robotteknologi, 
men det er også wild west. De virksomheder har i den grad brug 
for nogle, der ved, hvilke dokumenter man gemmer for at sikre 
patentrettigheder, og hvilke dokumenter der har særlig værdi. 
Det kan virkelig betale sig at have god records management fra 
starten. Dér er vi som faggruppe guld værd, siger Tine Weirsøe.

STRATEGISK BRUG AF ÅBNE DATA

Tine Weirsøe ser også et nyt felt, som virksomheder og infor-
mationsspecialister kan bevæge sig ind på for at bruge data til 
at blive endnu mere bæredygtig – strategisk brug af åbne data, 
hvor man beriger en virksomheds egne date med åbne data.
   - Jeg har lige deltaget i et møde med direktøren for Danmarks 
Meteorologiske Institut. De har eksempelvis en masse tilgæn-
gelige data, som private produktionsvirksomheder kan bruge 
i planlægningen af deres produktion. Ved at berige ens egne 
data med åbne big data kan man sikre, at ens produktion og 
dermed energiforbrug ikke er større end nødvendigt. Det kan 
for eksempel være producenter af is, vejsalt, skiudstyr, trans-
portvirksomheder og så videre. 

GRØNT BEVIS

En undersøgelse blandt Dansk Erhvervs medlemmer viser, at 24 
procent af medlemsvirksomhederne arbejder med internatio-
nale standarder og certificeringer for at dokumentere, at de har 
fokus på klima og miljø. Men konklusionen hos Dansk Erhverv 
er, at det stikker i (for) mange retninger. Der mangler fælles 
grønne rapporteringsmetoder. 
   Standarder og certificeringer er noget, informationsspecia-
lister arbejder med på andre områder. 
   Stine Randklev Nissen, som Perspektiv bragte et interview 
med i januar 2022, er for eksempel lead auditor hos D-mærket, 
en nyoprettet mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig 
dataanvendelse i virksomheder. Hun hjælper virksomhederne 
med et digitalt selvevalueringsværktøj, hvor de skal opfylde 
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HVOR ARBEJDER
DE PRIVATANSATTE
INFORMATIONSSPECIALISTER?
  
Bibliotekssystemer med videre (DBC) 21 %

Medicinalvirksomhed 16 %

IT/data/software/digitalisering 10%

Organisation/forening/fagforening 9 %

Medievirksomhed/televirksomhed 8 %

Energi- og forsyningsvirksomhed 5 %

Konsulentvirksomhed 5 %

Andet 3 %

Bibliotek/museum/arkiv 3 %

Fremstillingsvirksomhed 3 %

Forlag 3 %

Advokatvirksomhed 3 %

Copyright- og patentbureauer 3 %

Finans, forsikring, bank, pension 2 %

Skole/undervisningsvirksomhed 2 %

Ingeniørvirksomhed 2 %

Leverandør til offentlige ydelser 1 %

Fødevarefremstilling 1 %

Kilde: Forbundet Kultur og Information, november 2021
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otte kriterier, såsom transparens og kontrol med 
data og pålidelige algoritmer, for at få D-mærket. 
   - På samme måde som informationsspecialister 
i en virksomhed kan være garant for, at de opnår 
D-mærket, kan vi være med til at dokumentere 
bæredygtighed, siger Tine Weirsøe, der sidder 
med i bestyrelsen for D-mærket. 

MÅLING AF BÆREDYGTIGHED

I et stort dansk rådgivnings- og konsulenthus 
er netop måling af bæredygtighed blevet et 
selvstændigt produkt og fagområde, som de 
tilbyder deres kunder hjælp til. Det er en informa-
tionsspecialist og medlem af Forbundet Kultur og 
Information, der har ansvarsområdet Data Ana-
lytics og er ansvarlig for de services, der hjælper 
kunderne med at måle, hvor bæredygtige deres 
investeringer er. 
   - Det er komplekst og kræver, at vi finder de 
rigtige datakilder og kan vurdere og bearbejde 
dataene korrekt, fortæller hun.
   Konsulenthuset er også i gang med at ud-
vikle modeller til at måle virksomhedernes egen 
bæredygtighed, for eksempel deres CO

2
-aftryk. 

Og på den brede ESG-dagsorden (Environmen-
tal, Social and Corporate Governance oversat til 
Miljø-, Social- og Virksomhedsledelse) handler 
bæredygtighed også om eksempelvis diversitet i 
virksomhederne.
   - Vi kan hjælpe virksomhederne med at måle 
på de parametre, som de vælger at prioritere, så 
de kan dokumentere, hvor bæredygtige de er på 
de områder, siger KI’s medlem, der er den eneste 
i sin afdeling med en informationsvidenskabelig 
baggrund.
    - Jeg har en værdifuld forståelse inden for Data 
Governance. Hvordan vi kan måle datakvalitet, 
hvordan vi klassificerer data, så vi kan styre de 
vigtigste, og hvordan vi definerer data, så vi er 
sikre på, at vi måler på det samme. Virksom-
hederne opdager hurtigt, hvor vigtigt deres 
datafundament er, når de vil begynde at måle på 
forskellige faktorer. Det kan være nødvendigt at 
træde et skridt tilbage for at starte med grund-
læggende at sikre datakvaliteten. Det er det, vi 
kan, siger hun.   

GRØN INTERNT OG EKSTERNT 

En undersøgelse foretaget af Forbundet Kultur og 
Information viser, at 13 procent af de privatansat-
te informationsspecialister har oplevet, at deres 

opgaver har ændret sig det seneste år på grund af den grønne 
omstilling.
   En informationsspecialist fra en stor dansk energivirksomhed 
har oplevet et stigende fokus på bæredygtighed, også internt i 
firmaet.  
   - Jeg er med i flere projekter, hvor vi udskifter maskiner med 
nye og mere miljøvenlige i produktionen. Min opgave er at finde 
dokumentation på maskinerne og på anlæg og dermed hjælpe 
konstruktørerne. Internt er jeg også med i et projekt, hvor vi 
ved at blive langt mere elektroniske begrænser forbruget af 
papir. Printere og kopimaskiner bliver reduceret, ligesom vi ikke 
længere sender tekniske tegninger i papirformat, men kun som 
pdf-filer til vores leverandører.
   En anden informationsspecialist fra en konsulentvirksomhed 
oplever også et internt fokus på bæredygtighed, men at det 
også meget hænger sammen med signalværdi.  
   »Det er en helt eksplicit politik, at der bliver taget konkret 
stilling til de daglige praktiske ting, for eksempel madspild, 
rejser, papirforbrug, affaldssortering og den slags. Jeg er dog i 
tvivl om, hvordan vi udmønter politikken på andet end det, som 
giver umiddelbar signalværdi, så det kan godt virke lidt hult.« 

NB: Informationsspecialist er i artiklen brugt som en bred beteg-
nelse. I det private og statslige er der et utal af titler for medar-
bejdere, der arbejder med data og information.       

”Jeg ser virksomhederne 
i Danmark ansætte en 
bred vifte af akademiske 
medarbejdere til at 
varetage opgaver og 
job, som vores baggrund 
ellers er skræddersyet 
til. Og jeg ser brancher 
og virksomheder, hvor 
der er et behov for vores 
kompetencer, men ingen 
informationsspecialister.”
Tine Weirsøe
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DEFINITION AF RECORDS MANAGEMENT
Records management er kontrol af og med 
forretningskritisk information og viden,
altså records, og sikring af, at disse records 
er pålidelige, tilgængelige og anvendelige for 
organisationens medarbejdere, så længe
de er i organisationens varetægt.



· Perspektiv · Februar 202218

K
LIM

A
 

"

Den grønne omstilling – som er modsvar på kli-
makrisen - vil påvirke os alle. Derfor er det vigtigt, 
at fagforeningerne er med til at finde svaret på, 
hvordan Danmark gennemfører den grønne om-
stilling. For hvordan sikrer vi en grøn og retfærdig 
omstilling, når alt skal tænkes nyt? Nogle er ansat 
i sektorer, der vil blive kraftigt påvirket af den 
grønne omstilling, hvor der er brug for efterud-
dannelse. Der er job, der vil forsvinde, og nye job, 

der vil opstå, på grund af den grønne omstilling. Andre med-
arbejdere og brancher vil opleve forandringerne i mindre grad 
eller opleve, at opgaverne ændres. Men sikkert er det, at vi alle 
bliver påvirket. Om det er maden, vi spiser i kantinen, måden, vi 
kommer på arbejde på, hvordan vi løser vores opgaver, hvordan 
vi efteruddannes, eller hvordan pensionsselskaberne investerer 
vores opsparing. 
   Siden maj 2019 har Broen til fremtiden været i fuld gang 
og består ud over fagforeninger også af organisationer, der 

Fagforeningernes
bud på klimakrisen 
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Klimakrisen er for længst rykket højt op på dagsordenen hos fag-
foreningerne, der i 2019 stiftede alliancen Broen til fremtiden. Målet 

er, at klimaindsatsen skal fylde mere på arbejdspladserne, og at
Danmark blandt andet er CO2-neutral i 2040. Forbundet Kultur

og Information har været med i alliancen fra første færd. 

Grundlag og formål for Broen til fremtiden:

Løsningen på klimaudfordringerne kræver nytænkning og samarbejde. Der er ikke længere tid til 
underordnede politiske diskussioner og prioriteringer. Der er brug for gennemgribende løsninger, 
der bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, som et bredt samarbejde kan lykkes med.

Broen til fremtiden er et netværk bestående af grønne og sociale bevægelser, faglige 
organisationer samt forskere. Et tilsvarende netværk findes i Norge.

Alliancen arbejder på tværs af individuelle forskelle og interesser med det afsæt, at 
klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle interesser.

Broen til fremtiden støtter og tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens 
målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius.
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Fagforeningernes
bud på klimakrisen 

arbejder med eller omkring grønne klimaforbedringer 
lokalt, nationalt og/eller internationalt. Blandt andet var 
alliancen afsender af debatindlægget Klimaomstillingen er 
en sag for fagbevægelsen i Politiken i september 2019 om 
fagbevægelsens rolle:
   »Fagbevægelsens historie er formet af en kamp for 
grundlæggende vilkår for lønmodtagerne som forudsæt-
ning for et godt liv. Ordentlige løn- og ansættelsesforhold, 
ordentlige boliger, uddannelse og dannelse, et sundheds-
mæssigt og socialt sikkerhedsnet, et demokratisk sam-
fund og en retfærdig fordeling af velstanden. Der går en 
lige linje til vore dagens kamp for en helt nødvendig og 
presserende grøn og retfærdig omstilling af vore samfund 
og vores måde at påvirke kloden, naturen og vores fælles 
ressourcer på. Som fagbevægelse har vi en særlig forplig-
telse til at deltage i denne omstilling.«
   Bestyrelsesmedlem i Forbundet Kultur og Information 
Daniel Ackey er forbundets politiske repræsentant i al-
liancen. Han kalder det naturligt, at forbundet er en del af 
Broen til fremtiden. 
   - Her arbejder man sammen om at oplyse og pege på veje 
for den grønne omstilling til gavn for alle, og det flugter 
med forbundets og medlemmers DNA. Vores medlemmer 
arbejder bredt med at styrke den enkeltes handlemulig-
heder ved at sikre adgang til viden, information, kultur og 
data. Og mange kan genkende sig selv i rollen som brobyg-
ger eller som oversætter af svære informationer til vores 
brugere. Forbundet er blandt andet en bidragyder i temag-
ruppen omkring Uddannelse, hvor vi mener, at bæredygtig-
hed skal tænkes ind i alle uddannelser. Og vi bidrager aktivt 
med input til, hvordan man kan arbejde med klimaengage-
ment på arbejdspladserne. Det er store områder, som den 
enkelte organisation aldrig kunne løfte - men sammen kan 
vi opnå rigtig meget, siger han.

EN ALLIANCE, DER VIL FORANDRE

Broen til fremtiden har markeret sig inden for en række 
temaer, hvor man i alliancen er enige om bestemte posi-
tioner. Eksempelvis inden for Uddannelse, Pension samt 
Fødevarer og landbrug. På andre områder er der arbejds-
grupper i gang, eksempelvis inden for Arbejdspladsernes 
klimaengagement og Transport. Positionspapirerne bruges 
til at skabe opmærksomhed i pressen og til at påvirke 
politikerne på Christiansborg. Særlig vigtigt for alliancen er 
det at sikre, at man tænker den grønne omstilling socialt 
retfærdigt, og at man handler hurtigt for at bremse klima-
forandringerne. 

IGANGVÆRENDE TEMAER
•  Fødevarer og landbrug
•  Arbejdspladsernes klimaengagement
•  Lokale klimaborgerting
•  Retfærdig omstilling
•  Uddannelse
•  Byggeri
•  Investeringer
•  Sundhed

•  Transport

MEDLEMSORGANISATIONER
•  Dansk Psykolog Forening     
•  Danske Bioanalytikere    
•  Danske Fysioterapeuter
•  Ergoterapeutforeningen
•  Farmakonomforeningen      
•  Finansforbundet
•  Forbundet Arkitekter og Designere  
•  Forbundet Kommunikation og Sprog     
•  Forbundet Kultur og Information    
•  Gymnasieskolernes Lærerforening    
•  Ingeniørforeningen - IDA     
•  JA     
•  Merkonomerne        
•  PROSA       
•  Serviceforbundet  
•  Danske Studerendes Fællesråd      
•  Cyklistforbundet      
•  Danmarks Naturfredningsforening      
•  Forskernes Klimanetværk       
•  Greenpeace      
•  Mellemfolkeligt Samvirke      
•  Læger for klimaet
•  Rådet for Grøn Omstilling       
•  Klimabevægelsen i Danmark
•  Dansk Folkeoplysnings Samråd          
•  Vedvarende Energi       

•  Aarhus Vindmøllelaug
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Tillykke med valget som næstformand.
Hvad kan du bidrage med på denne post?
- Forbundet har gennemgået en række forandrin-
ger og står overfor flere. Jeg kan spille ind med en 
viden om de dele af vores faglighed, som ikke al-
tid er i hovedfokus. Jeg kan præge de ting, vi taler 
om, ud fra en fortælling om, hvad bibliotekarer og 
vores medlemmer også kan være. Og på det mere 
personlige plan, så har jeg fokus på, at vi træffer 
beslutninger baseret på fakta og ikke følelser. 
Det er vigtigt, at forbundet udvikler sig baseret 
på det, vi ved, og de analyser, vi får foretaget. 
Og så er det vigtigt, at vi har blik for det, der sker 
omkring os. Hvem er mulige samarbejdspartnere, 
hvad kan vi lære af andre forbund? Og så videre.

Det bredere medlemsfokus har altid været en 
mærkesag for dig. Hvorfor?
- Man skal tage højde for, at selvom der er sket 
en masse i forbundet, for eksempel vedtægts-
ændringer, der synliggør bredden blandt medlem-
merne, så er der stadig en stærk fortælling blandt 
vores egne medlemmer om, hvad forbundet er, og 
hvem der er medlem. Jeg hører fagligt til blandt 
den gruppe medlemmer, der godt kan føle sig lidt 
overset i den klassiske fortælling om forbundet 
og medlemmerne, fordi den er bundet meget 
op på bibliotekerne. Derfor er det så vigtigt for 

mig at arbejde for, at også de medlemmer ved, at de er en del 
af forbundet, og at deres stemme tæller. Som forbund skal vi 
invitere, give plads og have blik for bredden og de forskellige 
behov blandt medlemsgrupperne, men det er også vigtigt at 
gøre klart, at vi er en medlemsorganisation, og hvis man vil 
høres, så skal man komme på banen. Det er både give and take. 

Da du stillede op som næstformand, lagde du vægt på,
at du har et stort netværk at trække på?
- Jeg har både et stærkt netværk blandt medlemmerne, men 
også blandt fagfæller, der ikke er medlemmer. For mig er det 
interessant at se på, hvordan vi kan skabe et fællesskab for 
den gruppe, der ikke er så interesseret i det klassiske fagfor-
bund. Det er svært, og der er ikke nogle nemme løsninger. I 
min første tid som næstformand vil jeg have fokus på at møde 
nogle af de medlemsgrupper, jeg ikke kender så godt. Så jeg får 
et bredere blik på medlemsskaren, hvor jeg tidligere havde fo-
kus på især at tale for den gruppe, der ikke blev hørt så meget. 

Hvad betyder forbundet for dig?
- For mig er forbundet et godt sted. Jeg har en kernefaglighed, 
som er meget nørdet, så for mig er det en gave at få spejlet 
min kernefaglighed i andre medlemmer, der arbejder med no-
get helt andet. Det kan inspirere mig og giver mig et 360 gra-
ders syn på, hvad jeg kan. I forbundet har jeg et netværk, der 
går tilbage til min studietid, og det er et sted, hvor man mødes 
og laver ting på kryds og tværs, og hvor vi har et fællesskab i 
den måde, vi tænker på. Og så har jeg brugt forbundet, når jeg 

Lige adgang til viden 
er afgørende

Ny næstformand:
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Ny næstformand i Forbundet Kultur og Information, Nikoline Dohm 
Lauridsen, er med egne ord en nørd. For hende udgør data og struktur 
arbejdsindholdet i udviklingen af en ny forskningsdatabase, og hun er 
bekymret over, at vi som samfund ikke prioriterer at sikre gode data 

og at give alle lige adgang til viden.  



Februar 2022 · Perspektiv · 21

har skiftet job. Det er en stor hjælp at få rådgivning fra 
konsulenter, der kender fagets bredde og kan pege på, 
at dine kompetencer er relevante i sammenhænge og 
job, du ikke selv har tænkt på. For mig er forbundet en 
mulighed for hele tiden at udvikle mig. 

Du har været medlem af forbundets hovedbestyrelse 
siden 2018. Hvad er du stolt af at have været med til
at sætte i gang?
- Jeg er stolt over, at det lykkedes os at gennemføre 
navneskiftet, og at vi har sat gang i et arbejde med at 
udvikle forbundets interessevaretagelse og identifi-
cere vores vigtigste mærkesager. Det betyder, at vores 
stærke faglighed bliver mere synlig udadtil, og at vi har 
et større fokus på vores omverden. 

Hvilke opgaver ser du som særligt vigtige i de
kommende år?
- At fortsætte udviklingen af forbundet i et tæt sam-
arbejde med formand Tine Segel. Sætte fagligheden 
endnu mere i spil og få råbt op om, at vores kompetencer 
efterspørges i flere og flere sammenhænge, men at vi 
faktisk ikke er så mange, der får uddannelsen længere. 
Det er problematisk, og det skal der fokus på.

Har du andre dagsordener, du gerne vil være med til at løfte?
- Ja, og det handler mere om vores arbejdsmarked og at sikre vores 
frie valg og det faktum, at et arbejdsliv kan se ud på mange forske-
lige måder. En af de ting, jeg har lært som hovedbestyrelsesmed-
lem, er, at vi selv inden for vores fag har meget forskellige arbejdsliv 
og arbejdsvilkår. En anden dagsorden handler om, at Danmark er en 
nation, der vil drive udvikling baseret på data og viden. Men vi taler 
ikke så højt om, at der er brug for nogle, der kan strukturere data og 
sørge for ordenlige data. Alle vil gerne have resultaterne, men for 
at de bliver gode, er der nogle, der skal tjekke, at det bagved giver 
mening. Og der skal afsættes midler til, at man kan gøre det. 
   - Endelig, så er dagsordenen om lige adgang til viden vigtig. Nu 
har regeringen netop peget på, at det er vigtigt, at man ser på det 
faktum, at det kun er nogle få mennesker, der har adgang til og 
læser aviser, og at det skal tænkes ind i det kommende medieforlig. 
På samme måde står vi i en situation, hvor forskere måske ikke selv 
har adgang til det, de har skrevet og publiceret. Hele problematik-
ken om adgang er vigtig, og det bliver jo understreget igen og igen 
i den generelle samfundsdebat. For eksempel når man ser, hvordan 
dele af debatten om corona og vacciner ikke bygger på viden og 
fakta, men holdninger opstået i ekkokamre. Det er afgørende for et 
samfund, at man har adgang til viden og kan forholde sig kildekri-
tisk til det, man læser. 

34-årige Nikoline Dohm Lauridsen er nyvalgt 
næstformand. Hun blev cand.scient.bibl. i 2014 og 
arbejder i dag i NORA, et nationalt initiativ, der 
udvikler Danmarks Forskningsportal, som samler 
data om al dansk forskning.
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Plakat fra 1989 
til Bibliotekets 

Dag, 12. 
september, fra 

Bibliotekar-
forbundet. 

Teksten var 
inspireret af 
200-året for 
Den Franske 

Revolution og 
understregede 
bibliotekernes 

forankring 
i klassiske 

demokratiske 
værdier.  
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– på fem kilo og knap 800 sider. 
Sådan kan man kort introducere to- 
bindsværket Dansk Bibliotekshistorie.

En historisk
kærligheds-
erklæring  
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Læge og 
botaniker 

Simon Paulli 
var professor 

ved Københavns 
Universitet og 

hofmedicus. Han 
arbejdede både 
for Christian 4., 

Frederik 3. og 
Christian 5. Her 

på et kobberstik 
1667, hvor han 

overrækker 
Frederik 3. sin 

nyeste udgivelse. 
De boggaver, som 

de enevældige 
konger modtog, 

indgik normalt 
i Det Kongelige 

Bibliotek eller 
Universitets-

biblioteket. 

»Det er en kærlighedserklæring 
til bibliotekerne«, svarer Nan 
Dahlkild hurtigt på spørgsmålet 
om, hvorfor han og Steen Bille 
Larsen har skrevet Dansk Biblio-
tekshistorie. 
   Men derudover er der to vigtige 
formål med de næsten 800 si-
ders bibliotekshistorie i to bind.
   - Dels har vi nu en samlet biblio-
tekshistorie fra Saxo til digitali-
seringen med alle bibliotekstyper. 
Og dels synliggør historien biblio-
tekerne og viser deres vigtighed 
gennem tiden - for både demo-
kratiet og uddannelse. Det er et 
vigtigt grundlag at stå på, når vi 
debatterer biblioteker i dag. For 
de er ikke en selvfølge, og vi ser 
nedskæringer og nedprioriterin-
ger af biblioteksfilialer, materialer 
og personale, hvilket har en høj 
pris for samfundet, og det skal vi 
tale højt om, siger Nan Dahlkild.  
Han har været billedredaktør på 
de to bind Dansk Bibliotekshisto-
rie, der indeholder et overvælden-
de billedmateriale. Redaktionen 
har været på en guidet tur gen-
nem historien med Nan Dahlkild, 
her kommer en række nedslag.    
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- Læseforeninger 
i 1800-tallet var 

lystbetonede 
mødesteder, for 

eksempel med 
servering, men 

med læsning 
i centrum. Vi 

har ikke fotos 
fra danske 

læseforeninger, 
men her et 
billede fra 

Boston. Vi kan 
lade os inspirere 

af historien, så 
de er vigtige at 

nævne. Heldigvis 
er lystlæsning 
igen kommet i 

fokus, siger Nan 
Dahlkild.

Harald Hvenegaard Lassen foran Odense Centralbiblioteks bogbil med to biblioteksassistenter 
og chauffør i mellemkrigstiden. Han var en af bibliotekspionererne i Danmark og havde fået sin 
bibliotekaruddannelse i USA. Han skrev senere De danske folkebibliotekers historie 1876-1940.    

Fra små lokaler i sidegaderne, små 
stråtækte huse i landsbyen eller et 
værelse i præstegården til fine steder 
beregnet til kun at være bibliotek. 
Bibliotekerne fik, ad flere omgange 
så at sige, en social opstigning, hvor 
oplysningen skulle frem i lyset. Her 
fotos af udviklingen af voksenudlånet 
på Hjørring Bibliotek fra 1921 til 1927, 
der fik »barokhimmel« og lysekroner.  

Efter biblioteksloven i 1920 blev det et vigtigt mål 
at oprette biblioteker overalt på landet. Danmarks 
Biblioteksforening kæmpede for eksempel for 
biblioteker i alle sogne med kampagnen: »Til kamp 
mod de biblioteksløse sogne«. I mellemkrigstiden 
så man små modelbiblioteker opstillet på 
for eksempel dyrskuer for at agitere for flere 
biblioteker. Her et udstillingsbibliotek i et telt på 
jorden på et dyrskue på Fyn. På hylderne var der 
især landbrugsfaglig litteratur.   



Afgørende årstal: 

1793: Åbningen af Det 
Kongelige Bibliotek for 
offentligheden.

1920: Biblioteksloven, som 
skabte udgangspunktet 
for folkebibliotekernes 
ekspansion i det 20. 
århundrede.

1964: Biblioteksloven, som 
muliggjorde folkebiblioteket 
som kulturcenter. 

2000: Biblioteksloven 
med det samarbejdende 
biblioteksvæsen og 
digitalisering i centrum.
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I 1918 startede det første hold på Statens Biblioteksskole. Fra 1909 
havde der været forskellige kurser, der handlede om bogkundskab, 
bogvalg og behandling af bogen fra bestilling til hylden. 
Her et kontor på Frederiksberg Bibliotek med skråvægge under taget. 
De mange kartotekskort blev skrevet i hånden eller på maskine. Først 
i 1939 kunne man få færdigtrykte kort, så den samme bog ikke skulle 
katalogiseres på hvert enkelt bibliotek. Før krigen bar mændene typisk 
jakkesæt, mens kvinderne var i nederdel eller kjole med hvid krave.   

Efter krigen 
skete der en 
professionalisering 
i bibliotekernes 
indretning, hvor 
mantraet var: 
»jo mere enkelt 
og nøgternt, 
jo bedre« med 
reolopstillinger 
i lige rækker, 
som i Rødovre. 
Hørsholm 
Biblioteks 
minimalistiske 
indretning var 
banebrydende, 
og studerende 
valfartede til for 
at studere det.       
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Som modspil til 
de mange store 

nybyggede biblioteker 
opstod tanken om 

at være mere folkelig 
og komme tæt på 

folk, så man kunne 
møde bibliotekarer 
med bøger på cykel 

med anhænger. 
Nogle studerende 

på Danmarks 
Biblioteksskole 
forestillede sig 

»barfods-
bibliotekarer«, der 

nåede ud til alle.

Mulighederne for at høre musik på bibliotekerne tiltrak de unge. 
Pladespilleren blev betjent af en bibliotekar. Her to drenge på 
Hvidovre Bibliotek i 1974, der lytter og læser samtidig.  

Her indførelse af EDB på Kolding 
Bibliotek, 1992. Computeren står 
oven på kortkatalogen for at skabe 
forbindelse mellem nyt og gammelt, 
og bibliotekaren ved tastaturet er 
klar med vejledning.   
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Den teknologiske 
udvikling har 

betydet nye 
muligheder og 

udfordringer for 
biblioteker og 
bibliotekarer. 

Uddannelsen som 
informations-

specialist 
er rykket på 

universitetet, 
og it, data og 
algoritmer er 

blevet en
naturlig del. 

Nan Dahlkild 
er personligt begej-
stret for nutidens 
kulturhuskoncept, hvor 
biblioteket er blevet et 
fælles hus med flere 
kulturarrangementer og 
borgerservice, og hvor 
mange større biblioteker 
også har en café. Og 
bibliotekerne skal være 
en del af bylivet og 
lokalmiljøet. Men han 
understreger, at der skal 
holdes fast i de klassiske 
biblioteksdyder med 
god faglig vejledning. 
Så efter hans mening 
må der ikke mangle 
materialer og personale.  

- Biblioteket skal 
være som en god 
vinhandel, hvor du kan få 
vejledning, engagement 
og viden. Ikke som et 
supermarked, hvor du 
selv bare kan tage den 
billigste vin ned fra 
hylden uden betjening, 
siger han.

Danmarks Biblioteksforening, 
Forbundet Kultur og 
Information og Danske 
Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker 
har bidraget til bøgernes 
tilblivelse. De to bind udkom 
i november 2021 på Aarhus 
Universitetsforlag.

KI's medlemmer 
får 25 procent 
rabat på bogen 
med rabatkoden 
DB7369 på 
unipress.dk

Studietorv ved 
indgangen til 
Det Kongelige 
Bibliotek 
Aarhus, tidligere 
rummede 
området 
tidsskrifter, som 
der nu er adgang 
til via nettet.  
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- Stillingen som bibliotekschef i Aalborg er ikke 
en type stilling, der dukker op hvert andet år, 
konstaterer ny bibliotekschef i Aalborg Kristine 
Nygaard om, hvorfor hun skiftede jobbet som 
bibliotekschef i Skive ud med jobbet som biblio-
tekschef i Aalborg. 
   - Jeg havde været syv år i Skive og var meget 
glad for det. Det var et godt sted, hvor jeg kunne 
være med til at rykke Skive Bibliotek ind i nuti-
den. Det var spændende, men jeg havde også en 
oplevelse af, at der var ting, vi måtte sige nej til, 
fordi vi ikke var flere, end vi var. I Aalborg er der 
flere ressourcer og medarbejdere med forskellige 
kompetencer, hvilket giver ekstra muligheder. 
Desuden er Aalborg et centralbibliotek, hvilket 
giver jobbet en ekstra dimension i forhold til at 
skulle samarbejde med regionens biblioteker. 
Indtil nu har jeg kendt centralbibliotekerne fra den 
anden side som mindre bibliotek, og jeg glæder 
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mig til at arbejde med det fra centralbibliotekssiden. Mit ud-
gangspunkt er, at samarbejdet mellem regionens biblioteker 
beriger alle.

Hvad var dit indtryk af Aalborg Bibliotekerne, før du
søgte jobbet?   
- Som udefrakommende er det oplagt at fremhæve hele 
værtsskabstanken, som Aalborg er i front på. De stod for 
udviklingen af hele konceptet, for eksempel ved at beskrive, 
hvorfor værtsskab er vigtigt, og hvad det betyder for bor-
gerne. En anden ting, jeg kan fremhæve, er området med 
sprogudvikling, hvor Aalborg arbejder med »sprogfitness« 
og »sprogstart« for mindre børn, hvilket er rullet ud til hele 
landet, og koordinerer hele det arbejde, som er et temaspor 
under centralbibliotekerne - glæden ved litteratur, sprog og 
læsning. Og så er det værd at fremhæve Aalborg Biblioteker-
nes arbejde med fælleslæsning for sygemeldte borgere, som 
er naturligt i forlængelse af deres placering under en forvalt-
ning, der også har sundhed som sit område. 

Kristine Nygaard er ny bibliotekschef i Aalborg Bibliotekerne. Hun 
mener, at bibliotekerne bliver vigtigere og vigtigere, og hun peger 
på værdien af at give plads til at eksperimentere, være nysgerrig 
og ikke mindst til at fejle.

Plads til nysgerrighed



Du nævner fordelene ved at være et stort sted. Hvad er
udfordringerne for små biblioteker?   
 - Det kan være udfordrende at få andre med på en god idé på 
et mindre bibliotek, fordi tiden, ressourcerne eller kompeten-
cerne ikke altid er til det. På positivsiden er, at reaktionstiden 
ofte vil være kortere på et mindre sted. 

Du havde første arbejdsdag den 3. januar, og vi taler sammen 
den 17. januar. Hvordan har de første to uger været?    
- Siden sidste sommer har man haft en konstitueret biblioteks-
chef i Aalborg, så der har ikke været akut brug for, at jeg skulle 
træffe store beslutninger i mine første uger. Min start har på 
den måde været stille og rolig, og alle har været gode til at tage 
imod mig og har sikret sig, at jeg følte mig velkommen. Derfor 
har jeg kunnet bruge min tid på at finde ud af, hvad det er for 
et sted, jeg er landet, og lære medarbejderne at kende. Og så 
skal jeg vænne mig til, at det er et større sted. Eksempelvis 
kan man som et lille sted, når sådan noget som corona rammer, 
finde ud af meget hen ad vejen, mens et stort sted med mange 
medarbejdere har brug for mere struktur og flere regler. 

Hvordan vil du lære medarbejderne at kende?   
- Indtil videre spiser jeg frokost med dem hver dag og går rundt 
i huset og hilser og øver mig på navnene. Men det er da en 
udfordring, fordi der er mange medarbejdere, og de arbejder 
forskellige geografiske steder. Og så vil jeg begynde at indkalde 
til møde med de medarbejdere, jeg skal være tættere på, og når 
corona tillader det, skal vi holde møder i de forskellige områder. 

Hvilke store opgaver har du foran dig?   
- Først og fremmest skal vi arbejde med en ny vision og stra-
tegi for Aalborg Bibliotekerne, der bliver rammesættende for, 
hvad vi skal som bibliotek, og hvem vi skal være det for, de 
kommende år. Det er den fedeste opgave at få, når man starter 
som ny chef. Det kan selvfølgelig også være ressourcekræven-
de og forvirrende, men det er fedt at skulle være nysgerrig på, 
hvad vi kan som bibliotek, og indtænke centralbiblioteksdelen. 
Vi kommer også til at læne os op ad samarbejdspartnere i kom-
munen og de målgrupper, vi ikke når i dag. Det skal alt sammen 
tænkes ind i en ny vision. 

Hvordan vil du beskrive dig som chef?  
- Jeg er en chef, der godt kan lide tanken om, at »vi er sammen 
om det her«. Altså, at vi ser os som én fælles organisation med 
ét fælles ansvar for, at det her bibliotek bliver det bedste. Jeg 
har også et stort fokus på at se muligheder i medarbejderne og 
folde potentialet ud i den enkelte. Og endelig vil jeg fremhæve 
min tro på, at vi kan tingene, og at vi nok skal finde ud af det. 
Det går sikkert galt nogle gange, men vi skal nok finde ud af 
det, og der sker ikke noget ved at prøve og lave fejl. Fejl er kun 
dumme, hvis vi ikke lærer noget af dem. Jeg tror på, at man kan 
rykke folk ved at arbejde med noget, som giver mening og er 
sjovt, og hvor der er plads til at eksperimentere, være nysgerrig 
og lave fejl.

”Bibliotekerne står i
en tid, hvor det er pokkers 

vigtigt, at vi spiller
kortene rigtigt. Jeg har 

været lidt i tvivl om, hvor-
vidt vi skal have en ny bib-
liotekslov, men det er jeg 
ikke mere. Hvis vi fortsat 
skal udvikle bibliotekerne, 
er det vigtigt, at vi får en 
ny lov, som er med til at 

slå fast, at bibliotekerne er 
en grundlæggende institu-

tion i et demokrati.”
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Med din erfaring fra sektoren, mener du så, at bibliotekerne 
står et bedre sted end tidligere?   
- Ja, som én, der har været i sektoren siden 1996, vil jeg mene, 
at der var en større pessimisme i slutningen af 00’erne og 
overgangen til 10’erne. Der var en forvirring om, hvad bibliote-
ker var og skulle. Men de senere år har i stigende grad vist, at 
bibliotekerne bare bliver vigtigere og vigtigere. Stadig som et 
sted, hvor man låner bøger fysisk og digitalt, men også meget 
som et kultursamlende- og et dannelsessted, og et sted, hvor 
man skaber forståelse for forskelligheder i et samfund og ikke 
graver skyttegrave.
   - Bibliotekerne står i en tid, hvor det er pokkers vigtigt, at 
vi spiller kortene rigtigt. Jeg har været lidt i tvivl om, hvorvidt 
vi skal have en ny bibliotekslov, men det er jeg ikke mere. Jeg 
synes, at KL’s pejlemærker sætter meget godt i spil, hvad bib-
liotekerne er, og det skal vi diskutere, men hvis vi fortsat skal 
udvikle bibliotekerne, mener jeg, det er vigtigt, at vi også får en 
ny lov, som er med til at slå fast, at bibliotekerne er en grund-
læggende institution i et demokrati.
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- Det er ikke nyt at bruge gamification, altså spilelementer, 
i læring. Men det er første gang, at industrien bevæger sig 
ind på den bane med et så banebrydende projekt, siger Lars 
Konzack, lektor ved Institut for Kommunikation på Københavns 
Universitet. Lars Konzack har forsket i computerspil, gamifi-
cation og læring i mere end tyve år. Nu skal hans viden komme 
industrien til gode i et stort forskningsprojekt, der løber fra 
2021 til 2023 med 18,6 millioner kroner, blandt andet fra In-
novationsfonden, og er et samarbejde mellem Københavns og 
Aalborg Universitet og Novo Nordisk og virksomheden BioLean.
Ofte handler projekter i industrien om optimering, forklarer 
Lars Konzack, altså hvordan man kan gøre noget teknisk smar-
tere og mere effektivt. Men gevinsten ved det er ikke altid så 
stor, for hvis produktionen bryder ned ét sted, trækker det spor 
alle andre steder. 
   - Så »optimeringen« skal tænkes mere menneskelig og reali-
stisk. Virkeligheden er tit mere rodet end et skema på papir, så 
det er medarbejderne, der skal trænes og opkvalificeres, siger 
han. 
   Derfor er målet i forskningsprojektet AGAVE (Applied Ga-
mification And Visualization Enhancements - for cultivating 
onsite operator training and improving quality of work life) at 
uddanne medarbejderne løbende og oplære nye medarbejdere 
effektivt. Procesoperatørerne skal »spille sig« til oplæring og 

Biotech-industrien møder informationsvidenskabens forståelse for 
mennesker i et nyt forskningsprojekt, hvor spilelementer skal hjælpe 
med at oplære og opkvalificere medarbejderne - i arbejdstiden. 
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opkvalificering - mens de arbejder, vel at mær-
ke. Det kan lyde som en arbejdsgivers drøm, 
men ifølge Lars Konzack er målet i lige så høj 
grad at skabe motivation, faglig udfordring og 
arbejdsglæde hos medarbejderne. 
   - Der er ret meget »whitetime« i industri-
arbejde, hvilket er den tid, man bruger på at 
holde øje med, at produktionen kører. Som 
procesoperatør skal man være klar, hvis noget 
går galt i processen, men det betyder også, 
at meget tid kan føles rutinepræget. Det kan 
give lidt kedsomhed eller mangel på udfordrin-
ger. Her er det oplagt at lægge et spillag ind, 
så medarbejderne bruger tiden på at opkvali-
ficere sig til for eksempel at håndtere nye pro-
cesser eller øve sig i at samle en ny maskine. 
Nye medarbejdere kan oplæres hurtigere i 
flowet og i at træffe rigtige valg, fordi det 
giver point, når man vælger det rigtige i spillet, 
siger Lars Konzack. 

KONKURRERER MED SIG SELV

Projektet er stadig i sin begyndelse, men 
i januar 2022 begyndte medarbejderne at 

FO
R

S
K

N
IN

G
  

Computerspil skal
gøre medarbejdere 

dygtigere    



31Februar 2022 · Perspektiv ·

”Spillet taler til ens indre motivation,
fordi du konkurrerer med dig selv, mens du i virkeligheden 

øver dig i nye processer og optimerer din kunnen.”
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”Det er som Pokémon GO, uden 
sammenligning i øvrigt. Men det 
er et lag ovenpå virkeligheden.” 
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" spille sig til efteruddannelse på Novo Nordisk 
i Kalundborg. Virksomheden er projektets 
case, men andre biotech-virksomheder som 
Chr. Hansen, Novozymes og CP Kelco følger 
projektet tæt, fordi det kan have perspektiver 
for produktionsvirksomheder generelt.  
   I det konkrete projekt har medarbejderne 
fået en skærm, hvor data bliver hentet fra 
virksomhedens database og interagerer med 
det spillag, forskerne har udviklet. 
   - Spillet taler til ens indre motivation, fordi 
du konkurrerer med dig selv og kan få badges 
og point i spillet, mens du i virkeligheden øver 
dig i nye processer og optimerer din kunnen. I 
første omgang er det spillaget til nye medar-
bejdere, der blev udrullet i januar, men planen 
er, at spillaget skal være inddelt i fire niveauer, 
så niveauet passer til alle, og at man stiger i 
læringsniveau. Vi har fravalgt konkurrenceele-
mentet mellem medarbejderne, men i visse 
virksomheder kan det også være et redskab, 
siger Lars Konzack.
 
MAN ER BEGYNDT AT TAGE SPIL 

ALVORLIGT 

Idéen til projektet startede med, at Lars Kon-
zack tænkte, at hans viden om gamification 
kunne være brugbar for erhvervslivet. Han 
henvendte sig til Københavns Universitets IM-
PACT gruppen, der samarbejder med erhvervs-
livet, og det blev til projektet med fokus på 
gamification, som Innovationsfonden kunne 
se idéen i og støttede med 9 millioner kroner.  
   - Projektet passer ind i tendenserne i 
industrien, hvor man taler om Industri 4.0, 
der handler om, at computere og robotter har 
videreudviklet sig og nu konstant er koblet på 
internettet og prismæssigt er tilgængelige for 
alle. I Odense ligger verdens største robotfa-
brik, hvor du kan købe en avanceret robot til 

30.000 kroner, så selv små virksomheder kan være med. Og de 
er blevet nemme at omprogrammere – det kaldes også Smart 
Manufacturing. Samtidig er man blevet bedre til at forstå spil-
mekanismer og til at tage spil alvorligt, for hvorfor ikke bruge 
det, der virker på os mennesker og gør, at vi synes, noget er 
sjovt, når vi skal lære eller motiveres? Omkring 2011 begyndte 
man for alvor at bruge spilelementer, for eksempel på sociale 
medier, hvor likes er en form for spil.

IKKE KUN TVÆR-, MEN FLERFAGLIGT 

Projektet er ikke kun tværfagligt, ifølge Lars Konzack, men 
flerfagligt, fordi dets succes er afhængig af, at flere faglighe-
der kan samle deres viden i løsningen. 
   - Informationsvidenskaben kommer med en humanistisk 
tilgang til mødet mellem mennesker og teknologi og viden om, 
hvordan man kan motivere gennem læring og spil. Det bygger 
ovenpå psykologisk forskning i arbejdsglæde og motivation fra 
90’erne og 00’erne. Til gengæld bidrager firmaet BioLean med 
den fagfaglige viden om industriprocesserne, og Novo Nordisk 
sætter rammer, da der både er skrappe EU- og amerikanske 
krav til produktionen, siger Lars Konzack.
   Han er sikker på, at projektet vil have perspektiver, som kan 
overføres til mange andre produktionsvirksomheder. Men 
han understreger, at det er nødvendigt løbende at justere og 
tilpasse sit spillag. 
   - Det er ikke en fast skabelon. Det er nødvendigt for virksom-
hederne at prioritere det og ansætte en person, der kan drive 
og tilpasse spillet løbende. Det kunne for eksempel være kandi-
dater i informationsvidenskab med interesse for gamification.  

Projektet AGAVE (Applied Gamification And Visu-
alization Enhancements - for cultivating onsite 
operator training and improving quality of work 
life) er det første learning while working-projekt 
med udgangspunkt i samme princip som i digitale 
spil. Og er et samarbejde mellem KU, AAU, Novo 
Nordisk og virksomheden BioLean. 
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- Jeg underviste et hold studerende på 
informationsvidenskab i projektet i sidste uge. 
De syntes, det var meget spændende. Det viser 
alsidigheden i det, vi kan bidrage med. 



   

136 medlemmer har allerede gennemført For-
bundet Kultur og Informations miniuddanelse 
Records Manager. Nu har forbundet undersøgt, 
hvad medlemmerne har fået ud af uddannelsen, 
der har været i gang siden 2016. 
   39 procent angiver, at de har fået forbedret de-
res muligheder for at få et nyt job, og 40 procent 
tilkendegiver, at de har fået et stærkere fagligt 
sprog. 

VIL GERNE INVESTERE SELV

Undersøgelsen viser også, at mange medlemmer 
faktisk er villige til at investere både tid og penge 
i deres faglige kompetencer. 25 procent af dem, 
der har taget KI’s miniuddannelse Records Mana-
ger, har selv betalt for uddannelsen. 13 procent 
har brugt deres fritid, mens 32 procent har fået 
lov til at bruge arbejdstiden. 
   Undersøgelsen viser, at arbejdsgivere gerne 
finansierer uddannelsen, når medarbejderen skal 

14 procent skifter job
efter miniuddannelse 
39 procent oplever at have fået kompetencer til at kunne skifte job efter
at have taget forbundets miniuddannelse Records Manager, viser en ny
undersøgelse af medlemmernes udbytte. 14 procent har allerede gjort det. 
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blive dygtigere til sit nuværende job, men også, når formå-
let har været at skifte jobområde internt, og i tilfælde, hvor 
formålet er at finde ud af, om Records Management er noget 
for dem.

NYT JOB ELLER AFKLARING

Hver fjerde angiver, at de efter uddannelsen kan udføre deres 
opgaver mere kompetent med den nye viden, de har fået.
   Næsten halvdelen af deltagerne på miniuddannelsen havde 
intet eller kun lidt kendskab til Records Management i forve-
jen, men 92 procent fik helt eller delvist afklaret, om området 
var noget for dem. 
   14 procent af deltagerne angiver, at uddannelsen har bidra-
get til, at de har skiftet arbejdsplads. Flertallet af denne grup-
pe - 62 procent - fik job i en privat virksomhed, 25 procent på 
en statslig arbejdsplads, og 13 procent fik et kommunalt job.

Find hele undersøgelsen på Forbundet Kultur og Informations 
hjemmeside.
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92 % 
fik helt eller delvist

afklaret, om området var 
noget for dem 



Hvem er bange for Moby Dick? - om topchefer, der leder med 
skønlitteratur er en ny interviewbog med en række topledere, 
såsom EU-kommissær Margrethe Vestager, statsminister 
Mette Frederiksen og Politikens chefredaktør Christian Jensen.
Bogens interviewpersoner peger på en række ledelsesværktø-
jer, som litteraturen giver dem – blot ved at læse. 
  Skønlitterære bøger er de bedste ledelsesbøger, mener 
Margrethe Vestager, som aldrig har formået at læse en 
managementbog til ende. Skønlitteraturen rummer en anden 
erfaringsverden, og vi får et komplekst og nuanceret indblik i 
mennesker og kulturers erfaringsverden.
  Kort sagt, vi træner vores empati.

Læs
skønlitteratur
og bliv en
bedre leder
Ny bog afsøger, hvordan ledere
bruger skønlitteratur. Et ledelses-
værktøj, kalder nogle det ligefrem.

TEKST SABRINE MØNSTED

»Med skønlitteratur kan man rejse ind bag øjnene på 
et andet menneske, eller man kan udvikle sin empati-
ske radius«, som Politikens chefredaktør Christian Jen-
sen argumenterer for. Gennem litteraturen kan man 
få adgang til menneskers forskellige verdener og opnå 
en dybere forståelse for og indsigt i andre menneskers 
følelser, oplevelser og erfaringer.
  Statsminister Mette Frederiksen fremhæver for ek-
sempel forfattere som Sofie Jama og Morten Pape, der 
giver et indblik i en social og kulturel parallelverden, de 
færreste af os har direkte adgang til.
  I bogen fremhæves også, at man som leder kan ud-
vikle sit sprog og ordforråd ved at læse skønlitteratur 
og styrker sin evne til perspektivskift og at øve sig i at 
se en sag fra forskellige synsvinkler.
  »I bogen antydes det, at vi har med en ny ledertrend 
at gøre. Ironman og maratonløb udgør ikke længere 
de primære aktiviteter, som topledere begiver sig af 
med. I stedet er det nu den mere langsomme læsning 
af skønlitteratur, der prioriteres. Det er altid svært at 
vurdere, hvornår en trend skifter, og om lederudvikling 
nu er blevet blød i stedet for hård«, skriver lektor og 
studieleder ved Institut for Kulturvidenskaber på Syd-
dansk Universitet Finn Wiedemann i sin anmeldelse af 
bogen i netmediet POV International.
  Finn Wiedemann kalder i sin anmeldelse bogen for 
sympatisk. 
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Vi holder generalforsamling 
onsdag den 16. marts kl. 17 på Comwell 
Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Roskilde.

Kom og få et glas vin og en snak om, 
hvordan NDL bedst kan hjælpe lånere 

med forskellige læseudfordringer.
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Adler-Olsen
Flaskepost fra PFlaskepost fra P

Omskrevet af Hanna

og Søren Vinzent

Jussi Adler- O
lsen

Flaskepost fra P

Her er 3. bind i Jussi Adler-Olsens 

serie om Carl Mørck og Afdeling Q. 

Denne gang kommer de på arbej-

de, da en flaske-post dukker op i 

Skotland. Flaske-posten bærer på 

en grusom historie om kidnappede 

børn. Og nu begynder jagten på en 

uhyggelig gernings-mand og nogle 

forsvundne børn.

Lys og mørke. Jeg kender ikke andet. Sådan er mit liv. Før var det lyset, der fyldte. Det gode. Jeg var den evige optimist. Det er jeg ikke længere. Ikke særlig tit. Det er en lang historie.
Nicklas Bendtner fortæller om livet både på fodbold-banen og privat. Et liv med store op- og ned-ture.

Bearbejdet af 
Sanne og Poul Holm
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MagnaPrintserien

Den hemmelige arv

Bind 1 af 2

Natasha Lester
MagnaPrintserien

Kat bor i Australien og er modekonservator  
– et job, der fører hende til England, hvor hun  
bliver bedt om at tjekke sin mormors gamle  
hus i Cornwall. Huset viser sig at rumme et  
klædeskab fyldt med smukke, gamle Dior-kjoler, 
og Kat, der er målløs over fundet, sætter sig  
for at finde ud af, hvor kjolerne stammer fra.  
Og snart støder hun på historien om piloten,  
Skye, der kæmpede for England under Anden  
Verdenskrig sammen med den gådefulde franske 
kvinde Margaux Jourdan, Skyes barndomsven,  
Nicholas, og Christian Diors søster, Catherine. 
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Det Rosa Univers

Sanne er 24 og elsker livet. 

Hun har det super-godt med 

sit arbejde i forretningen, Det 

Rosa Univers. Her handler de 

med smukke brugs-ting og 

gaver. Men Sanne mangler en 

kæreste.  Og én ting er at finde 

en kæreste. En anden ting er, 

om man vil beholde ham?

Og om man kan beholde ham?

Amanda Hellberg
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MagnaPrintserien

Vejen til
æbleriget

Bind 2 af 2

Anna Fredriksson
MagnaPrintserien

Vanja beslutter sig for at se fortiden i øjnene og 
opsøge den mand, hun aldrig har kunne glemme. 
Imens har Sally har travlt med at drive Pensionat 
Pomona sammen med Peter, men hun fornemmer 
han skjuler noget for hende. Josefin har proble-
mer med sin nye vintage-forretning, der mang- 
ler kunder, og det er stadig svært for hende og 
Harald at føle sig hjemme blandt de lokale.

I tredje og sidste bind af denne familiefortælling 
om tre generationer af kvinder, er der som i for-
gængerne Mellem himmel og hav (MP 966) og  
Et mere enkelt liv (MP 1045) både hemmelighe-
der, forsoning og fortrydelse.
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Cambodias
stjålne børn

LæseLyst

Lise Bidstrup

Lise Bidstrup
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Normas chef har beordret Norma til 
at holde ferie, fordi hun endnu en 
gang har været lidt for voldsom  

på en opgave.

Normas hjerte brænder for en sag i 
Cambodia, hvor børn bliver stjålet. 
Der er mange penge i sagen, men 
Normas chef beder Norma om at 

holde sig fra sagen. Men selvfølgelig 
tager hun af sted …

Læs også de to foregående i serien: 
Levering fra Japan og  

Skjult i Angola!

MagnaPrintserien

Grundvold

Bind 1 af 2

Rachel Röst
MagnaPrintserien

Rebecca og hendes to mindre søstre vokser op  
i en mormonfamilie i Urbanplanen på Amager. 
Hendes far styrer hele familien med Guds ord  
og hård hånd, fra hvad de spiser, hvad de tæn- 
ker, hvordan de går klædt, og til hvor mange  
stykker toiletpapir de må bruge. Hvis Satan  
lokker dem til at bryde reglerne, risikerer de  
at sætte hele familiens salighed på spil, når de 
sidste dage kommer.
I stigende grad føler Rebecca sig mere mani- 
puleret end vejledt af faderens fortolkning af  
Mormons Bog, og lige før hun knækker psykisk, 
bliver hun anbragt på en ungdomsinstitution.  
Her gælder helt andre regler, som hun må lære  
at navigere i, før hun kan begynde at arbejde  
på at finde ud af, hvem hun selv er, og hvilket  
moralsk kompas, der er det rigtige for hende.
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I en avis fortæller Meg om sit hjerte, 

som hun har fået af en donor. Da Meg 

var lille, havde hun kræft, og behand-

lingerne ødelagde hendes eget hjerte. 

Jakes mor læser om Meg i avisen. 

Hun ved med det samme, at det er 

Jakes hjerte, som Meg har. Den slags 

skal ellers være anonymt, men Jakes 

mor skriver et brev til Megs mor.

Hun vil møde Meg. Men er det klogt?

978-87-94089-29-6

U Fjeren på forsiden: 10 mm fra bund

U Fjeren på forside og bagside: flexibel placering    

     mit forslag: ca: 3 mm fra nedbrænding.

Nedbrænding = 9 mm. til bøger under 200 sider ellers 11 mm   
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”Med skønlitteratur kan man rejse ind
bag øjnene på et andet menneske, eller 
man kan udvikle sin empatiske radius.” 

Politikens chefredaktør Christian Jensen
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Daniel Ackey
Københavns
Biblioteker, 
Afd. Biblioteket Online 
Mobil: 40 48 62 07
Email: daniel@ackey.dk

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

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

Sarah Elizabeth Hvidberg 
DBC Digital
Mobil: 40 46 80 47
Email:
sarah.hvidberg@gmail.com

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

FORBUNDET KULTUR OG INFORMATIONS  HOVEDBESTYRELSE 2022

Lisbeth Ramsgaard 
Carlsen 
AU Library
Emdrup 
Mobil: 91 35 64 13 
Email: lrca@kb.dk

Ny næstformand 

Valg til
forretnings-
udvalget

Det er medlemmerne, der vælger forbundets formand, mens næstformandsposten 
vælges af hovedbestyrelsen. To kandidater, nemlig Nikoline Dohm Lauridsen og Jacob 
Holm Krogsøe, meldte sig og understregede, at de også så modkandidaten som en 
stærk næstformand, de ville støtte, hvis de ikke selv opnåede at blive valgt. 
  Om sit kandidatur sagde Jacob Holm Krogsøe: 
  - Jeg vil som næstformand både give med- og modspil og både bruge mine personlige 
og faglige kompetencer til at hjælpe forbundet. Desuden har jeg erfaring fra min post i 
forretningsudvalget og min rolle som tillidsrepræsentant.  
  Nikoline Dohm Lauridsen sagde: 
  - Jeg kan komme med en anden vinkel, som jeg allerede har sat i spil i bestyrelsen i den 
sidste periode. Som næstformand vil jeg gerne være med til at styrke fortællingen om, 
hvem vores medlemmer er, og hvad de kan, på en lidt bredere front. Jeg har et stort 
netværk både blandt KI’erne og blandt ikke-medlemmer i et bredt felt. Jeg elsker data 
og fakta og har et køligt hoved, men et varmt hjerte, så det får I endnu mere af, hvis I 
stemmer på mig.
  Ved den efterfølgende afstemning i hovedbestyrelsen fik Nikoline Dohm Lauridsen 
flertallet af stemmerne. 

Forretningsudvalget 
består ud over formand 
og næstformand af to 
bestyrelsesmedlemmer. 
Fire kandidater, Daniel 
Ackey, Martin Schmidt-
Nielsen, Pia Nyberg og 
Jacob Holm Krogsøe, 
stillede op, og her fik 
Martin Schmidt-Nielsen 
og Jacob Holm Krogsøe 
flest stemmer, således 
at forretningsudvalget 
nu består af: Martin 
Schmidt-Nielsen, Jacob 
Holm Krogsøe, Nikoline 
Dohm Lauridsen og 
Tine Segel.

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATION

Forbundets hovedbestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 25. og 26. januar. Perspektiv
bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs det fulde referat på kulturoginformation.dk.

Forbundets hovedbestyrelse for 
2022-2024 mødtes for første gang i 
januar. Møderne måtte holdes online 
på grund af corona.
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Marie Cecilie Lensch
(NY studenterrepræsentant) 
SDU
Mobil: 41 81 31 42
 

Anja Pedersen
Syddansk
Universitetsbibliotek 
Mobil: 65 50 87 54 
Email: anjap@sdu.dk

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

Jacob Holm Krogsøe
Esbjerg Kommunes 
Biblioteker 
Mobil: 27 85 15 71
Email:
jahkr@esbjerg.dk

Johanne Pasgaard
Lyngby-Taarbæk
Bibliotekerne
Mobil: 21 18 42 71 
Email: guldjo@gmail.com 

Pia Nyberg 
Hillerød Bibliotek 
Mobil: 72 32 58 53 
Email: pnyb@hillerod.dk
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3 spørgsmål til Anja Pedersen
Du er nyvalgt bestyrelsesmedlem. Hvordan har
du oplevet det første bestyrelsesmøde?
- Både det første uformelle møde, hvor vi blev introduce-
ret til hinanden, og det efterfølgende to-dags besty-
relsesmøde har været holdt i Zoom. Så jeg føler mig 
helt udzoomet. Det er første gang i vores fagforenings 
historie, at vi har konstitueret os digitalt, så jeg har lige 
nu hovedbestyrelseskolleger, jeg aldrig har mødt fysisk. 
Det er jo mærkeligt, for vi er jo en ny hovedbestyrelse, 
der skal finde hinanden og sammen skabe en fortælling 
for de næste tre år i vores fagforening, men jeg er meget 
fortrøstningsfuld. Blandt andet er jeg glad for, at vi har 
fået en næstformand, der, som jeg, kommer med et 
statsligt indspark, og jeg er selv blevet kontaktperson til 
Statsgruppen. Desuden er jeg bestyrelsens bindeled til 
pensionsområdet, hvilket jeg brænder for. I fagbevægel-
sen og samfundet generelt taler vi meget om ligestilling, 
og her skal vi blive ved med at huske, at kvinder halter 
efter både på løn- og pensionsdelen, selvom vi lever læn-
gere. Vi opnår aldrig reel ligestilling, hvis vi ikke forholder 
os til det.   
 
Hvilke områder glæder du dig særligt til
at arbejde med?
- Jeg er meget indstillet på at bidrage dér, hvor der er 
brug for det. Jeg brænder ikke kun for én sag. Men jeg er 
selvfølgelig optaget af, at vi på universiteterne oplever, 
at den fri og lige adgang til viden er under pres. Mange 
ser på biblioteker som en institution, der demokratiserer 
kultur, men vi skal også tale højt om, at bibliotekerne 
demokratiserer viden. Desværre ser vi nu bare et pres 
fra flere sider. Vores grundkerne, nemlig vores uddan-
nelse, er mere eller mindre nedlagt, med undtagelse af 
bacheloruddannelsen på SDU. Og samtidigt er universi-
tetsbibliotekerne økonomisk presset, blandt andet fordi 
visse forlag er blevet en massiv og urimelig stor udgifts-
post. Det betyder, at vi har meget begrænset adgang til 
at hjælpe almindelige borgere, fordi bibliotekerne ikke 
længere har økonomisk råderum til i samme omfang at 
købe de fysiske materialer, og vi ikke kan give alminde-
lige borgere online adgang til vores digitale ressourcer. 

Mit håb er, at corona har været en øjenåbner for, hvad der sker, 
når man lukker bibliotekerne fysisk. Her så folk pludselig, hvor 
begrænset adgang de havde til materialerne. 

Hvad synes du, er særligt for netop Forbundet Kultur
og Information?
Vores forbund er kendetegnet ved altid at have medlemmer-
nes ryg. Der er så mange områder, hvor fagbevægelsen går ind 
og hjælper.
   Men det første, jeg vil fremhæve, er alt det, der er blevet af-
talt ved overenskomst versus det, der er sikret via lovgivning. 
Overenskomsten er de af fagbevægelsen sikrede »minimums-
rettigheder«, vi solidarisk har kæmpet for og skaffet. Det er 
for eksempel løn, overarbejdsbetaling, barns første og anden 
sygedag, seniorordninger og så videre. Det er alt sammen no-
get, vi har forhandlet os til, hvor lovgivningen står meget mere 
stille. Det har fagbevægelsen måske ikke været god nok til at 
få fortalt de unge. Jeg tror ikke, de nødvendigvis kobler det at 
være organiseret til at have opnået de rettigheder, de arbejder 
under.
   Jeg tror fremadrettet, at vi også kommer til at arbejde mere 
med, hvordan man arbejder hjemmefra og hvordan og hvor 
længe. Jeg er sikker på, at corona også her har været en øjenåb-
ner for andre måder og muligheder.
   Den anden ting er måske lidt underkendt, 
men jeg har været tillidsrepræsentant i mange 
år, og når jeg møder tillidsrepræsentanter fra 
andre fagforeninger, kan jeg mærke, at vi har 
en fantastisk TR-uddannelse. Medlemmer ved, 
at der lokalt er tillidsrepræsentanter, der ken-
der dem og deres arbejdsvilkår, kan forhandle 
lønnen rigtigt, og som sidder med og bidrager i 
alle de udvalg, der er på arbejdspladsen. 
   Den sidste ting er vores fagfaglighed, som 
bliver støttet gennem arrangementer, kurser 
og andre medlemstilbud. Ligegyldigt hvor 
forskellige vi måske synes, vi er, når vi
mødes til »fætter-kusine-festerne«, så har 
vi en fælles tilgang til faget ved at skabe 
struktur, at få ordentlig viden ind og trække 
ordentlig viden ud og hjælpe vores brugere. 
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Af Mikkel Andersen, udvikler og koordinator, Akademiet for Åben Lytning

Akademiet for Åben
Lytning – et samarbejde 
om kunsten i Odense
Akademiet for Åben Lytning startede som en idé i toget på vej 
mod Odense Hovedbibliotek. Mellem morgensløve samtaler, 
termokandekaffe, og mens Sjællands flade landskab gled forbi, 
blev projektet født. Idéen var at gøre eksisterende samarbej-
der i Odense stærkere, at genskabe Black Mountain College i 
Odense: En tværfaglig og eksperimenterende skole grundlagt i 
1933, hvor kunst var fundamentet for al læring – en skole, hvor 
John Cage, Merce Cunningham, Josef Albers og Anni Albers var 
forbi. Dét, intet mindre, var idéen; at skabe en platform og et 
fællesskab for nyskabende kunst.

SAMARBEJDE MED ROSKILDE FESTIVAL

OG DET KONGELIGE TEATER

Uanset om Akademiet for Åben Lytning har genskabt Black 
Mountain College eller ej, så har projektet siden opstarten i 
slutningen af 2019 opnået bemærkelsesværdige resultater; 
etablerede samarbejder mellem store kulturelle aktører i 
Odense (Momentum Musik, Kulturhuset Kulturmaskinen, Det 
Fynske Kunstakademi med flere), et samarbejde om formidlin-
gen af Akademiet for Åben Lytning med Fyens Stiftstidende 
(her særligt redaktør Klaus Knakkergaard) og ikke mindst sam-
arbejdet med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater i maj 
2021, hvor Akademiet for Åben Lytning lavede en showcase af 
projektet på Ofelia Plads, der blev omdannet til et åbent rum 
for lytning, da kunstnerkollektivet med de odenseanske rødder 
Forlaget Kornmod blandede feltoptagelser af pladsen og hav-
nen med analoge båndloops og synth-flader.
   Projektet er med til at sætte en retning for, hvad Odense 
Musikbibliotek kan skabe i samarbejde med andre aktører, 
og ikke mindst, hvordan Odense kan samarbejde på tværs af 

institutioner og organisationer for kunsten. Akademiet for 
Åben Lytning er dermed ikke blot et flag, der bliver plantet for 
at vise projektet frem i samarbejde med anerkendte aktører; 
Akademiet er også en mulighed for at se, hvor langt de enkelte 
kulturintuitioner kan nå, når man rækker ud til kollegaer uden-
for biblioteket og skaber projekter, der varetager nogle af bib-
liotekets mere innovative og aktivistiske formidlingsopgaver.
   Samarbejdet om Akademiet for Åben Lytning er udviklet og 
koordineret af musikbibliotekar Mads Led Behrend Roth og 
Mikkel Andersen, der er kulturel iværksætter i Odense, og de 
idéer og visioner, som de oprindeligt havde i toget på vej til 
arbejde, er ved at blive realiseret; for det er ikke kun planlæg-
ningen af Akademiets aktiviteter, der har været med til at få 
de involverede til at se potentialet i projektet. Den bagvedlig-
gende agenda om at facilitere et fællesskab til forståelse og 
fordybelse og deltagelse i kunsten og kulturen har også ligget 
højt på dagsordenen.

FÆLLESSKABET MED PÅ SCENEN

Da Akademiet for Åben Lytning og Forlaget Kornmod indtog 
scenen på Ofelia Plads under Martin Creeds roterende værk 
»Understanding«, havde de inviteret nogle af de publikum-
mer, der havde deltaget i Akademiet for Åben Lytning og det 
fællesskab, som var blevet etableret mellem kunstnerne og 
publikum. 
   Aktiviteterne i Akademiet for Åben Lytning, som bliver plan-
lagt i tæt samarbejde med de kunstnere, som bliver engageret, 
er tilstræbt en workshop-form og ikke koncerter, som Forlaget 
Kornmod ellers spiller mange af. Men der er bevægelser i gang 
på kunstscenen i disse år, en rivende udvikling, der kan tvinge 
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kulturinstitutioner og spillesteder til at gentænke tilgangen til 
formidling og nye veje for det koncert-format, som vi eksem-
pelvis kender så godt. Kunsten er ved at forme et modsvar til 
samfundets øgede individualisering og de kriser, der tvinger os 
til at gentænke vores handlinger overfor klimaet og verdens-
omspændende pandemier. Noget af kunsten kan være på vej 
væk fra scenerne og mikrofonerne; for kunsten er ikke længere 
blot et emne for fortolkning og analyse. Kunsten er et rum for 
deltagelse og forandring, et sted, hvor man kan opsøge nye 
erkendelser i fællesskab og måske finde nye svar.
   »Den åbne lytning«, projektets titel, henviser til dette; at der 
i kunsten er en nærmest radikal tro på, at vi må lære at se, at 
mærke og ikke mindst lytte til verden igen for at forstå, hvor-
dan vi ændrer den. 
  Dette er en form, som Akademiet for Åben Lytning forsøger 
at mime med sine arrangementer. For når kunstnerne bliver 
engageret til at kuratere et forløb sammen med projektle-
derne bag, så bliver de, som et benspænd, bedt om at tænke 
i workshops og engagerende projekter som eksempelvis det 

fællesskab, Forlaget Kornmod skabte om deres arrange-
menter, hvor de underviste i båndmanipulation og feltop-
tagelser; en metode og tilgang til at bryde skellet mellem 
publikum og kunstner.

FORMIDLING TIL EN NY TID?

Indtil videre har Akademiet for Åben Lytning været afvik-
let to gange – med enkelte særskilte arrangementer, som 
samarbejder med Roskilde Festival og Det Kongelige Teater. 
I 2019 var det Forlaget Kornmod, og for nylig afsluttede 
kunstnerkollektivet Eget Værelse deres forløb med en 
uforglemmelig energisk koncert på Momentum Musik med 
bandet Selvhenter, hvis medlemmerne alle er en del af Eget 
Værelse.
   Fælles for begge forløb har været det mangfoldige felt af 
kunstneriske udtryk, som er blevet præsenteret. Man har 
skullet holde ørerne åbne og forsøge at lytte uden fordom-
me; lytte til smadret punk, til smukke ensembler, til lydin-
stallationer på roterende højtalere, til lyden af et bjerg og 
ikke mindst til hinanden og det udtryk, som kunsten skaber.
   Og de mange udtryk har også gjort det svært egentlig 
at få hånd om, hvad Akademiet for Åben Lytning er. Men 
hvad projektet selv har givet af svar, er det indlysende, at 
samarbejdet og fællesskabet – på en så radikal måde, som 
Akademiet for Åben Lytning er – er en vej, der er værd at 
forfølge. Deltagelse, involvering og inklusion er en måde at 
udvikle samtalen i vores samfund på, og det er en opgave, 
der klæder biblioteket. 
   Forbilledet, Black Mountain College, viste, at discipliner 
som arkitektur, billedkunst, dans, litteratur, naturvidenskab 
og humaniora stod i tættere forbindelse end ellers antaget. 
Det var en del af det samme. Af mennesket. Black Mountain 
College blev stiftet i en tumultarisk tid, hvor de økonomiske 
konsekvenser af Den Store Depression og 1. Verdenskrig var 
allestedsnærværende. I Tyskland forsøgte man at finde sva-
rene ved at følge en leder, der startede endnu en krig med 
tanker om ensretning. Denne tænkning havde sin modpol 
på eksempelvis Black Mountain College, hvor kunsten og 
kulturen ville formidle et modsvar ved at samtænke ellers 
adskilte discipliner. Med kunsten som bindemiddel forfulgte 
de en idé om at samtænke verden mere med kunsten som 
svar på de spørgsmål, kriserne stillede. Akademiet for Åben 
Lytning er et forsøg på at åbne op for de spørgsmål igen og i 
fællesskab finde svar.
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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 06 17 
ask@kulturoginformation.dk

Ditte Hillebrand Mortensen 
Konsulent 
T: 38 38 06 13  
dhm@kulturoginformation.dk 

Vidste du, at…

Kompetencefond for ansatte 
i kommuner og regioner 

Akademikernes
privatstrategi 2025 

Hvis du er ansat i en kommune eller region, kan du fra april 2022 søge om midler til 
kompetenceudvikling i henholdsvis den kommunale eller regionale kompetencefond. 
Hidtil har det kun været muligt for ansatte i staten.
  Du kan søge om op til 30.000 kroner pr. år til efter- og videreuddannelse og op til 
50.000 kroner årligt til en masteruddannelse, og pengene kan dække kursusudgift, 
materialer og transport. Vær dog opmærksom på, at i kommunerne skal arbejdsgi-
ver dække de 20 procent.
  Midlerne fordeles efter først-til-mølle-princippet, så hvis du vil søge den første 
pulje, skal du være klar ved tasterne, når der åbnes for ansøgninger klokken 10.00 
den 5. april 2022 for kommunalt ansatte og den 26. april 2022 for regionalt ansatte. 
  Så tag allerede nu fat i din leder og eventuelt tillidsrepræsentant, hvis du overvejer 
at komme i betragtning til midler fra Kompetencefonden.
  Du kan læse mere om de tre kompetencefonde på det offentlige område på  
kulturoginformation.dk/raadgivning under menupunktet Kompetenceudvikling.
  Har du spørgsmål til kompetencefondene på det offentlige område, skriv til os på 
kontakt@kulturoginformation.dk

Ann Sofie Kannegaard

Akademikerne (AC) har udarbejdet en Strategi for Akademikernes interesseva-
retagelse på det private arbejdsmarked frem mod 2025. Her sættes fokus på fem 
strategiske pejlemærker, da de er afgørende for akademikernes vilkår på det private 
arbejdsmarked i de kommende år:

• Fremtidens fleksible arbejdsliv 
• Gode rammer for et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø 
• Kompetenceudvikling af privatansatte akademikere 
• Opdatering af funktionærloven
• EU-direktiv- og aftaleimplementering

Du kan læse mere om de enkelte indsatsområder på www.akademikerne.dk, hvor 
strategien er offentliggjort.

Karin V. Madsen

Hvis man enten selv har sagt op, er blevet sagt op eller er ansat i et vikariat eller anden tids-
begrænset stilling, har man ret til at få fri med løn for at gå til jobsamtale.
  Man skal dog først forsøge at placere jobsamtalen uden for arbejdstid. Hvis dette ikke er 
muligt, skal man forsøge at placere samtalen, så det er til mindst mulig ulempe. Har man 
gjort disse to forsøg, må arbejdsgiver acceptere, at medarbejderen er fraværende for at gå til 
jobsamtale. Er man i uopsagt stilling, har man til gengæld ikke denne ret. Her må man finde 
en anden løsning, så man kan få fri til en jobsamtale.

Tanja Kruse



To job på hånden?

Fra karriererådgivningen

Medlemmerne
villige til at
rejse for arbejds-
pladsen med en 
tydelig profil

I forbundet bliver vi af og til kontaktet af medlemmer, der har et »luksus-
problem«. De har to job på hånden. Problemet opstår, når man har sagt ja 
til et job og kort efter tilbydes et andet, der er mere attraktivt. Men har 
man sagt ja til et mindre attraktivt job og accepteret løn og vilkår, har man 
egentlig bundet sig til at starte på arbejdet. 

I forbundet plejer vi at råde til først at få alt på plads med løn og vilkår 
i det job, man helst vil have. Herefter må man gribe telefonen og ringe 
til den arbejdsgiver, der skal have den ubelejlige besked om, at man ikke 
starter alligevel. Hvis man anerkender den ærgerlige situation, arbejds-
giver kommer i, og ikke kritiserer arbejdspladsen eller arbejdsforholdene, 
ender det næsten altid med, at man bliver enige om, at »gå hver til sit«. 
De fleste arbejdsgivere er forberedt på, at når en kandidat søger et job hos 
dem, er de ofte jobsøgende og har søgt andre stillinger også. De fleste har 
oplevet, at en kandidat »springer i målet« før, eller har selv prøvet noget 
lignende. Derfor går det for det meste godt med den slags samtaler. 

Man skal være opmærksom på, at hvis man ikke får en aftale om at »gå 
hver til sit« og vælger ikke at møde op på første arbejdsdag, kan ar-
bejdsgiver kræve, hvad der svarer til en halv månedsløn fra dig. Det er en 
standardkompensation for den ubelejlighed, du bringer arbejdsgiver i. Det 
sker nu meget sjældent.

Står du i et »luksusproblem« med to job på hånden, anbefaler vi, at du 
kontakter forbundet, så vi kan vejlede dig bedst muligt.

Tanja Kruse

Der tegner sig et tydeligt billede af, at forbun-
dets medlemmer søger job hos arbejdspladser 
med en tydelig profil. Det kan for eksempel 
være et bibliotek, som markerer sig med 
en tydelig litteraturprofil, og hvor du bliver 
ansat som børnelitteraturformidler, ikke 
børnebibliotekar, eller en virksomhed, hvor 
ledelsen er aktiv og markerer sig på LinkedIn. 
Arbejdspladser, som i mindre grad arbejder 
med employer-branding og er vage i forhold til, 
hvad de vil som virksomhed eller organisation, 
får færre ansøgere. 

 Karriererådgiver Ricki Nielsen

Spørgsmål: På min arbejdsplads bliver vi bedt om at tage vores pc med hjem hver dag. Hvis vi bliver syge, bliver vi spurgt 
om, hvor meget vi kan arbejde hjemmefra. Jeg er i tvivl om mine rettigheder, og jeg føler mig presset til at arbejde, så 
hvad gør jeg? 

Svar: 
At din arbejdsgiver beder dig om at tage din pc med hjem hver dag, er én ting. Noget andet er, at du - selvom vi i højere 
grad kan arbejde hjemmefra - er den, der bedst kan vurdere, om du er uarbejdsdygtig. Melder du dig syg, så er du syg, og 
dermed har du lovligt forfald og har ikke pligt til at arbejde. Din arbejdsgiver har forskellige muligheder for at få doku-
mentation på, at du er syg, hvis vedkommende ønsker det. 
  Hvis du vurderer, at du godt ville kunne være kommet fysisk på arbejde, men for eksempel af hensyn til kollegerne ikke 
vil sidde og hoste, kan du og lederen godt aftale, at du arbejder hjemme, men så vil du ikke være at betragte som syge-
meldt. Dét, at vi arbejder hjemme i højere grad, skal ikke ændre på vurderingen af, om man er uarbejdsdygtig.
  Er der en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, vil vi opfordre til, at der bliver taget en drøftelse af denne problematik, 
da den kan stille medarbejderne i en ubehagelig situation. 

Lone Rosendal       

?

Februar 2022 · Perspektiv · 41



42

A
R

B
E

JD
S

M
A

R
K

E
D

· Perspektiv · Februar 2022

TE
K

S
T S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
TE

D
 ILLU

S
TR

A
TIO

N
 P

E
R

N
ILLE

 M
Ü

H
LB

A
C
H

 

Din »arbejdsidentitet« er ifølge arbejdsmarkedsforsker Billy Adamsen det, 
du oplever, at du er god til og dermed trives med at lave. Hvis du føler en 
svag arbejdsidentitet, har du og arbejdspladsen et problem, fordi du så

faktisk ikke laver det, du er god til. Undersøgelser viser, at det er realiteten 
for op mod 40 procent af medarbejderne i det offentlige. 

Hvor stærk
er din arbejds-

identitet? 

- Tallene går den forkerte vej på arbejdsmarkedet. Undersøgel-
ser viser, at flere oplever stress, flere oplever at udføre pseudo-
opgaver, der er faldende arbejdsglæde og dårligere præstationer.   
De seneste års undersøgelser viser en stigning i medarbejdere i det 
offentlige, der føler sig psykisk overbelastet og mangler arbejds-
glæde, fordi de ikke føler sig i kontrol og ikke arbejder med det, de 
er gode til, siger forskningsleder og lektor i sprogpsykologi Billy 
Adamsen. Han har i mange år forsket i arbejdsidentitet og arbejds-
sprog og har på den baggrund skabt en konkret test til at give os 
indsigt i vores »arbejdsidentitet«. Viden om den kan nemlig give os 
mulighed for at ændre på det, der ikke er hensigtsmæssigt for os 
eller arbejdspladsen, og i sidste ende forbedre vores arbejdsglæde. 

STÆRK, HVIS DU ARBEJDER MED DET, DU ER GOD TIL

Billy Adamsen definition af arbejdsidentitet er »den erfarede 
følelse af det, du kan« og handler om, hvordan man går til og løser 
problemer og opgaver.  
   En undersøgelse blandt sygeplejersker viser, at dem, der oplever 
at arbejde med det, de er gode til, og dermed har en stærk arbejds-
identitet, kunne arbejde i længere tid og under større pres uden at 
føle sig negativt påvirket, end den gruppe, der oplevede at skulle 
påtage sig opgaver, de ikke brød sig om eller følte, de var gode til, 
og dermed ikke tog ejerskab over. Og det er dér, man ifølge Billy 
Adamsen kan begynde at opleve stress, angst eller depression.  
Desuden er dem, der har en stærk arbejdsidentitet, bedre til at 

sætte grænser, for eksempel for deres egen 
arbejdstid. Dermed er det også enten en god 
eller dårlig spiral, siger han. 
   Tidligere var vores arbejdsidentitet mere 
kollektiv. En smed, en skolelærer, en journa-
list eller en bibliotekar fik en særlig identitet 
»forærende«. 
   - Igen en erfaret følelse af, at hvis man 
havde en bestemt uddannelse, så var man en 
del af én gruppe, og i en vis grad klædte og 
opførte man sig på en bestemt måde. Alle ge-
neraliseringer og fordomme om forskellige fag 
kommer fra stereotyper fra dengang. Men i 
1970’erne og 1980’erne skete et skifte i de kol-
lektive identiteter, der siden er blevet mere og 
mere udviskede. Man får stadig lidt identitet 
»forærende« inden for nogle meget konkrete 
fag, men langt de fleste fag på humaniora og 
til dels også naturvidenskab er meget brede, 
så de fleste skal selv skabe deres arbejdsiden-
titet, siger Billy Adamsen. 
   Derfor oplever mange studerende også, at 
der mangler en kobling mellem deres univer-
sitetsstudie og arbejdsmarkedet. De lærer en 
masse teori og får en masse redskaber, men 

"
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oplever ikke, at de kan bruge dem i praksis, og at 
de »kan noget«, fordi de mangler konkret erfa-
ring. Det er ikke nemt at komme ind i en virksom-
hed, der skal have løst konkrete opgaver, selv om 
man kommer med en universitetsuddannelse. 

TEST DIN ARBEJDSIDENTITET

For at få et billede af ens arbejdsidentitet har 
Billy Adamsen lavet en test, der kommer omkring 
seks ting: dit arbejdssprog, din personlige iden-
titet versus din arbejdsidentitet (er du jeg- eller 
arbejdsorienteret?), din erfarede arbejdsidentitet 
og din følelse af, hvad du er god til, din narrativt 
fortolkede arbejdsidentitet (din fortælling om, 
hvad du er god til), og til slut fikserer eller udvikler 
din arbejdsidentitet dig.   
   Ud fra testen får du en indikator på, om du 
arbejder med det, du er god til, og hvor stærk din 
arbejdsidentitet er, og du får tips til at ændre på 
det, som ikke er hensigtsmæssigt. (Se boks med 
link til del af testen). 

"

FORSTÅR DIN KOLLEGA DIG?

For eksempel er dit arbejdssprog - den måde, du taler om 
dit arbejde og opgaver og med dine kolleger på - en del af 
din arbejdsidentitet. Som artiklens forfatter testede jeg mit 
arbejdssprog, der viste sig at være 50 procent »abstrakt« og 50 
procent »rigid konkret«. Hvordan skal jeg tolke det? spørger jeg 
Billy Adams.
   - Fra 1950’erne til i dag er arbejdsmarkedet blevet lullet ind 
i et mere og mere abstrakt arbejdssprogbrug. I en ansøgning 
skriver ansøgeren for eksempel: »Jeg kan tænke ud af boksen 
og er god til at kommunikere«, eller i et jobopslag kan der stå: 
»Du skal være agil og energisk«. Men altså, hvad betyder det? 
Der skal jo stå konkret, hvad opgaverne i jobbet er. 
   Undersøgelser viser, at vi bruger 30-40 minutter om dagen 
på at forstå og afkode, hvad vi egentlig siger til hinanden på 
en arbejdsplads, så jo mere konkret vi taler, jo bedre forstår vi 
hinanden, siger han. 
   - Så dit testresultat viser altså, at du godt kan være meget 
konkret og direkte, men at du lige så nemt kan forfalde til at 
være abstrakt og lidt »fluffy« i dit sprogbrug – værd at tænke 
over.    
   Hvis din arbejdsidentitet er svag, viser det sandsynligvis, at 
du ikke er på rette hylde og ikke trives. Hvilket ofte medfører, 
at du ikke har så meget fokus på dit arbejde, og at det ikke 
betyder det store for dig. 
   - Omvendt blev jeg ringet op af en kvinde, der havde fået 91 
procent i testresultat – altså en meget stærk arbejdsidenti-
tet. »Har jeg så ingen personlighed, hvis hele min identitet er 
arbejde?« spurgte hun. Men arbejdsidentitet handler om dig 
og din jobsituation. Så jeg svarede: »Jo, det har du. Du er bare 
topprofessionel«. Det er ligesom, at vi sagtens kan tage en 
arbejdsidentitet på os og trives med den rolle. Du kan være 
indadvendt og pessimistisk af natur, men have et udadvendt, 
optimistisk job, fordi du træder ind i en rolle og funktion, du er 
god til og trives i.

Billy Adamsen har lavet et link til Forbundet Kultur og In-
formations medlemmer, hvor man kan prøve test nr. 2, der 
måler, hvor stærk ens arbejdsidentitet er i forhold til ens 
personlige identitet. Klik ind på: www.test.arbejdsidenti-
tet.pro, opret dig som ny bruger, og når du bliver godkendt, 
får du adgang til testen.

Billy Adamsen er forskningsleder og lektor i 
sprogpsykologi. Han har i sin forskning blandt 
andet fokuseret på arbejdsidentitet, talent, 
præstationer og arbejdssprog.    

Test dig selv 

- De erfaringer, vi opbygger hele livet, er alle 
en del af vores identitet og styrer, hvilke valg 
vi træffer. Det tyske Max Planck Institut har 
lavet neuropsykologiske undersøgelser, der 
viser, at vi foretager ubeviste analyser og valg 
ud fra vores tidligere erfaring 5-7 sekunder 
før, vi er bevidste om det.  

Foto H
enriette M

ørk



Find svarene på side 49.

Spørgsmålskortet er fra Danmarks første litteraturspil LÆST

SPØRGSMÅL

 Forfatterliv Hvor mange  
romaner skrev Oscar Wilde?  
1, 10 eller 100?

 Rundt om bogen Cornwell- 
Grafton er en fiktiv by i Susanne Stauns 
krimiserie om Fanny Fiske. Hvilke to 
forfattere gemmer sig i bynavnet?

 Set & hørt Hvem spiller  
William af Baskerville i filmatiseringen 
af Rosens navn? 

 LÆST Ja ja, jeg er en øgle.  
En af de kvikkeste. 

�1 Leif Panduro: Øgledage 
2 Kristina Nya Glaffey: 
 Padder og krybdyr 
3 Ditte Hansen & Louise Mieritz: 
 Gode kasser

212

Test din
litteraturviden

 (eller din kollegas;)
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Pensionistgruppens 
forårsprogram 2022
Velkommen til Pensionistgruppens forårsprogram 
(Seniorgruppens navneændring til Pensionistgrup-
pen blev vedtaget på gruppens seneste general-
forsamling).

Vi håber, at det vil lykkes at gennemføre alle
punkter trods corona, men: Vær opmærksom på 
eventuelt gældende restriktioner på tidspunktet for 
udflugten. 

Tilmelding via forbundets kalender:
www.kulturoginformation.dk/kalender

Tirsdag d. 15. marts og torsdag d. 24. marts
Georg Jensens arkiv. Bibliotekar Ida Heiberg
Bøttiger fortæller

Onsdag d.23. marts
Europas største fængselsmuseum
og Industrimuseet i Horsens 

Torsdag d. 28. april
Generalforsamling, Roskilde Bibliotek. Indkaldelse
er udsendt særskilt sammen med dette program 

Torsdag d. 5. maj
Bustur i forårs-Danmark til Herlufsholm Kostskole
og Holmegaard Glasværk

Onsdag d. 18. maj
Guidet vandretur i den nye københavnske bydel, 
Nordhavn

Onsdag d. 1. juni
Herning Tekstilmuseum og Søby Brunkulsmuseum

Programmet indeholder desuden blandt andet 
to udsatte flerdages ture, som forhåbentlig kan 
gennemføres i 2022, nemlig til henholdsvis Oslo og 
Sydsverige. 
  Vi har ikke turdet binde os til et færdigt program til 
Oslo, men vi håber stadig på den 7.-10. juni. Sensom-
merturen går til det østlige Skåne. Turen arrangeres
i samarbejde med Egons Rejser og finder sted den
6.-8. september. De endelige programmer planlæg-
ges udsendt sammen med generalforsamlingsmate-
rialet, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

På gensyn til et spændende forår
Venlig hilsen Pensionistgruppens bestyrelse
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stillingsopslag rettes til: Perspektiv, Forbundet Kultur og 
Information, Peter Bangs vej 30, 2000 Frederiksberg.
Tlf.: 20 64 65 03 / 29 71 44 80. 
annoncer@kulturoginformation.dk
Bemærk venligst, at fristerne nedenfor kun gælder
stillingsannoncerne:

Nr. 03-2022: Udgivelsesdato 01.04
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Biblioteksleder
Vesthimmerlands
Kommune 
Biblioteket er et vigtigt kulturtilbud – vi søger en
dedikeret og motiveret leder der kan føre os godt
videre i denne vigtige samfundsopgave. 

Biblioteket bidrager til øget kultur og dannelse, er på 
vej ind i en digital tid og et sted hvor børn og unge har 
lyst til at komme. Alle målgrupper er velkomne, også 
mennesker med særlige udfordringer. Læsefærdighed, 
livsduelighed og øget livskvalitet skabes bl.a. gennem 
litteratur – kursen er sat i Vesthimmerlands Kommune, 
den skal fortsætte og videreudvikles.
  Biblioteket med lederen i spidsen er vigtige samar-
bejdsrelationer ind i den kommunale forvaltning, vi er 
ambitiøse og fyldt med ideer til, hvordan vi kan fremme 
kulturen for det gode liv. Kan du se dig selv i den rolle, 
motivere dine medarbejdere i den retning og har du lyst 
til at skabe resultater i et tæt samarbejde med os? Så er 
du måske vores nye Biblioteksleder?

Jobbet er ledigt fra 1. maj 2022.
Som leder skal du være garant for god ledelse. Dine 
medarbejdere glæder sig til at tage imod en leder der 
både forstår at møde organisationen med nærværende 
ledelse og store ambitioner.

Vi forventer du kan
•  Samle og motivere en personalegruppe
•  Bedrive god ledelse og skabe kontinuerlig 

faglig udvikling
•  Videreudvikle biblioteket og sætte en tydelig retning, 

der peger ind i fremtiden.

Yderligere oplysninger
•  Du kan læse mere om stillingen i jobprofilen
•  Du kan læse mere om Vesthimmerlands Kommunes 

Ledelsesgrundlag

Praktisk information
Ansøgningsfrist: 7. marts 2022. Du kan søge stillingen
på vesthimmerland.dk/ledige-stillinger

Ansættelsessamtaler afholdes den 22. marts og
den 29. marts.
  Har du spørgsmål er du meget velkommen til at
kontakte Kultur- og Fritidschef Anne Marie Holm,
amsh@vesthimmerland.dk tlf. 20116183
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Kære medlem
Bliv klogere fra distancen!

Tilmeld dig vores webinarer om for eksempel
 

at undervise online

mobilvideo

når du skal arbejde hjemmefra

samarbejde i den virtuelle gruppe

digital litteraturformidling
 

Find et tilbud der passer til dig på
kulturoginformation.dk/webinarer eller tilmeld dig

vores kommende webinarer, så du kan deltage live på 
kulturoginformation.dk/kalender.

 
Så kan vi være sammen online

og gøre hinanden dygtigere!

Venlig hilsen
Forbundet Kultur og Information

FORBUNDET
KULTUR OG 
INFORMATION
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ARRANGEMENTER PÅ VEJKURSER OM PENSION

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-ARRANGEMENTERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

FKKB's
Generalforsamling 2022
29. marts 2022 online

Pensionistgruppens
Generalforsamling 2022
28. april 2022 i Roskilde

GENERALFORSAMLING

Webinar for ledere: Den 
midlertidige leder - når du er 
leder uden personaleansvar 
Hvordan kan jeg være leder, 
når jeg ikke samtidig har de 
stjerner på skulderen, der 
giver retten til at sige »du 
skal«? Fokus på din rolle og 
på de dilemmaer, det kan 
indebære at være leder uden 
personaleansvar.
9. marts 2022 online

Webinar: Digital sikkerhed, 
når du arbejder hjemme
Hvad kan du gøre for at passe 
på dine og din arbejdsplads’ 
kritiske informationer, når du 
arbejder hjemmefra? Brug en 
time på at få bedre tjek på, 
hvad du kan gøre for at sikre 
din hjemmearbejdsplads.
10. marts 2022 online

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 det til som 
ledere.
17. marts 2022 i København

Webinar: Microlearning – gør 
det let for dine deltagere at 
huske det vigtigste!
Microlearning er korte læ-
ringselementer fremstillet 
som e-læring eller infogra-
fik, som du kan bruge til at 
understøtte tilstedeværelses-
undervisning eller onlineun-
dervisning. Se eksempler, og 
hør om, hvorfor det virker!
24. marts 2022 online

Gå-hjem-møde: 
Kompleksitet i ledelse 
Det daglige og ofte turbulen-
te samspil mellem mennesker 
udgør og udvikler arbejdsplad-
ser og organisationer. Men 
hvordan kan man opnå en 
større forståelse af egen rolle 
som leder eller mellemleder 
og en bedre evne til at handle 
– også ind i uvisheden?
29. marts 2022 i København

Gå-hjem-møde: 
Sandhedsministeriet 
Professor Vincent F. Hend-
ricks om, hvordan de sociale 
platforme administrerer ti-
dens fakta, følelser og fortæl-
linger, og hvordan de i praksis 
kan styre, hvad vi opfatter 
som sandt og falsk, rigtigt 
og forkert, grimt og smukt – 
online såvel som offline.
7. april 2022 i København

Webinar: Sådan opbygger
du en faglig præsentation
Få konkrete værktøjer og tips 
til, hvordan du »skruer« en 
faglig præsentation sam-
men, så den både er spæn-
dende og forståelig.
21. april 2022 online

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

SoMe Manager
(Webbaseret
miniuddannelse)
Kom i gang med at arbejde 
strategisk med sociale medier 
med fokus på den praktiske 
del og produktion af det gode 
indhold. Fire dages live web-
baseret undervisning.
9. marts til 4. april 
2022 online
14. september til
12. oktober 2022 online

Lynkursus online: Cicero 
bibliotekssystem – for
studerende og jobsøgende
Kursus for dig, der ønsker 
at blive introduceret til de 
grundlæggende funktioner i 
Cicero Bibliotekssystem, som 
anvendes på stort set alle 
folke- og skolebiblioteker.
16. marts 2022 online

Onlinekursus: Lav skarpere 
onlinemøder og webinarer
Lær nogle simple virkemid-
ler, der vil give dig ikke bare 
større udbytte, men også 
gøre det sjovere for dig som 
indlægsholder eller mødeleder 
på onlinemøder og webinarer. 
31. marts 2022 online

Morgenmøde for ledere: 
Rekruttering og fastholdelse 
af SoMe-generationen 
Hvordan motiverer vi en 
krævende, selviscenesat, zap-
pende, følsom SoMe-gene-
ration, der måske indimellem 
bliver blæst omkuld af alle de 
valg, de skal forholde sig til?
18. maj 2022 i Aarhus
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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-uddannelse Modul A 
2022
1. til 3. marts 2022 i
Middelfart

TR-tirsdag webinar: 
Hjemmearbejde på godt
og ondt
Mange ønsker mulighed for 
mere fleksibilitet og mere 
hjemmearbejde. Men der 
er mange faktorer, som har 
betydning for både trivsel 
og produktivitet, når man 
arbejder hjemme. Lær af 
vores erfaringer på vej mod 
en ny hverdag med mere 
distancearbejde.
15. marts 2022 online

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

SVAR

 Forfatterliv 1 
  (Billedet af Dorian Gray)

 Rundt om bogen Patricia D. 
Cornwell og Sue Grafton

 Set & hørt Sean Connery

 LÆST Leif Panduro: Øgledage 
(Citeret fra e-bogsudgaven: Gyldendal, 2017)

212

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

Kursus: Ophavsret
for biblioteker
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.
8. april 2022 online
7. oktober 2022 i Aarhus + 
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
Hvordan kan du se dine 
medarbejdere på en ny og 
anerkendende måde? Et 
praktisk kursus om at lede og 
designe forandringsprocesser 
med mennesker.
5. maj 2022 i København 

Kursus: Ophavsret,
databaser og licensaftaler
Bliv klogere på databaser og 
licensaftaler og de regler, 
der gælder om blandt andet 
databasebeskyttelse.
23. september 2022
i København + online

Onlinekursus: Biblioteker, 
ophavsret og GDPR
Savner du og dit bibliotek 
mere viden om ophavsret 
og GDPR? Her er det dig og 
de andre kursister, der stiller 
spørgsmålene, og førende 
specialister i ophavsret, som 
kommer med svarene.
30. september 2022 online

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



logo

Nyuddannede kan opleve, at det er svært at få 
foden indenfor på folkebibliotekerne, fordi de
(af gode grunde) mangler erfaring. Hvad tænker 
du som biblioteksleder om det?  
- Jeg tror, at det er rigtigt, selvom det selvfølgelig 
varierer fra sted til sted, men det er svært for 
nyuddannede at komme ind af flere grunde. 

Hvilke grunde er det?   
- Generelt er budgetterne alle steder blevet min-
dre med færre stillinger til følge. Derfor er man, 
især små steder, afhængig af, at en ny medarbej-
der kan træde direkte ind i stillingen fra dag ét 
uden den store oplæring. 
   Konkret på børnebibliotekarområdet har vi det 
seneste halvandet år oplevet en form for større 
rokade, hvor der er blevet flyttet rundt som et 
større puslespil, der er startet med, at nogle bib-
liotekarer gik på pension. Det betyder, at bibliote-
kerne har fået meget kvalificerede ansøgninger, 
hvilket kan gøre det sværere at vælge en nyud-
dannet.  

Hvad er løsningen?    
- Bibliotekschefer er nødt til at erkende, at verden 
og uddannelsen er anderledes i dag end tidli-
gere. Eksempelvis uddanner man ikke specifikt 
børnebibliotekarer. Bibliotekerne er nødt til selv at 
påtage sig oplæringen, og som ledere skal vi være 
os vores ansvar bevidst om at oplære nye medar-
bejdere til bibliotekerne - især de større bibliote-
ker. Vi er i Taastrup og Hedehusene Biblioteker 
begyndt at arbejde mere bevidst med virksom-
hedspraktik og løntilskud, så de nyuddannede får 
noget af den erfaring, der efterspørges. Vi sikrer, 
at de både får generel erfaring med vagter og 

Erfaring …
eller mod på at lære 
Nyuddannede skal have en chance, mener Monica Elisa Finderup,
biblioteksleder for Taastrup og Hedehusene Biblioteker, som bevidst
bruger virksomhedspraktik og løntilskud til at hjælpe nyuddannede videre. 
Selv har de netop ansat nyuddannede Cecilie Malling (se modsatte side).     
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systemer, samt at de selv skaber et projekt, de følger til dørs, 
som de kan skrive på cv’et.  
  Jeg fik selv en chance som helt nyuddannet, da jeg blev ansat 
i Vanløse i 2001. Dengang var faget mere rettet mod praksis, 
men jeg var den sidste årgang, der var i praktik et halvt år på 
3. semester, og vi havde valgfag i børne- og voksenlitteratur. 
Derfor kunne jeg godt ønske mig for de nyuddannede, at de 
hurtigere fik lov at komme i lønnet virksomhedspraktik i stedet 
for at skulle være ledig så og så længe først.

 Hvad er dit råd til nyuddannede?      
- De skal i ansøgningen skrive sig ind i det sted, de søger, 
så man kan se, at de kan træde ind og påtage sig konkrete 
opgaver, for eksempel ved at komme med idéer, som kan føres 
ud i livet. I stedet for at skrive: »jeg kan lave en masse sjove 
arrangementer eller projekter eller samarbejder med børneha-
ver«, så kom med en eller to meget konkrete idéer til, hvad du 
vil byde ind med.   
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- Der er stor 
værdi i at 
ansætte 
nyuddannede, 
der kommer 
med et frisk 
blik og nye 
spørgsmål til 
arbejdspladsen 
og opgaverne, 
siger biblioteks-
leder på 
Taastrup og 
Hedehusene 
Biblioteker 
Monica Elisa 
Finderup.     
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”Hvis intentionen 
er, at biblioteket 
er sted, der bryder 
den sociale arv, så 
skal der mere mål-
rettede indsatser 
til end et kultur-
tilbud for alle.”
Ea Hoppe Blaabæk, post.doc. Sociologisk 
Institut, Københavns Universitet

Tema side 12 

-
   

T
E

K
S

T
 S

A
B

R
IN

E
 M

Ø
N

S
T

E
D

 F
O

T
O

 JA
K

O
B

 B
O

S
E

R
U

P
 

N
Y

T
 JO

B

Navn: Cecilie Malling.
Stilling: Børnebibliotekar på Taastrup 
Bibliotek fra januar 2022 samt ansvarlig 
for bibliotekets udstillingsgrafik.
Uddannelse: Cand.mag. i historie i 2011
og bibliotekar DB januar, 2021.
Tidligere: Virksomhedspraktik Taastrup
Bibliotek. Bosat i Bonn fra 2009-2017
med sin mand.
Alder: 43 år.

Hvorfor søgte du jobbet som
børnebibliotekar i Taastrup Bibliotek?                            
- Det var den perfekte kombination for mig 
med en delt stilling mellem at være børne-
bibliotekar og arbejde med grafik, som er min 
personlige interesse og hobby. Jeg brænder for 
begge dele, og pludselig kunne det kombi-
neres. Som jeg skrev i slutningen af i min 
ansøgning (hvilket jeg ikke havde gjort før): 
»I har beskrevet mit drømmejob«. Jeg havde 
desuden været i otte ugers virksomhedsprak-
tik på Taastrup Bibliotek, så jeg kendte stedet, 
og har boet i Taastrup indtil juli 2021.   

Hvad er dine opgaver?                          
- Vi er stadig i gang med at definere dem, men 
det er klassiske børnebibliotekaropgaver med 
betjening og udlånsvagter. Jeg skal sammen 
med mine kollegaer blandt andet have fokus 
på early literacy - de helt små børns sprogud-
vikling og adgang til litteratur. I den anden del 
af opgaverne er jeg med i udstillingsgruppen, 

hvor jeg er den, der laver det digitale 
grafiske design og også det helt lavprak-
tiske med at betjene vores store printer 
i kælderen og skære plakater og andre 
udstillingsting ud. For eksempel taler vi om 
at bygge en stor bog. En anden opgave, 
jeg nok skal have, er at lave indhold på 
bibliotekets sociale medier rettet til børn. 
Så jeg har meldt mig til forbundets SoMe 
Manager-kursus i foråret 2022. 
   Jeg tænker også, at mine kompetencer 
som cand.mag. i historie kan komme i spil, 
for eksempel i forhold til udstillinger, hvor 
jeg kan have et historisk blik på et emne og 
kan skrive kort og læsbart om komplekse 
historiske begivenheder, der kan kombine-
res med den litterære viden. 
              
Du blev cand.mag. i historie i 2011, men 
valgte at læse bibliotekar DB i 2018, 
hvorfor?                     
- Jeg havde boet otte år i Tyskland med 
min mand, der arbejdede i FN, og i den tid 
gik jeg hjemme og passede vores søn. Da 
vi flyttede tilbage til Danmark, var min ud-
dannelse af ældre dato, og jeg skulle kon-
kurrere med en masse andre nyuddannede, 
så jeg valgte at tage en ny uddannelse, 
der gav mening i forhold til min tidligere. 
Det gjorde bibliotekar DB. Jeg nåede at 
tage den som en af de sidste, før den blev 
nedlagt. Jeg tog den på to et halvt år, fordi 
jeg fik overført et tilvalgsfag fra tidligere. 

Jeg blev færdig i januar 2021, men 
syntes, det var frustrerende at søge 
job som nyuddannet. 

Hvad var det udfordrende ved at 
søge job som nyuddannet?                      
- Det var, at jeg i sagens natur 
manglede erfaring. Erfaring er et 
krav i mange opslag, og det er jo 
umuligt at levere, men til gengæld 
er nyuddannede klar på at lære og 
sætte sig ind i nye ting, om det så er 
programmer, udlånsvagter eller det 
at lave arrangementer. Begrundelsen 
for afslag var fra nogle steder, at de 
simpelthen ikke havde ressourcer til 
at oplære nyuddannede medarbej-
dere, så de skulle helst ansætte en, 
der kunne løbe 110 kilometer i timen 
med det samme. Jeg fik heldigvis 
otte ugers virksomhedspraktik på 
Taastrup Bibliotek, så man kan vel 
sige, at de har oplært mig på de 
otte uger. Men jeg kan ikke vide, om 
det har spillet en rolle. Ledelsen her 
kan se en fordel i og har ikke  været 
bange for at ansætte nyuddannede. 
(Læs artikel med leder af Taastrup 
og Hedehusene Biblioteker Monica 
Elisa Finderup side 50.)

Det var frustrerende at søge job som nyuddannet   
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Al henvendelse til Forbundet Kultur og Information perspektiv@kulturoginformation.dk · Telefon: 38 88 22 33

FORBUNDET
KULTUR OG
INFORMATIONS 
FAGMAGASIN
FEBRUAR  2022 

Test din
arbejdsidentitet 

Mød KI’s nye
næstformand

Dansk
bibliotekshistorie

i ord og billeder

02

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Tema:

Grøn omstilling
har brug for

informationsspecialister

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




