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Gode formidlere
giver aha-oplevelser

Interview 
med chefen 

for Dokk1

Ny bibliotekslov? 

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

TEMA

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser

OK18
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Mød os på  
Danmarks  Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 

Stand nr.  
29 + 30.

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Vi iscenesætter og indretter fremtidens biblioteker. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på  
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk for mere inspiration. 
Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

BYD FORÅRET VELKOMMEN!

”Denne konflikt 
handler om, at de 
offentligt ansatte 
skal anerkendes for 
det store arbejde, 
de hver dag yder 
for samfundet.”
Tine Segel, BF’s formand

Forsidefoto:
Offentligt ansatte varsler konflikt 4. april i København.
Foto Jens Astrup/ Scanrpix
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TEMA: VI SKAL GIVE FOLK ERKENDELSER 
– IKKE KUN INFORMATION

HVIS JEG IKKE SKABTE VÆRDI, VILLE JEG IKKE VÆRE HER

20

Filosof Ole Fogh Kirkeby og rådgiver Birgitte 
Dam Jensen ser forskelligt på, hvad det vil 
sige at være robust på arbejdsmarkedet.

MISBRUGT BUZZWORD ELLER 
NØDVENDIGT BEREDSKAB?

42

Journalister og informationsspecialisters faglighed er under 
pres, når alle kan bidrage til nyhedsstrømmen. Der er brug for 
at gå et skridt dybere, mener professor Peter Bro.

Henrik Stefan 
Larsen er eneste 
informationsspecialist 
blandt Rockwool-
koncernens 11.000 
medarbejdere.
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Sammenbrud, strejke og lockout. 
OK18-forhandlingerne har vist, at 
fagbevægelsen og arbejdsgiverne 
står historisk langt fra hinanden. 
BF’s formand Tine Segel gav 
status på forhandlingerne kort før 
Perspektiv gik i trykken 7. marts.
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De offentligt ansatte 
skal anerkendes for 
deres indsats
Hvad kæmper BF og den samlede fagbevægelse for?
- Konkret er det lønrammen for de næste tre år. Den danske 
økonomi er i opsving, og det er på tide, at de offentlige ansatte 
oplever en reallønsfremgang. Samtidig handler forhandlingerne 
også om den betalte frokostpause samt lærernes arbejdstids-
regler. I et større perspektiv bliver det mere og mere tydeligt, 
at det er den danske model, vi kæmper for. Frygten er, at ar-
bejdsgiverne vælger at lade det ende i et lovindgreb og dermed 
tilsidesætter den danske model, hvor vi forhandler os frem til 
en aftale på arbejdsmarkedet. Ved at tage kampen vil vi sikre, 
at det også i de kommende år er ved centrale forhandlinger, 
vi fastlægger rammerne for medarbejdernes arbejdsvilkår. Vi 
arbejder for en løsning for alle – altså en aftale for alle de of-
fentlige ansatte.

Hvorfor fylder lærernes arbejdstid og retten til den betalte 
frokostpause så relativt meget i disse forhandlinger?
- Nye forhandlinger om lærernes arbejdstid er et centralt krav, 
fordi den efter konflikten i 2013 på lærerområdet blev fastsat 
ved et lovindgreb. Vi mener, at arbejdstidsaftalen skal forhand-
les mellem parterne. Forhandlingerne om den betalte frokost-
pause udspringer af et behov for at få sikret den rettighed. Det 
er ikke et krav, der koster arbejdsgiverne noget, da det er en 
ret, akademikerne i staten har haft siden 1921. Men vi er nødt 
til at rejse kravet som en fælles overenskomstmæssig ret, fordi 
vi oplever statslige arbejdsgivere, der forsøger at fjerne den 
rettighed lokalt. 

Hvorfor udtog fagbevægelsen en række arbejdspladser til 
konflikt i begyndelsen af marts?
- I al den tid vi har forsøgt at forhandle os frem til et forlig, er 
det blevet mere og mere tydeligt, at arbejdsgiverne hverken 
vil forstå eller anerkende vores krav. En forhandling forudsæt-
ter, at man giver og tager på begge sider af bordet, men de 
udspil, der har været fra arbejdsgiverne, har været meget lave, 
i forhold til at vi har en dansk økonomi i vækst. Derfor nåede 

vi et punkt i slutningen af februar, hvor vi måtte erkende 
et sammenbrud i forhandlingerne. At varsle konflikt er en 
måde, hvor fagbevægelsen kan lægge pres på arbejdsgiver-
ne for at opnå et resultat, som medlemmerne kan stemme 
ja til. En konflikt skal varsles med 30 dage, så det er tidligst 
4. april, konflikten kan bryde ud. Desværre har arbejdsgi-
verne nu valgt at varsle lockout, og det gør, at endnu flere 
medlemmer vil blive berørt, og frygten er, at arbejdsgiverne 
vil gøre konflikten så voldsom, at regeringen griber hurtigt 
ind og tilsidesætter den danske model. 

I øjeblikket mødes parterne i Forligsinstitutionen.
Hvad betyder det?
- Nu har vi varslet konflikt, og arbejdsgiverne har varslet en 
lockout, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi kommer 
til at opleve en reel konflikt til april. Lige nu har vi knap 
30 dage, hvor parterne mødes i Forligsinstitutionen, hvor 
forligskvinden kan løsne op for den svære situation, vi står 
i. Hun kan også udskyde konflikten yderligere to gange 14 
dage. Hun kan dog også nå frem til, at parterne er så langt 
fra hinanden, at det må ende i en konflikt. 

Hvad betyder det, at det er knap 800.000 offentligte
ansatte, der står sammen?
- Det er historisk, at det er 800.000 offentlige ansatte, der 
står sammen i disse forhandlinger. »Nok er nok«, og vi må 
kæmpe for at få en lønstigning, der matcher lønudviklingen 
i den private sektor og sikrer basale rettigheder som fridage 
og spisepause. Vi har for længe oplevet en offentlig sektor, 
der bliver sparet på, hvor de ansatte skal løbe hurtigere, og 
hvor der er færre hænder til at løse opgaverne. Retorikken 
fra arbejdsgiverne viser, at de ikke anerkender den indsats. 
Derfor handler denne konflikt også om, at de offentlige 
ansatte skal anerkendes for det store arbejde, de hver dag 
yder for samfundet.
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»Vi har nu varslet konflikt på det kommunale, 
regionale og statslige område.«

Sådan lød ordene fredag den 2. marts på stor-
møde i fagbevægelsen, hvor over 70 faglige 
organisationer, der tilsammen repræsenterer 
knap 800.000 offentlige ansatte, var samlet. 
Uanset hvor lidt vi ønsker at varsle konflikt, må 
vi konstatere efter flere ugers forhandlinger og 
forhandlingssammenbrud, at konflikten er det 
værktøj, vi har for at lægge et ultimativt pres på 
arbejdsgiverne. 
   Hvis det ender i en konflikt, vil det blive omfat-
tende. Pædagoger, plejepersonale, sygeplejersker 
og skolelærere er udtaget, og i Akademikerne 
(AC) er der udtaget bredt, hvilket betyder, at 
udover bibliotekarer og informationsspecialister 
vil eksempelvis præster, gymnasielærere, læger, 
dyrlæger, fuldmægtige og sagsbehandlere være 
omfattet af konflikt. De BF’ere, der er udtaget, 
har fået direkte besked, og tillidsrepræsentan-
terne bliver også klædt på med information til det 
videre forløb, der kan have mange udfald. Selv om 
vi på arbejdstagersiden knokler for en løsning for 
alle, så må vi forberede os på en eventuel konflikt 
eller lockout. 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

   Hvordan nåede vi hertil? Det har fra start været et 
udfordret forhandlingsforløb, hvor fagbevægelsen 
har stået sammen overfor modparten for at sikre, at 
alle organisationer får en aftale. Men vi stod over- 
for en arbejdsgiverside, der ønsker at bruge over-
enskomstforhandlingerne til skære i den offentlige 
sektor ved at forringe offentlige ansattes vilkår.      
Samtidig trues den danske model. For den indebæ-
rer, at den statslige arbejdsgiver skelner mellem det 
at være arbejdsgiver og lovgivende magt, men nu ser 
det ud til, at man vil bruge OK18 som en løftestang 
for et totalt opgør med den danske model, fordi man 
vil gøre de offentlige ansattes løn til et middel til 
besparelser og skattelettelser. 
   Faktum er, at dansk økonomi er i fremgang, og det 
er kun rimeligt, at alle jer, der hver dag knokler rundt 
omkring på landets biblioteker, universiteter, sty-
relser og professionshøjskoler, får en løn, der følger 
den generelle lønudvikling på arbejdsmarkedet. Det 
er ikke en lønfest og urimelige krav om arbejdsvilkår, 
fagbevægelsen lægger op til – det handler om at få 
den offentlige sektor til at fungere, når hænderne 
bliver færre, og vilkårene forringes. 
   De centrale forhandlere knokler i skrivende stund 
i Forligsinstitutionen for at finde en løsning og et 
resultat. Jeg er ikke i tvivl om, at I alle har en kæmpe 
faglig stolthed for det arbejde, I udfører hver dag, 
hvilket et medlem også har givet udtryk for på 
Facebook:
   »I min dagligdag som bibliotekar er jeg ofte begej-
stret over at mærke borgernes øgede krav til, hvad 
et bibliotek skal kunne tilbyde, fordi det gør mit job 
endnu mere spændende, vigtigt og udfordrende for 
min faglighed. Men hvis staten og kommunerne, 
som jeg stolt kalder min arbejdsgiver, ikke står bag 
mig og mit fag... Så har min begejstring svært ved at 
finde et godt afsæt.«
   Den stolthed skal I bruge, hvis det ikke lykkes at 
nå frem til et forlig, og konflikten bliver en realitet, 
og I skal sige fra og stå op for de værdier, som den 
danske model bygger på. God kamp!

· Perspektiv · Marts 20186

BF samler op på information og seneste status her: http://bf.dk/ok18
Giv din mening til kende her:
https://www.facebook.com/Bibliotekarforbundet/ 
https://twitter.com/bibliotekarerne 
https://www.facebook.com/bf.formand.tine/  
https://twitter.com/TineSegel 

#enløsningforalle
#nokernokOK18
 



Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

27. februar  

OK-18: Storkonflikt rykker nærmere

Mandag aften brød overenskomstforhandlingerne på det kommunale område 
sammen. Den væsentligste årsag er økonomi.

Kommunernes Landsforening, KL og Forhandlingsfællesskabet, som BF er en del af, 
opgav mandag aften at blive enige om en aftale. Den vigtigste årsag til sammen-
bruddet er, ligesom i staten, at arbejdsgiverne nægter at sikre reallønsfremgang til 
de kommunalt ansatte.
Sammenbruddet sker i kølvandet på, at forhandlingerne om en ny overenskomst for 
de 180.000 statsansatte fredag i sidste uge brød sammen, og dermed er en storkon-
flikt rykket nærmere.
- Vi ønsker ikke nogen konflikt, men det er svære forhandlingsvilkår, fordi KL ikke 
ved forhandlingsbordet har meldt rammen ud. Vi vil ikke acceptere endnu en krise-
overenskomst, siger BF’s formand Tine Segel. Ved de seneste tre overenskomster 
har de offentligt ansatte holdt for lønmæssigt, derfor er det også rimeligt, at de 
sikres en reallønsfremgang nu, hvor det igen går godt med økonomien i Danmark. 

Tidligst konflikt i april
Onsdag den 28. februar kan der tidligst varsles konflikt, og i så fald vil en strejke 
træde i kraft pr. 1. april. Her vil fagforbundene udtage 10 til 15 procent af medlem-
merne. 

Bibliotekarforbundet

23. februar  

Sammenbrud i OK18-forhandlingerne

Fredag eftermiddag brød OK18-forhandlingerne på det statslige område sammen. 
Forhandlingsrammen er så lille, at den ikke sikrer de statsansattes realløn i den 
kommende overenskomstperiode. Det er uacceptabelt for BF og de øvrige organi-
sationer på det offentlige område.

Efter mange og lange forhandlinger i Finansministeriet er forhandlingerne om OK18 
nu brudt sammen på det statslige område. Det er den manglende forhandlingsvilje 
omkring den økonomiske ramme, der skiller parterne ad. Her fastholder staten en 
ramme, der end ikke sikrer de statsansattes realløn, og dermed vil de statsansatte 
opleve at blive fattigere i løbet af de næste tre år.
   Det er urimeligt, mener fagbevægelsen. For ved de seneste tre overenskomstfor-
nyelser har de offentligt ansatte holdt for lønmæssigt på grund af den økonomiske 
krise, men den er nu overstået. Derfor skal medlemmerne også have del i den økono-
miske vækst. Og det billede, arbejdsgiverne forsøger at male med en lønfest på det 
offentlige område, passer ikke med den virkelighed, de offentligt ansatte oplever. 
 

Bibliotekarforbundet

23. februar 

Lovforslag vil give bedre adgang til 
litteratur for personer med syns- eller 
læsehandicap

Det skal være nemmere at fremstille og distribuere 
litteratur i formater, der er tilgængelige for personer 
med syns- og læsehandicap, også i forhold til uden-
landsk skøn- og faglitteratur.

Lovforslaget kommer på baggrund af et EU-direktiv 
fra Marrakeshtraktaten 2013 og har til formål at sikre 
større adgang til litteratur for personer med syns- eller 
læsehandicap, men støttes af kulturminister Mette 
Bock.
   »At alle borgere skal have mulighed for at fordybe 
sig i og føle glæde ved at læse – eller få oplæst – bøger 
er helt grundlæggende for mig. Litteratur er en uvur-
derlig kilde til viden og oplevelser. Desværre oplever 
personer med syns- eller læsehandicap i dag, at de 
ikke kan læse bøger eller høre lydbøger, fordi de ikke er 
tilgængelige i brugbare formater,« siger kulturministe-
ren i en pressemeddelelse.

Mønsted

Foto: Simon Klein-Knudsen
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22. februar

Del din løn på kvindernes kampdag

Tal højt om din løn. Det kan skabe større ligeløn mellem kønnene. Sådan 
lyder opfordringen fra Bibliotekarforbundet og 37 andre fagforbund i 
anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

Der er ikke ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Selvom vi skriver 
2018, bliver forskellen mellem kønnene desværre tydelig, når vi skæver til 
lønsedlerne. 
   Derfor bør vi dele, hvad vi får i løn med flere, lyder opfordringen fra Biblio-
tekarforbundet og 37 andre faglige organisationer i anledning af Kvindernes 
Internationale Kampdag den 8. marts. 
   Med hashtagget #DelDinLøn skyder organisationerne kampagnen med 
samme navn i gang og slår på tromme for, at øget lønåbenhed er vejen til en 
mere lige løn. 
   Medarbejdere i alle fag opfordres til at bruge hashtagget på sociale medier 
og debattere erfaringer med ligeløn og lønåbenhed. Formålet er at skabe en 
anden kultur og at bryde tabuet, så vi bliver bedre til at tale mere åbent om 
løn på arbejdspladsen og på tværs af fag.
   - Vi bryder os ikke rigtig om at tale om løn, men med #DelDinLøn-kampag-
nen håber jeg, at der kommer fokus på området og nogle gode værktøjer, 
som kan bidrage til at tale om løn, siger BF's næstformand Jette Fugl, der 
sidder i kampagnens styregruppe.
 

Bibliotekarforbundet

21. februar  

Finnerne bruger deres biblioteker mest

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic 
Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande. På biblio-
teksområdet viser analysen, at finnerne bruger bibliote-
kerne mere hyppigt end indbyggerne i de øvrige nordiske 
lande.  

Rapporten State of the Nordic Region udkommer hvert andet 
år og skal bidrage med viden og indsigt til nordiske beslut-
ningstagere.
   - Rapporten fremhæver og forklarer såvel succeser som 
udfordringer på vigtige samfundsområder. Dette er nordisk 
samarbejde, når det er absolut bedst, siger generalsekretær 
i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten i en pressemedde-
lelse. Rapporten beskriver også kulturforbruget i de nordiske 
lande, herunder brugen af bibliotekerne.

Finnerne bruger deres biblioteker mest
Sammenlagt har de tre nordiske hovedstader Helsingfors, 
Stockholm og København flest biblioteksbesøgende: Helsing-
fors har 6,3 millioner besøgende til 37 biblioteker, Stockholm 
har 6 millioner til 45 biblioteker, og København har 4,6 mil-
lioner besøgende til 20 biblioteker. Oslo har kun 20 biblioteker 
og er samtidigt også den hovedstad med færrest biblioteks-
besøgende – blot 2,5 millioner om året.
   Når man ser på antallet af besøg fordelt på antallet af 
indbyggere, viser det sig også, at finnerne bruger deres 
biblioteker mest. I gennemsnit har hver indbygger i Finland 
8,9 biblioteksbesøg. Danmark har 6,6, Sverige har 6,3, mens 
Norge har 4,7 besøg pr. indbygger.

Lerche

Foto flikr
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20. februar  

Fortsat meget vanskelige forhandlinger om OK18

Mandag og natten til tirsdag er der kommet gang i det statslige 
forhandlinger, også ved AC-bordet. Om der opnås enighed, er 
endnu uvist. Risikoen for en konflikt er derfor fortsat til stede. 

Der er dog fortsat ikke opnået enighed om den økonomiske ramme 
for forhandlingerne. Staten som arbejdsgiver hævder, at de offent-
lige ansatte, trods flere magre overenskomster, fortsat er foran det 
private område lønmæssigt. Men den regnemetode er de offentlige 
ansattes fagforeninger langt fra enige i. De mener, at der skal en 
større økonomisk ramme på bordet. Desuden er parterne også langt 
fra hinanden, når det gælder lærernes arbejdstidsaftale og den 
betalte frokostpause.

Usædvanligt forløb
BF’s formand ærgrer sig over det, som hele fagbevægelsen beskri-
ver som et meget udsædvanligt forhandlingsforløb.
   - Vi har desværre været lang tid om at komme frem til reelle 
forhandlinger. Det har været et meget frustrerende forløb. Jeg håber 
fortsat, at disse forhandlinger vil ende med et resultat, og at vi 
indgår en overenskomst, men jeg må konstatere, at det er svære 
forhandlinger. Derfor er der stadig stor risiko for, at vi ender i en 
konflikt, siger Tine Segel.

Konfliktlån
I tilfælde af konflikt har Akademikerne, der er BF’s centralorgani-
sation, besluttet, at medlemmer, der enten rammes af strejke eller 
lockout, tilbydes et konfliktlån. Samme model er også godkendt af 
BF’s hovedbestyrelse, da BF’s vedtægter giver mulighed for at yde 
enten konfliktstøtte eller konfliktlån. 
   BF’s hovedbestyrelse så flest fordele ved at vælge en model med 
konfliktlån, fordi det betyder, at medlemmet låner penge af forbun-
dets strejkekasse, nogenlunde svarende til det beløb, vedkommende 
ville få udbetalt efter skat.

Bibliotekarforbundet

12. februar

Kulturministeren vil ikke lave detaljelovgivning
på biblioteksområdet

I forsommeren 2018 skal især KL og kulturminister Mette Bock 
drøfte bibliotekerne. Det kan munde ud i en ny bibliotekslov, men 
hvis det sker, vil ministeren fortsat foretrække en rammelov, der 
giver bibliotekerne frihed til at udvikle sig.

- Min opgave er at være fødselshjælper og sikre, at der bliver født nye 
ideer, der bringer bibliotekerne på sporet af en ny tid. Sådan beskrev 
kulturminister Mette Bock sin rolle i den analyseproces, hun sætter i 
gang i forsommeren 2018. 
   - Analysen, jeg efterlyser, behøver ikke at være store rapporter. Den 
kan også være en grundig diskussion med dem, der har den faglige 
viden på området, kommunerne og borgerne, sagde Mette Bock, der 
godt er klar over, at mange bibliotekschefer ser til Norge og Sverige 
i øjeblikket, hvor biblioteksloven er mere retningsgivende end den 
brede rammelov, der er på biblioteksområdet i Danmark.
   - Jeg vil hellere lave rammerne, der gør, at I kan udvikle jer på en tids-
svarende måde, sagde Mette Bock, der mente, at bibliotekerne, for 
at løfte den fornyelsesopgave, skal se på det oprindelige formål med 
bibliotekerne og nytænke det. 

Lerche

OK18
2018

Tilmeld dig BF’s nyhedsbrev på
bf.dk/Medlemskab/Nyhedsbreve

g

Foto B
jarke Ø

rsted
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Få ny viden og et større 
fagligt netværk 
– meld dig til et af BF’s mange arrangementer 

Se mere på bf.dk/arrangementer

”Det er uvurderligt i forhold 
til at skabe netværk og 
lære folk at kende og få 
åbnet nogle nye døre at 
komme til BF’s arrange-
menter, hvad enten det er 
til Fagligt Landsmøde, en af 
miniuddannelserne eller et 
gåhjemmøde. Det handler 
om at lære noget nyt og at se 
verden med lidt andre øjne.”

Medlem om udbyttet af arrangementer
Medlem om udbyttet af 
BF’s mini-uddannelser

Medlem om BF’s gåhjemmøder

"Records Manager"-mini-
uddannelsen har givet en 
teoretisk ramme, som kan 
bruges i mit nuværende job, 
men så afgjort fremadrettet 
i andre job. Det har sat en 
masse tanker i gang, og jeg 
ser mange muligheder. Jeg 
har fået gejsten igen.
Tak for det.”

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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Journalister og 
informationsspecia-
listers faglighed er 
under pres. Alle kan 
bidrage til nyheds-
strømmen og søge 
informationer med 
en mobiltelefon i 
hånden. Derfor
skal fagligheden 
trækkes tydeligt op 
og et skridt dybere, 
siger professor i 
journalistik på SDU 
Peter Bro.     

à

Journalistikken og informationsøgningen er 
blevet demokratiseret – hurra! Teknologi og 
digitalisering betyder, at enhver kan rappor-
tere, breake nyheder, sende live og nå ud til 
mange på ganske kort tid. Udviklingen betyder 
også, at vi søger alverdens informationer på 
Google. 
   I digitaliseringen er der også født nye digitale 
medier som Zetland, POV (Point of View – 
International) og Kongressen, der går nye veje, 
både i journalistikken og forretningsmodeller. 
Og til demokratiseringen hører også små nør-
dede nichemedier på nettet, blogs, you-tubere 
og dygtige formidlere på Twitter og Facebook 
med så mange følgere, at de kan leve af an-
noncekronerne (der til gengæld har flyttet sig 
fra de traditionelle medier). 
   Men der er en bagside af journalistikkens og 
informationernes demokratisering, mener pro-
fessor på Center for Journalistik på Syddansk 
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deres evner, deres arbejdsopgaver og den forskel, de gør. Det, 
en journalist har brugt uger eller måneder på at afdække og 
producere, lander på samme platform, hvor en enkelt person 
på fem minutter kommer med en skarp holdning og vinder 
dagsordenen. Vi er nået dertil, at den, der vinder taletiden i 
den offentlige debat, også har »sandheden« frem for, at det 
journalistiske håndværk, der efterstræber objektivitet og fak-
tatjek, respekteres, siger Peter Bro. Han understreger, at det er 
en kamp, der skal vindes, fordi noget information er mere sand 
end andet.  
   Men journalistikkens kamp skal ikke vindes på nyheder. I 
rapporten Mediernes Tilstand 2016 svarer 80 procent af de 
adspurgte, at kvaliteten af mediernes nyheder generelt er for 
lav. Måske ikke så sært, når undersøgelser samtidig viser, at 
journalister producerer 33 procent mere end for ti år siden til 
langt flere kanaler og platforme. 
   - Logikken har været, at når et medie tjener mindre pr. nyhed, 
fordi nettet flyder over af dem, så producerer de bare flere.   
På kort sigt holder man indtjeningen, men på langt sigt er det 
ikke holdbart, for det går ud over kvaliteten. Medierne har selv 
været med til at sætte det allerhelligste over styr, at »medi-
erne taler sandt«, fordi neutralitet og objektivitet udfordres, 
når man beder journalister om at producere en tredjedel mere, 
siger Peter Bro.  
  
VI SKAL LEVERE AHA-OPLEVELSER  

De traditionelle medier er nødt til at tænke i nye produkter og 

Universitet Peter Bro. Overfloden af informa-
tioner, nyheder, tweets, blogs, opdateringer, 
billeder, videoer og så videre gør, at vi som 
forbrugere er – eller burde være – i tvivl om 
informationerne. 
   - Alt blandes på de samme platforme, hvor 
der er grobund for forvirring. Her opstår let 
fake news, som får lov til at florere, for hvem 
er egentlig afsender af den nyhed, du læser 
på Facebook eller Google? Det er svært som 
almindelig forbruger at skelne misinformation 
og personlige holdninger fra fakta og trovær-
dige kilder og medier, siger Peter Bro. 

DEN SKJULTE FAGLIGHED

Det, journalister og informationsspecialister 
kan, er derfor vigtigere end nogensinde og af-
gørende for pålideligheden af resultatet. Men 
problemet er, ifølge Peter Bro, at vi er nået til 
et punkt, hvor befolkningen ikke er klar over 
forskellen. Fagligheden er så at sige blevet 
udvisket i mediernes demokratiseringsproces.  
Retorikken er, at vi sagtens selv kan finde 
information, og en nyhed kan vi lige så godt 
høre fra et øjenvidne tæt på begivenheden. 
   - Professionelle, der arbejder med viden og 
information, er udfordret på at få synliggjort 

Fra nyhedsmedier mod nye medier

beslutningstagere beslutningstagere beslutningstagere

borgere borgere borgere

journalisterjournalister
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På SDU har man lavet en simpel model for medieudviklingen og journalistens rolle, der har paralleller 
til bibliotekar- og informationsspecialistrollen. Det, der startede med at være en gatekeeperrolle, hvor 
man indsamlede information, kurraterede, vurderede og viderebragte viden, udviklede sig over i en 
kommunikationsrolle, hvor journalisten og informationsspecialisten/bibliotekaren lægger det mere op til 
læserne og brugerne, hvad der er vigtigt for dem at få viden om. Desværre er udviklingen gået videre mod 
elimination, hvor deres funktioner udviskes, fordi mellemleddet forsvinder, forklarer professor på SDU 
Peter Bro. 
   - Men det er vigtigt, at vi stadig har gatekeeper- og kommunikationsrollerne, fordi der er brug for en 
faglighed til at vurdere, om noget er mere relevant og sandt end andet. 

FOTO SCANPIX, JENS NØRGAARD LARSEN
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gentænke deres formater. Og arbejde for at 
synliggøre den faglighed, de leverer, og gøre 
læserne afhængige af det, de kan, mener 
Peter Bro. 
   - Medierne skal væk fra at have fokus på at 
stille informationer og nyheder til rådighed 
og fokusere på det unikke for journalisters 
faglighed – det at sætte informationerne 
sammen, finde sammenhænge og forklaringer, 
give overblik, vurdere kilder og stræbe efter 
objektivitet. Det er det, de skal værne om og 
styrke, siger Peter Bro, der har skrevet bogen 
Aha-oplevelsen - Arven efter Alfred Nobel, hvor 
han kommer med sit bud på, hvad ikke kun 
journalister, men formidlere i det hele taget 
skal levere. »Aha-heder«, kalder han det.
   - Hvor vi tidligere som professionelle formid-
lere tænkte os som en slags »tankpassere«, 
der fyldte folk op med viden, skal vi, om vi er 
journalister, bibliotekarer, undervisere eller 
informationsspecialister, et spadestik dybere. 
Vi skal give folk aha-oplevelser, siger Peter 
Bro, som han beskriver som nye erkendelser, 
løsninger, ekstra niveauer af viden, indsigter 
og alternative indgangsvinkler. 
   Posen med nyhedskriterier skal simpelthen 
rystes. 
   - For eksempel kan 30 år gammel informati-
on vise sig at give en forklaring eller dække et 
informationsbehov i dag, siger Peter Bro, der 
ser de nye muligheder for at indsamle viden 
og formidle som frisættende for journalister 
og informationsspecialister, fordi det udvider 
deres rolle og giver dem nye funktioner.

NYE MEDIER BRUGER SIG SELV 

De nye medier, der er opstået i journalistikkens 
demokratisering og født i digitaliseringen, har 
i den grad rystet posen. Og gør langt hen ad 
vejen nogle af de ting, som Peter Bro efterly-
ser. 
   Zetland og POV er to eksempler, der indskri-
ver sig i det langt mere variererede medieland-
skab i dag. 
   POV er gået nye veje i formidlingen, jour-
nalistikken og i forsøget på økonomisk 

bæredygtighed med den økonomiske model, hentet fra det en-
gelske medie The Guardian, og med indholdsmæssig inspiration 
fra det amerikanske blogbaserede medie Huffington Post. 
   - Visionen er, at det ikke skal være ens pengepung, der afgør, 
om man kan få adgang til kvalitetsjournalistik, siger chefredak-
tør på POV Annegrethe Rasmussen, der stiftede det digitale 
medie i 2016 sammen med foredragsholder Signe Venneberg 
og teknologiekspert Morten Bay. 
   De tre stiftere syntes, at der manglede udsyn i de etablerede 
danske medier, hvor fokusset snævrer sig mere og mere ind til 
det lokale og nationale. 
   - Der manglede globale og internationale stemmer, siger An-
negrethe Rasmussen, der er bosiddende i Washington DC og i 
mange år som freelance-journalist har skrevet om amerikansk 
politik til dagbladet Information.
   POV er »udkommet« hver dag siden 2016, ikke med nyheder, 
men som en platform for bloggere eller skribenter, der både 
har holdninger og et indgående kendskab til det, de skriver om. 
Eksempelvis skriver Jørgen Dragsdahl om sikkerhedspolitik, 
Thomas Milsted om stress og ledelse, Signe Venneberg om bæ-
redygtighed og Annegrethe Rasmussen om amerikansk politik. 
   - Vi er ikke et nyhedsmedie, vi breaker ikke nyheder, men vi 
analyserer, kommenterer, perspektiverer og debatterer – også 
om aktuelle begivenheder, men det er styret af kompetencerne 
og interessen hos skribenterne, siger Annegrethe Rasmussen.   
Hun mener, at der er brug for nye medier, der kigger mere udad 
og opad, der gør tingene langsommere og grundigere, men 
også sjovere og mere provokerende. 

· Perspektiv · Marts 201816

»Ahaaaa«   Peter 
Bro vil gerne inspirere 
alle slags formidlere 
til at fortælle og lære 
fra sig på nye måder 
med bogen
Aha-oplevelser 
– Arven fra Alfred 
Nobel, 2017. 
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Zetland: Stiftet i 2012 af journalisterne Lea 
Korsgaard, Jakob Moll, Silke Bock og Hakon 
Mosbech. Et digitalt medie med lange journalistiske 
fortællinger, kaldet singler. Man betaler som 
medlem 99 kroner om måneden for adgang.  
Kilde: www.zetland.dk

Føljeton: Seks dage om ugen udkommer Føljeton 
med et nyhedsoverblik. ”Vi finder de vigtigste 
nyheder, den mest påtrængende journalistik og de 
klogeste tanker på hele nettet. Det, der mangler, 
skriver vi selv”. I redaktionen er blandt andet 
chefredaktør Oliver Stilling og Lars Trier Mogensen.  
Kilde: www.foljeton.dk

POV – Point of View International: Stiftet 
1. februar 2016. Fra 1. januar 2018 en publicistisk 
forening, ejet af de 62 faste skribenter. Der er cirka 
350 gæsteskribenter tilknyttet. POV har 52.000 
følgere på Facebook, 80.000 unikke brugere. POV 
er gratis, men man kan donere til mediet eller den 
enkelte skribent. POV modtager cirka 10-20.000 
kroner om måneden, der går til udvikling af mediet.  
Kilde: www.pov.international

Kongressen: Uafhængigt netmedie om 
amerikansk politik, grundlagt i 2012 ud fra den 
ambition at tilføre dækningen substans og analyse. 
De udgiver dagligt få gennemarbejdede artikler. 
Kilde: www.kongressen.com

Nye medier

   POV’s økonomiske model er heller ikke set 
før i Danmark, men den er ret almindelig i 
USA. Det er gratis at læse POV, men du kan 
vælge at donere et valgfrit beløb til skriben-
terne. Det interessante er, at Annegrethe 
Rasmussen i snit tjener mere på sine artikler, 
end da hun solgte dem som freelancer til 
medier som Information eller Altinget for cirka 
1.200-1.500 kroner. 
   - Vi tilbyder også et abonnement af POV, 
så folk, der regelmæssigt læser med, kan 
melde sig ind og fast betale 20 eller 50 kroner 
om måneden. Hvis blot 5.000 af de 52.000, 
der følger os på Facebook og læser med hver 
måned, gjorde det, ville vi kunne aflønne 
redaktører og skribenter, hvilket er målet, 
siger Annegrethe Rasmusen. Hun har selv 
valgt at »give« POV tre års gratis arbejdskraft 
som chefredaktør, hvor hun, udover at skrive 
artikler, redigerer og sparrer med skribenterne 
om deres tekster og nye ideer. 
   POV adskiller sig også fra andre danske me-
dier ved at være en medarbejderejet publici-
stisk forening.
   - Alle arbejder frivilligt og gratis, indtil de 
eventuelt får løn for deres artikler gennem do-
nationer. Så POV udkommer af lyst, mens jeg 
oplever, at mange i mit netværk, der arbejder 
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Annegrethe Rasmussen tror på en ny model til at tjene penge på kvalitets-
journalistik, nemlig at læserne/lytterne betaler, hvis de vil. – Jeg lytter selv 
til en amerikansk radiostation, der bygger på det princip, og efter at have 
lyttet med gratis ret længe, meldte jeg mig ind og betaler et fast beløb, 
fordi jeg gerne vil støtte dem.

på traditionelle medier, er pressede, fordi det 
hele skal gå hurtigere, og der skal laves mere.   
Resultatet er sjusk og dårligt sprog, fordi man 
for eksempel sparer redaktører væk, siger 
Annegrete Rasmussen. Da POV fik 310.000 
kroner i støtte fra Innovationspuljen i 2017, 
var det første, de gjorde, da også at ansætte 
en redaktør udover at udvikle et nyt design til 
mobilformat. 
   De nye medier er levedygtige, vurderer Peter 
Bro, fordi de netop ikke som de traditionelle 
baserer deres økonomi på annoncekroner og 
abonnenter.
 - Vi ser en anden frihed og andre værdier hos 
de nye medier, for eksempel længere formater 
og mere holdningsbaseret journalistik med 
skribenter, der er dygtige til at analysere, siger 
Peter Bro, der gerne ser begge slags medier 
repræsenteret, fordi der stadig er en værdi 
i, at vi som nation tilgår de samme informa-
tioner, for eksempel via TV-Avisen eller store 
dagblade, men at vi samtidig kan få tilfreds-
stillet vores specialinteresser. 
   - Og der er ingen tvivl om, at mange historier 
bliver født hos de mindre medier, der også 
langt mere naturligt bruger de digitale mulig-
heder i deres journalistiske arbejde, siger Peter 
Bro. Det digitale medie Zetland gør for eksem-
pel en dyd ud af at kommunikere direkte med 
sine læsere, stille spørgsmål, bede om gode 
råd og feedback. 

Kilde: artiklen: Nyt nyhedsmedie til unge:  
»Vi vil ikke være onklen, der vil være ung med 
de unge«, Politiken 12. februar 2018

Kids News:  Papiravis til børn mellem 6-12 

år. (der dog i februar meddelte, at de lukker) 

Ultranyt:  DR’s nyhedsprogram til børn 

mellem 7-12 år. Startede i 2013.   

Koncentrat: Journalistisk nyhedsmedie, 

der henvender sig til skole- og 

gymnasieelever samt lærere, hvor der for 

eksempel medfølger opgaver.

SEIN: Nyhedsmedie skrevet af unge til 

unge med personlige beretninger.

Format: Journalistisk nyhedsmedie, der 

henvender sig til unge i alderen 20-30 år.

Og det er ikke kun i Danmark, at flere 

nyhedsmedier for børn og unge opstår 

– The Week Junior og The Day er britiske 

eksempler på det samme, fortæller Kirsten 

Drotner, professor i Medievidenskab ved 

SDU og forsker i børn, unge og medier, til 

Politiken. Og på trods af de mange nye 

medier til unge er der endnu ikke nogen af 

dem, der overlapper hinanden, ifølge hende. 

Også flere 
medier til 
børn og unge



”Jeg interesserer mig ikke 
så meget for bøger mere”

Det er en udfordring at få børn til at blive ved med at læse, når de bliver 
større. Det står klart både i rapporten om børns læsevaner, der udkom i 
efteråret 2017 og til konferencen »En generation af stærke læsere«, der 
blev afholdt den 28. februar 2018.  

- Det er en fælles opgave at fastholde børn i en læsekultur, også 
når de bliver større, indledte Lotte Hviid Dhybye fra Tænkentanken 
Fremtidens Biblioteker overfor en sal fyldt til bristepunktet med 
fagfolk, der arbejder med børn og læsning.
   - Måske det ikke er så mærkeligt, at de ligesom mange voksne 
vælger den trykte bog fra til fordel for Netflix og digitale medier, 
sagde Karen Dyssel, kulturanmelder på Kristeligt Dagblad og kon-
ferencens moderator. 
   - Men samtidig har vi en tidsånd, der har fanget, hvor vigtig 
læsning er, hvilket er et godt sted at starte, sagde hun. For børn 
holder meget af at læse, og som forskerne bag undersøgelsen 
påpeger, så er der helt konkrete steder at sætte ind for at styrke 
deres læsning. 

HVAD SKAL VI LÆSE?

32 procent af børnene svarede for eksempel, at de ville læse mere, 
hvis de vidste, hvad de skulle læse. 16 procent ville læse mere, 
hvis de vidste, hvilke emner der interesserede dem, og 26 procent 
ville læse mere, hvis de skulle læse tekster i skolen, de selv havde 
valgt.
   - Det er opløftende, at vi kan gøre noget ved deres læselyst, 
siger Stine Reinholdt Hansen fra Læremiddel.dk. 
   Desuden er 44 procent af børnene i undersøgelsen lidt eller me-
get enige i, at de aldrig snakker med PLC-vejlederne, og 35 procent 
svarer, at de stort set aldrig ser dem. Dog henter 23 procent inspi-
ration hos bibliotekaren på skolen. Folkebibliotekerne kommer på 
en sidsteplads, når det kommer til det sted, børn opsøger, når de 
skal have inspiration til læsning (13 procent). Venner, film og mor 
nævnes først og fremmest som afgørende for deres læsevalg. 
   - De ved reelt ikke, hvad de kan få af hjælp på biblioteket, siger 
Henriette Romme Lund fra Nationalt Videncenter for Læsning, 
der er den anden forsker bag undersøgelsen. Så der er altså flere 
steder at sætte ind, lød budskabet. 

DE SKAL LÆRE VEDHOLDENHED

Undersøgelsen om børns læsevaner består, udover den kvantita-
tive del, af interviews med 28 børn på 6. klassetrin fra fire skoler 
fordelt i Danmark, fordi rapporten særligt viser et fald i læsningen 
mellem 5. og 6. klasse, hvor man også ser et stigende brug af 
digitale medier. 

   Og noget, der går igen i børnenes svar, er, at de oplever det 
at læse en bog som krævende og til tider kedeligt, men de 
ved også godt, at de bliver belønnet. En dreng, der er kon-
kurrencesvømmer i fritiden, beskriver det at læse en bog 
således: 
   »Det er kedeligt i starten, men så trækker det mig med læn-
gere. Det er som svømning, der bliver sjovere længere henne i 
programmet«.
   - Så det er noget, vi måske skal understøtte mere – lang-
sommeligheden, at give ting tid, lære børnene at være tålmo-
dige og læse i dybden, siger Henriette Romme Lund.   

LÆSNING LÆRER ÉN AT UNDRE SIG

Undervisningsminister Merete Riisager understregede også 
i sit korte oplæg på konferencen, at læsning er fordybelse og 
kræver en indsats og vedholdenhed. Hun er bekymret over 
den internationale PIRLS-undersøgelse, der viser, at færre 
danske børn er gode læsere og flere reelt er læsesvage end 
ved tidligere undersøgelser, så hun takkede salens fagfolk for 
at arbejde for at åbne børn og unges øjne for læsning.   
   - Børn skal ikke kun lære at blive forandringsparate, de skal 
også lære at blive forundringsparate, og det er det, læsning 
og bøger kan, sagde ministeren. 

Læs mere og find rapporten på www.fremtidensbiblioteker.dk
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ville jeg ikke 
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Hvis Rockwool-kon-
cernen skal beskytte 
sin position som ver-
densførende inden for 
sit felt, er beskyttelse 
af dens viden helt af-
gørende. Her kommer 
informationsspecialist 
Henrik Stefan Larsen 
ind i billedet.

enrik Stefan Larsen er 
den eneste informa-
tionsspecialist inden 
for sit område blandt 
Rockwool-koncernens 
11.000 medarbejdere. 

Mange af kollegerne i ind- og udland 
er på fornavn med ham. De ved, at 
det er ham, man skriver til, eksem-
pelvis når en maskindel på en fabrik 
er slidt ned, og tegningen skal findes 
frem for at kunne reparere den, eller 
når man vil se historikken om en ma-
skine, man vil videreudvikle.
   - Men det er ikke altid, at dem, 
der beder om en tegning, kan få lov 
til det. Vi har nogle skrappe sik-
kerhedsregler, også ude på vores 
fabrikker, hvor kun Maintenance 
Managers har adgang til dokumen-
tation i særlige tilfælde, siger Henrik 
Stefan Larsen.

H
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   Han tager imod Perspektiv i Rockwool-koncernens hoved-
kvarter i Hedehusene vest for København og inviterer ind i 
koncernens besøgscenter, hvor isoleringsprøver bag halvt op-
murede mure og lydisolerende lofter viser, hvorfor Rockwool-
koncernen er verdensførende, når det gælder produktion af 
stenuldsisolering.
   - Det er jo faktisk en proces, der sker naturligt i vulkaner på 
Hawaii, hvor sten fra vulkanens indre bliver udsat for kraftig 
varme, smelter og slynges op i luften. Når stenmassen rammer 
jorden, har luftens afkøling forvandlet stenene til uld, og jeg er 
stadig fascineret af, at man kan smelte sten til uld og efterføl-
gende bruge det til isolering, akustik eller dyrkning af grøntsa-
ger, siger Henrik Stefan Larsen. 

VIDENBESKYTTELSE

Da Henrik Stefan Larsen blev uddannet bibliotekar DB i 1988, 
var arbejdsløsheden høj, og rektoren fra biblioteksskolens 
bedste råd til de nyuddannede bibliotekarer var at søge job 
i Nordnorge. Henrik Stefan Larsens første arbejdsår bestod 
derfor af vikariater på en række folkebiblioteker. I 1992 fik han 

sit første vikariat i Rockwool af et halvt års 
varighed, og i 1993 blev han igen tilbudt et 
vikariat i virksomheden, men inden kontrakten 
var klar, blev han tilbudt en fast stilling i Dansk 
Sygeplejeråd, som han sagde ja til. 
   - Men da Rockwool kontaktede mig igen i 
1994 og tilbød mig et fast job, sagde jeg straks 
ja, for det er et godt sted at være, og da jeg 
første gang var vikar her, tænkte jeg, at her 
ville jeg gerne tilbage til, siger Henrik Stefan 
Larsen. 
   For ham betyder det noget at være en del af 
et firma, der er ordenlig i forhold til sin tilgang 
til de ansatte, sin håndtering af viden, syste-
mer og lovkrav samt miljø og klima.
    - Vores produkter er med til at begrænse 
stigningen i udledning af CO2 og dermed 
global opvarmning. Hvis der er regler på et 
område, så følger vi dem samvittighedsfuldt, 
og den ordentlighed kan jeg godt lide.
   Jobbet bestod oprindeligt af det, Henrik 
Stefan Larsen kalder traditionelle biblioteks-
opgaver såsom indkøb af bøger og bestilling af 
tidsskrifter og artikler. Men også standarder 
og dokumentation af tegninger fyldte i jobbet, 
og i 2002 etablerede Henrik Stefan Larsen tre 
satellitbiblioteker i Holland, Tyskland og Polen, 
som dog er nedlagt i dag. 
   - Lige fra starten har jeg også siddet med 
området »videnbeskyttelse og dokumenta-
tion«, og det er kommet til at fylde mere og 
mere.
   Rockwool har i hundredetusindvis af teg-
ninger fra 1950’erne og frem til i dag – og nye 
kommer hele tiden til. Tegningerne indeholder 
viden om produktionen af stenuldsisolering, 
som skal beskyttes fra konkurrenterne, da 
mange af maskinerne i produktionen er udvik-
let af Rockwool selv. 

SYSTEMER OG STRUKTUR

I starten af 90’erne, da Henrik Stefan Larsen 
var nyansat, fik hver eneste tegning en streg-
kode, et tegningsnummer og en oplysning om, 
hvem der havde tegningen, inden den blev 
lagt ind i bibliotekssystemet som mikrofilm. 
På den måde vidste man altid præcis, hvilke 
leverandører der havde tegninger liggende. I 
dag er tegningerne i 3D, men behovet for at 
kunne opbevare dem og overholde de skrappe 
krav til videnbeskyttelse er de samme. Henrik 
Stefan Larsen har gennem årene lavet et nyt 

Rockwool-koncernen er verdens 
førende producent af produkter 
baseret på stenuld og leverer blandt 
andet isolering, akustiklofter og 
facadeplader til byggesektoren. 
Rockwool har 45 produktionsanlæg 
og et verdensomspændende net 
af salgskontorer, distributører og 
partnere. I alt er der mere end 11.000 
medarbejdere i hele verden. 

Stenuld er baseret på en af naturens 
mest uudtømmelige ressourcer – 
vulkansk sten. Den første Rockwool-
fabrik startede i Hedehusene i 1937, 
hvor Rockwool-koncernens hoved-
kvarter også ligger. Her er omkring 
360 ansatte.
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tegningsnummersystem og lavet bibliotekssystemet om flere 
gange. 
   - En baggrund som min er fremragende til netop det arbejde. 
Hvis du er uddannet som informationsspecialist og, som jeg er, 
lært op i DK5 og katalogiseringsregler og kan forstå, hvad de 
systemer handler om, så kan du også arbejde systematisk og 
strukturere andre dokumenter i andre systemer. Den tekniske 
viden behøver du ikke have på samme måde, bare du forstår at 
strukturere dokumenterne og inddele dem i hoved- og under-
kategorier.  
   I løbet af årene har Henrik Stefan Larsen fået et større og 
større kendskab til virksomheden og dens arbejdsgange. Det er 
en kæmpe fordel, at han har overblik over koncernens forskel-
lige systemer og kan søge på tværs, for det er ikke altid, at 
spørgsmålene fra kollegerne er præcise. Det kan reelt set bare 
være et foto af en maskine, de har brug for en tegning af, el-
ler det kan være oplysninger fra et projekt, der ligger flere år 
tilbage. Endelig skal man også have pondus nok til at kunne 
sige nej til leverandører eller kolleger, der ikke bare kan få alt 
udleveret, hvis de ikke opfylder kravene til sikkerheden.
   - Hvis man er nyansat og grøn, kan det godt være svært at 
skulle sige nej til at udlevere funktionsbeskrivelse eller en teg-
ning til en i organisationen, det ikke bør udleveres til, især hvis 
vedkommende er chef. Men alle tegninger, der er stemplet som 
»secret«, skal igennem mig, og jeg sender det kun til leverandø-
rer, der har lavet en aftale med os, så vi sikrer, at de håndterer 
tegningerne efter vores sikkerhedsprocedurer.

ARKIVER OG LOVGIVNING

Henrik Stefan Larsen er også ansvarlig for Rockwools uoffi-
cielle arkivsystem. Det er det system, hvor filer og dokumen-
ter, der hører til et igangværende projekt, opbevares.
   - Det kan eksempelvis være filer, der er for store til at pla-
cere i det almindelige arkiv, eller dokumenter, der hele tiden 
revideres, fordi de sendes frem og tilbage mellem flere. Jeg 
sikrer så, at filerne enten slettes eller føres ind i det rigtige 
arkiv, når et projekt er afsluttet. Helt generelt har vi store 
krav til dokumentationen, både i forhold til lovgivning og i 
forhold til at beskytte vores tekniske viden. 
   Indkøb af standarder – altså de fælles regelsæt, der beskri-
ver kravene til et bestemt produkt – er også Henrik Stefan 
Larsens bord, og også her har opgaverne udviklet sig.
   - I gamle dage købte vi tonsvis af standarder på papir. I dag 
har vi det elektronisk, og jeg er administrator og sikrer, at 
alle, der har brug for det, kan tilgå filerne. Det er en kæmpe 
fordel, at kollegerne kan tilgå dem, også selv om de er i 
udlandet.
   At overgå til elektroniske standarder gav desuden en be-
sparelse, og helt generelt er Henrik Stefan Larsen ikke i tvivl 
om, at han tilfører Rockwool værdi.
    - Ellers var jeg her slet ikke. Så enkelt er det, konstaterer 
han og forklarer:
   - Det er jo vigtigt for Rockwool, at jeg – når jeg fremskaffer 
en ingeniør en standard og kan se, at den vil blive ophævet 
– sikrer mig, at vi får informationer om forslaget til en ny 
standard, fordi den viden kan stoppe ingeniøren i at gå i en 
forkert retning og bruge penge på at udvikle noget, der så 
ikke opfylder standarden. Eller hvis jeg finder en tegning af 
en del til en maskine, der sparer ingeniøren tid eller sikrer, at 
en fabrik ikke får driftsstop. Det kan være svært at sætte 
kroner og øre på, men det gør en stor forskel. 
   Henrik Stefan Larsen er også bevidst om, at han selv har 
medansvar for at udvikle sin faglighed og udvide sit felt i 
virksomheden. Derfor har jeg taget en master i Biblioteksle-
delse og Videnstyring samt kurser inden for BDI-området, se-
nest Records Management-uddannelsen. Derudover opsøger 
jeg faglige netværk, der kan give mig inspiration. 
   - Men jeg er da meget bevidst om, hvordan jeg sælger mine 
ideer, når jeg så kommer tilbage til min chef og kolleger. Det 
virker meget bedre at komme og sige »ville det ikke være en 
fordel for os, hvis vi gjorde…«, og få folk til at lytte til dit for-
slag, end at sige »fra og med på tirsdag skal vi gøre sådan og 
sådan…«, for så dør ideen med det samme. Men helt generelt 
er folk meget lydhøre over for det, jeg kommer med, hvis det 
giver mening rent forretningsmæssigt. Selv om jeg kan sy-
nes, at noget af det, jeg gør omkring arkiver og videnbeskyt-
telse, er basis, så er det jo en del af det fundament, der får 45 
produktionsanlæg i hele verden til at fungere. Alle ved, hvor 
de kan få tegninger og hjælp, hvis der er problemer. 
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Analyse af folkebibliotekerne
Drøftelse af bibliotekerne vil ske i det sene forår 2018 i et samarbejde med KL. 
En eventuel lovændring vil først ske i foråret 2019.
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Bibliotekernes opgave med at skabe oplyste borgere er lige så aktuel som 
altid. Men faldende udlån kræver, at bibliotekerne gentænker sig selv og 
sikrer sin legitimitet hos befolkningen, mener kulturminister Mette Bock, 
der inden sommeren 2018 starter et analysearbejde om folkebibliote-
kerne. Det kan munde ud i en modernisering af biblioteksloven.

I skal tilbage til den 
grundlæggende idé
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- I en tid, hvor vi bruger mange milliarder på politi og grænse-
kontrol, er det bedste værn og fundament for vores samfund 
den kultur, der binder os sammen. Og her spiller folkebibliote-
kerne en stor rolle. Sådan indledte kulturminister Mette Bock 
sit oplæg til folkebibliotekscheferne, der var samlet til årsmøde 
i Vejle torsdag den 8. februar.
   Men folkebibliotekerne skal gentænke sig selv, mener mini-
steren. 
   - Vi går fra at være et fællesskabsorienteret samfund til at 
blive mere individorienterede, hvor vi lever i ekkokamre og ikke 
møder mange, der tænker anderledes end os selv, sagde hun. 

ER DER BEHOV FOR EN LOVÆNDRING?

I 2017 gav ministeren flere gange udtryk for, at hun ønskede en 
analyse af folkebibliotekerne, og til Bibliotekschefforeningens 
årsmøde forklarede hun mere detaljeret, hvilken proces hun 
ønsker at sætte i gang og ikke mindst, hvordan hun ser biblio-
tekernes rolle. 
   - Min opgave er at være fødselshjælper og sikre, at der bliver 
født nye ideer, der bringer bibliotekerne på sporet af en ny 
tid. Analysen behøver ikke at være en stor rapport. Den kan 
også være en grundig diskussion med dem, der har den faglige 
viden på området – kommunerne og borgerne. Biblioteksloven 
kan lyde lidt rusten i den måde, den er formuleret på.  Vi skal 
derfor have trykprøvet, om der er behov for en lovændring og 
en lidt tydeligere retning i forhold til de tiltag, som allerede er 
i gang mange steder, sagde ministeren. Hun understregede 
flere gange, at hun ikke er sikker på, at drøftelserne skal munde 
ud i en lovændring. Og hvis det viser sig, at der er brug for en 
lovændring, foretrækker ministeren en rammelov i stedet for 
en meget detaljeret og specifik lov som eksempelvis i Norge og 
Sverige. 

   - Jeg vil hellere lave rammerne, der gør, at I kan udvikle jer på 
en tidssvarende måde, sagde Mette Bock, der mener, at biblio-
tekerne skal se på den grundlæggende idé bag bibliotekerne for 
at løfte fornyelsesopgaven. Og hun roste, at det var lykkedes 
forlagene og bibliotekerne at indgå en ny aftale om eReolen.
   - Det er en aftale, der vil få stor betydning for jer og jeres mu-
lighed for at give borgerne adgang til litteratur på nye måder.
Jeg tror også, at bogen læses i fysisk form om 40 år, fordi papir 
kan noget, skærmen ikke kan. Men tænk, hvis I kan nå længere 
ud og nå flere ved også at møde dem digitalt. Så behøver I ikke 
at slæbe dem fysisk ind over dørtrinnet for at øge læselysten. 
Det er et spørgsmål om at tænke udefra og ind i stedet for 
indefra og ud, sagde Mette Bock.

DE KLOGE BORGERE

Kulturminister Mette Bock var optaget af, at vi i samfundet 
ikke længere er dannet af det samme og ikke længere er så 
homogene som tidligere.
   - Men for at forstå andre, skal man forstå sig selv. Kende sin 
baggrund, sit fundament og kunne sætte fremtiden i perspek-
tiv. Det kan bibliotekerne sætte ramme om. I kan være med 
til at bidrage til, at vi lever i et samfund, hvor vi ikke alene har 
myndige og dygtige borgere, men også kloge borgere, sagde 
Mette Bock.
   For der er stor forskel på at være et dygtigt og et klogt men-
neske, mener hun. 
   - At være klog har ikke noget med uddannelsesbaggrund at 
gøre. Kloge mennesker kan sætte sig i andres sted og navigere 
i det hav af konflikter, som samfundet hele tiden stilles over 
for. Verdenshistorien består af en lang række af konflikter og 
udfordringer, som vi plejer at finde en løsning på. Skal vi fortsat 
det, har vi brug for bibliotekerne og brug for, at de tænker i nye 
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retninger omkring kulturformidling og dannelse.
   En af de store udfordringer for bibliotekerne er 
ifølge Mette Bock fortsat at sikre sig legitimitet 
blandt befolkningen.
   - Borgerne skal forstå, hvorfor I gør, som I gør. 
Når udlånet falder, skal I legitimere, hvorfor man i 
et moderne samfund stadig har brug for biblio-
tekerne, for ellers tænker de, at man kan lukke 
jer og hente alt på nettet. I skal fortælle, hvorfor 
bibliotekerne er vigtige samlingssteder med fag-
personer, der kan vejlede borgerne. I skal fortælle 

den gode historie i den offentlige debat, for det er kun jer, der 
kan gøre det med troværdighed, sagde ministeren.
   Kulturministeren havde noteret sig, at der i gennem 2017 og i 
2018 har været kritiske røster fremme, der mener, at folkebib-
liotekernes rolle er udspillet. Men hun er uenig.
   - Når nogen synes, vi skal lukke folkebibliotekerne, så kan vi 
enten skælde dem ud eller forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. 
For mig at se handler kritikken om, at nogle mangler at blive 
oplyste. Det kan I ikke gøre alene, det skal politikerne og bru-
gerne også være med til, sagde Mette Bock til de fremmødte 
bibliotekschefer på årsmødet.

Jakob Heide Petersen, chef for Københavns hovedbibliotek 
og biblioteksudvikling, sagde: Der er et større behov for at 
tænke på tværs i samarbejdet med skolerne, hvor vi oplever 
barrierer.  
Mette Bock: Med folkeskoleloven er der åbnet op for nye 
samarbejder, og dér er samarbejdet med folkebibliotekerne 
helt oplagt. Jeg kan kun være fødselshjælper og sige, at det 
er en god idé. Men det nytter ikke, at vi udvikler et samfund, 
hvor alle tænker, at det er andre, der skal gøre noget. Man 
skal selv få det til at ske. Men hvis I kan pege på konkrete 
snubletråde, eller hvor jeg kan give nogen et skub, så sig til. 

Mogens Vestergaard, bibliotekschef for Roskilde 
Bibliotekerne, spurgte: Når biblioteket lægger hus til 
kontroversielle debatter, kan vi så få rygdækning fra 
folketingets side, ved at vi siger, at vi gerne vil have mere 
markante folkebiblioteker? 
Mette Bock: Ja, I skal vove det ene øje, og I hører ikke 
et ondt ord fra mig. Jeg ved, at der er mange debatter 
på bibliotekerne, og at de fungerer som en slags 
forsamlingshuse, og det er alle tiders. Det er det rum, man 
kan gå ind i, når meninger skal brydes, og der er litteratur og 
anden viden til rådighed til at kvalificere diskussionen. Men 
jeg er skeptisk over for at lave for detaljeret lovgivning. Hvis 
man hele tiden skal have sin ryg fri og ikke må fornærme 

Bibliotekschefernes 
spørgsmål til ministeren

nogen, så bliver det kedeligt. Jeg vil hellere have farverige 
biblioteker, der tør folde sig ud og kan forsvare og forklare, 
hvad de gør.

Rolf Hapel, Forvaltningschef for Borgerservice og Aarhus 
Bibliotekerne, spurgte: Biblioteksloven trænger til en 
afstøvning. Formålsparagraffen » Folkebibliotekernes formål 
er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at 
stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer 
til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske 
informationsressourcer, herunder internet og multimedier« 
blander mål og midler. For mig at se er første del, der beskriver 
missionen, fin, men hvad med den sidste del? 
Mette Bock: Jeg synes, at første led af sætningen er 
fantastisk, mens det andet led enten skal væk eller 
moderniseres – eller vi kan leve med det, som vi gør i dag.

Rolf Hapel, Forvaltningschef for Borgerservice og Aarhus 
Bibliotekerne, sagde: Det er tankevækkende, at vi kun bruger 
1/3 af de midler, vi bruger på folkekirken, på folkebibliotekerne.
- Folkebiblioteket er en fælles opgave for os alle, og det er 
vederlagsfrit at bruge dem. Men husk: man betaler allerede 
bøder i dag, så syndefaldet er sket, og der er allerede en 
medfinansiering. Så den diskussion kommer vel på et 
tidspunkt.

?
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Der skal være flere tiltag
målrettet privatansatte 

Kære Anders 

Først og fremmest vil jeg gerne sige dig tak for dit debat-

indlæg i sidste nummer af Perspektiv under overskriften 

»Hvornår bliver bibliotekarerne i det private en del af BF’s 

succeshistorie?«. Det er vigtigt for et fagligt fællesskab, at 

medlemmerne har holdninger og krav til, hvad deres forbund 

skal gøre for dem. Jeg hæfter mig også ved dit mod. Det er 

svært at tage springet mellem sektorer, som du har gjort. Det 

er en af de ting, vi i BF gerne vil hjælpe vores medlemmer til at 

gøre i langt højere grad, og netop det, at du 

fortæller din historie, kan være inspiration 

for andre medlemmer.

I dit indlæg citerer du BF’s strategi for 2017 

og 2018, hvor vi skriver, at vi skal ruste 

forbundet til at favne flere privatansatte. 

Men – skriver du – du oplever bare ikke, at 

BF er kommet i mål med dette arbejde, vi er 

knap nok gået i gang. Du efterlyser desuden 

et synligt BF, der favner de privatansatte og 

er med til at sætte ord på de kompetencer, 

erhvervslivet skriger efter. 

Og du har fuldstændig ret i, at det er en 

vigtig opgave for BF. Arbejdsmarkedet går i 

retning af flere private job, og derfor skal vi 

styrke muligheden for at gå den karrierevej. 

Jeg er enig med dig i, at det ikke er en opgave, 

vi er kommet i mål med endnu, men vi er i 

gang med arbejdet, blandt andet gennem 

flere projekter som følge af den politiske 

strategi. Derfor håber jeg, at vores dialog 

kan inspirere andre medlemmer til også at 

fortælle deres historier. For historierne om, 

hvad informationsspecialister kan betyde for 

private virksomheder, skal fortælles i mange 

sammenhænge, og jeg synes, der er flere gode 

initiativer i gang i BF. Eksempelvis har langt 

over 100 deltaget i vores moduluddannelser 

om Records Management og Digital Manage-

ment, der giver deltagerne kompetencer og 

viden, der udvider deres karrieremuligheder. 
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Hvornår bliver bibliotekarerne i det 

private en del af BF’s succeshistorie? 

Tekst: Anders Didriksen, Privatansat Bibliotekar  

Mine første år som bibliotekar føltes til tider som én lang ørkenvan-

dring. Sociale medier flød over med studiekammeraters eufori over 

at have fået ønskejobbet. Selv var jeg en del af prekariatet, længe før 

ordet var aktuelt, og gik fra vikariat til vikariat. Der var dog altid en 

fornemmelse af at »gro fast« i en bestemt profil. Blev jeg spurgt om, 

hvad jeg ville, var svaret: jeg vil bevæge mig fra sektor til sektor. 

 

Efter ansættelser i den kommunale og statslige sektor stod jeg ved en 

skillevej. Jeg søgte tre jobs indenfor folkebiblioteket, forskningsbiblio-

teket og det private. Jeg ville helst det sidste, fandt jeg hurtig ud af. 

Det var drømmen om at springe fra sektor til sektor, og denne gang 

ville jeg bevise, at det var muligt. 

 

Mine kompetencer syntes dog ikke rigtig at passe ind, men jeg ville 

simpelthen den stilling. Da jeg læste stillingsopslaget for tredje gang, 

begyndte jeg at dissekere de kompetencer, virksomheden efterspurg-

te. Jeg begyndte at oversætte dem til mine kompetencer. Her gik det 

for første gang op for mig, at det eneste, der stod mellem mig og 

jobbet, var en sproglig barriere, og at det var op til mig at oversætte 

deres sprog til mit sprog. Når de skrev, at de søgte en Data Asset 

Manager, så var det bare et andet ord for bibliotekar. 

 

»I en tid, hvor stadigt flere bibliotekarer og informations-

specialister finder job i den private sektor, er det nødvendigt 

at ruste forbundet til at favne endnu flere privatansatte.« Så 

eklatant melder BF ud i deres Arbejds- og Principprogram. Men 

jeg oplever bare ikke, at man er kommet i mål med dette ar-

bejde, man er knap nok gået i gang. Jeg møder ofte forundring 

over, at jeg arbejder i en privat virksomhed, for hvad i alverden 

laver en bibliotekar egentlig der? Forundringen kommer ofte 

fra andre bibliotekarer. 

 

Det er historier om anerkendelse og succes, som kan være med 

til at inspirere medlemmerne til at søge nye udfordringer. De 

er med til at ruste dem, så de tør tage skridtet med et synligt 

BF i ryggen. Et BF der favner de privatansatte og er med til at 

sætte ord på de kompetencer, erhvervslivet skriger efter. Det 

er således en opfordring til BF om at favne de privatansatte og 

deres historier. Når vi først har ord på vores kompetencer, kan 

vi erobre det store erhvervsliv.

”Det er historier om anerkendelse og succes, 

som kan være med til at inspirere medlem-

merne til at søge nye udfordringer. De er 

med til at ruste dem, så de tør tage skridtet 

med et synligt BF i ryggen.”

Læs BF's svar i næste nummer af Perspektiv
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Elsebeth Tank 
opfordrer flere 
til at deltage i 
den offentlige 

debat om 
bibliotekerne, fordi 

de er så vigtige 
institutioner for 

samfundet.    

Anders Didriksen har deltaget i BF’s 

meningsdanneruddannelse, hvor 11 BF’ere fik redskaber 

og inspiration til at tage ordet i den offentlige debat. 

Se mere om meningsdannerne på side 6.
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Privatgruppen har også udgivet en række whitepa-

pers, der viser et udsnit af de mange karrieremulig-

heder, der er i den private sektor. Tilbage står dog 

fortsat et behov for flere aktiviteter og ikke mindst, 

at vi laver aktiviteter, der giver mulighed for, at BF’s 

medlemmer mødes på tværs af den private og of-

fentlige sektor og lærer og inspireres af hinanden. 

                             

Tine Segel

Formand BF

                           



28

FO
R

M
ID

LIN
G

Festsalen er 
hjertet i den 
arbejderbevægelse, 
der voksede frem i 
Danmark fra 1871. 
Her mødtes man 
og diskuterede 
arbejdsvilkår 
og fik udbetalt 
arbejdsløsheds- eller 
strejkepenge.
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- Børnemuseet er noget af det, jeg 
er mest stolt af. Her må man røre 

og lege med alt. Udstillingen er 
taktil og gjort så ægte som muligt 

med varer til købmandsbutikken og 
hjemmesyet tøj, man kan tage på. 

29

Arbejdermuseet har stigende 
besøgstal, og ambitionen er 
at gøre historien nærværende 
gennem stærke person-
fortællinger. 

Formidling skal 
kunne mærkes
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lt på Arbejdermuseet, fra caféen og kælder-
restauranten til museumsbutikken, er en del af 
udstillingen. 
   – Selve bygningen er vores fineste genstand, 
siger samlingschef Margit Bech Vilstrup, for 
arbejdermuseet ligger i en af de første arbej-

derforsamlingsbygninger i verden, bygget i 1870’erne af den 
fremvoksende arbejderbevægelse i kampen for en mere 
retfærdig verden.
   - Stilen er derfor ikke fornem og »akademisk«, vi vil være et 
museum i øjenhøjde, og det, at man kan mærke bygningens 
historie i de skæve trapper og små rum, er en del af ånden, si-
ger Margit Bech Vilstrup, der de sidste fire år har skrevet ph.d. 
om arbejderbegrebets udvikling fra 1700-tallet til i dag. 
   - Vi skaber den store fortælling gennem den lille historie. 
Stærke personhistorier giver en forståelse af fortiden, fordi de 
skaber identifikation og følelser. God formidling kan over-
flødiggøre lange tekster og forklaringer, siger Margit Bech 
Vilstrup. 

A

Over de næste to år skal Arbejdermuseets basisudstillinger renoveres. 
Der skal for eksempel endnu mere fokus på, at bygningen er den fineste 
genstand, og udstillingerne skal opdateres. Lige nu er dele af den meget 
nostalgiske, fordi man går igennem de gamle interiører, uden rigtig at få den 
politiske kontekst eller arbejdsmarkedsvilkårene med. 
- En mulighed er at give udstillingerne mere kant ved i højere grad at 
inkludere flere lag. Det kunne være at integrere digitale løsninger, der kan 
sætte de store samlinger i arkiverne i spil. Lade folk dykke ned i historien 
gennem filmklip, dagbøger, erindringer, taler eller avisartikler, siger Margit 
Bech Vilstrup. 



· Perspektiv · Marts 201830

FO
R

M
ID

LIN
G

I pantelånerbutikken 
skal børnene 

overveje, hvad de 
ville pantsætte 

for at få mad på 
bordet sidst på 

måneden, og på 
den måde formidler 

vi 1930’ernes 
mangelsamfund, 

hvor op til 33 procent 
af arbejdsstyrken var 

arbejdsløse.

- Men det er ikke bare et 
legeland. Der er substans 
i det, vi vil formidle, for 
vi ønsker at fortælle en 
bestemt historie. Vi forsøger 
at udfordre børnene, for 
eksempel i formidlingen af 
industriarbejdets monotoni 
ved samlebåndet, og hvad 
det gør ved hjernen. På 
en skærm har vi gengivet 
klaredamernes arbejde med 
at sortere flasker. Her skal 
børnene prikke på de dårlige 
flasker på en skærm, hvor 
flaskerne kører hurtigere 
og hurtigere forbi, så man 
efter kort tid bliver ret ør i 
hovedet, og hvis man ikke er 
hurtig nok, er der skældud 
fra chefen.
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Arbejdermuseet har også løbende udstillinger, der tager fat i 
samfundsmæssige problemstillinger. Pt. sætter udstillingen Stop slaveri! 
fokus på slaveriet i Vestindien i kolonitiden, og belyser de problemer, 
verden stadig har med slaveri.

Arbejdermuseet er også et bibliotek, et arkiv og en kunstsamling. I Taastrup 
har den samlede institution et lager med flere tusinde plakater, bøger og 
fotos med museumsgenstande og otte hyldekilometer arkivalier, der blandt 
andet indeholder Jens Otto Krag og Anker Jørgensens efterladte dokumenter. 

Et eksempel er historien om Peter Martin og Karen Marie Sø-
rensen, der kommer fra landet til byen i 1880’erne. På Arbej-
dermuseets anden sal følger man deres historie, efterhånden 
som de får otte børn og flytter rundt i København – fra tredje 
baggård til en to-værelses lejlighed ud til gaden på Østerbro. 
Deres yngste datter Yrsa bliver boende i lejligheden til sin død 
i 1990’erne, hvor hendes børn donerer indboet til museet. Nu 
kan lejligheden opleves, som den så ud i 1915, da Yrsa flyttede 
ind i den med sine forældre.
   - Vi er et af de eneste museer, der fortæller fagbevægelsen 
og demokratiets historie ud fra den almindelige lønarbejders 
synsvinkel. 
   Det er en interiørudstilling, hvor man hverken guides med 
megen tekst eller høretelefoner. Meningen er, at man skal 
opleve historien sammen og gerne på tværs af generationer. 
   Tager man i toiletdøren i baggården, råber en stemme 
»satans unger, kan man da ikke skide i fred«. Og musikken 
begynder at spille, når du træder ind i »danseskolen« og følger 
trinene.

Skole- 
tjenesten
har 20.000 
børn igennem 
om året. 
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Da jeg trådte til som chef i maj 2017 var Aarhus Kommunes 19 biblioteker lige blevet én samlet organisation 
under samme bibliotekschef. Men fordi det sker på papiret, sker det jo ikke af sig selv i virkeligheden, så det er 
stadig et stort fokusområde og en stor opgave for os alle. 

Det er personligt udfordrende og vanvittigt spændende at skulle samle et helt biblioteksvæsen og arbejde på 
tværs af 19 så forskelligartede biblioteker. Hvad kan vi få ud af hinanden? Hvad er det, vi skal? Hvor vil vi hen? Og 
hvordan holder vi fast i forskelligheden? Bibliotekerne er jo forskellige i størrelse, styrker, organisationskulturer 
og lokalområder. Jeg har brugt tid på at besøge alle bibliotekerne og snakke med medarbejderne for at forstå vir-
keligheden i de enkelte biblioteker. Og jeg er dybt imponeret. For eksempel føltes turen ud til kombi-biblioteket i 
Harlev meget lang og tæt på kommunegrænsen, og så træder man ind i det, der er visionen for et medborgercen-
ter, et veldrevet bibliotek med partnerskaber og borgere, der bruger biblioteksrummet. Og det er lykkedes, fordi 
biblioteket, skolen og lokalsamfundet sammen bruger kræfter på at skabe et godt miljø.  

Dokk1 fylder selvfølgelig stadig meget – også på mit skrivebord. Vi har mange partnerskaber, hvoraf nogle er 
strategiske, og der er mange store husevents. Jeg vil gerne sikre, at vi flytter os og bliver ved med at udvikle det, 
vi gør, og udvikle arealerne i Dokk1. 

Det er en gave til en ny leder, at medarbejderne er vant til at tale om kerneværdier og visioner, og at de forventer, 
at vi tager de snakke. Det kan være principielle spørgsmål som: »Er flere arrangementer bedre end færre arrange-
menter?« Eller: »Hvordan kan vi med partnerskaber skabe ekstra værdi, og hvornår skal vi måske sige nej tak?«

Jeg tror ikke,
man kan drive
en organisation
med autoritativ
ledelse
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Marie Østergård blev chef for Aarhus Kommunes 19 biblioteker for snart et år siden. 
Og før hun indtog chefkontoret med udsigt over havnen, havde Dokk1 fyldt hele hen-
des arbejdsliv som projektleder på byggeriet og flytningen af Aarhus Hovedbibliotek. 
Så det har krævet benarbejde at få de restende 18 biblioteker ind under huden. 
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Det kan være svært at samle alle i diskussionerne 
og have tid nok. Det er heller ikke alle, der skal være 
med til at diskutere alt. Men det er vigtigt, at det er 
de rigtige fora, vi diskuterer tingene i, og at det er de 
rigtige mennesker, der er med.

Det er en konstant prioritering. Jeg tror ikke på, at 
man kan drive en organisation med en autoritativ 
ledelsesform. Alt, hvad der sker i biblioteksvæsenet, 
sker, fordi medarbejderne er engagerede og vil noget 
med det. 

Dokk1 har givet os en helt anden gennemslagskraft som bibliotek. Det er blevet et mødested for byen, og vi 
bliver nævnt i samme åndedrag som andre store kulturinstitutioner. Det, vi før sagde, at bibliotekerne gjorde, og 
som vi – i en lidt anden skala – også gjorde, er nu synligt for enhver. Som nogle medarbejdere sagde: Nu passer vi 
sammen med den bygning, vi er i. Vi bliver inviteret naturligt ind i kredse, hvor vi før skulle slå døren ind, og vi er 
blevet ret overvældede over, hvor mange der gerne vil samarbejde. Men når der kommer knap 4.000 mennesker 
hver dag, er vi jo en fantastisk platform for rigtig mange.

- En bruger sagde 
i en undersøgelse: 
»Vi vidste ikke, at vi 
manglede det her 
sted, men nu kan vi 
ikke undvære det«. 
Og det er jo netop 
en kerneopgave at 
forsøge at imødegå 
de behov, brugerne 
har, som de ikke selv 
er opmærksomme 
på. Biblioteket skal 
stræbe efter at fange 
det, der mangler 
i lokalsamfundet, 
siger bibliotekschef 
Marie Østergård. 
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Indsatsområderne for de næste to år er Læsestrategi, Design Thinking og Data & Medie Literacy. Vi har afsat to 
år, fordi vi skal bruge tid til at få talt det igennem. Hvad er en læsestrategi? Er det for eksempel både for børn og 
voksne, og hvordan kan vi stimulere til læsning gennem andre ting end bøger? Læsestimulering er også sprogska-
belse, som når man arbejder kreativt med noget og har et sprog om det, eller når man ser en film på engelsk og læser 
undertekster.    

Design Thinking har vi arbejdet med længe i Aarhus, men vi har brug for at sikre en endnu stærkere forankring i hele 
organisationen og flytte fokus, fra at det handler om vores kompetencer, til at det kan blive en service, borgerne selv 
kan arbejde med i biblioteksrummet. De her områder skal vi tænke ind i den nuværende drift, så for eksempel events 
og programmet afspejler indsatsområderne. 

Borgerne skal kunne forstå teknologien, derfor er Data & Medie Literacy et indsatsområde. Mange borgere mangler 
viden om, hvordan data bliver brugt, og hvordan de selv kan bruge data. De mange forskellige medieplatforme, vi 
bevæger os på i dag, kræver viden om data og algoritmer. Der har bibliotekerne en kæmpe formidlingsrolle, for der er 
ikke andre, der gør det eller har legitimitet til at gøre det. 

60 procent af vores aktiviteter sker i partnerskaber. Og alle biblioteker skal have øget fokus på partnerskaber og 
programaktiviteter de kommende år samt på, hvordan vi sikrer, at de to ting spiller sammen. Det er den vej, vi skal 
som bibliotek, fordi det giver bedre service for borgerne og styrker vores egne kompetencer. Vi samarbejder med 
nogle, der kan noget andet, end det vi kan, hvilket øger udbuddet og diversiteten i vores tilbud.

Vi arbejder autonomt med partnerskaber. Jeg skal ikke som chef være involveret i alt. De personlige relationer bety-
der meget, og den enkelte medarbejder har stor frihed i partnerskabsarbejdet. Men derfor er det også helt nødven-
digt, at vi alle sammen er klar over, hvad det er for en vej, vi trækker, og hvilke værdier vi står på. Man skal også vide, 
at de andre har ens ryg, for vi har alle sammen prøvet at kvaje os gevaldigt. Det kan være, at man ikke har fået boo-
ket lokaler, og så står der pludselig en hel teatertrup og venter, eller at man har fået arrangeret en sækkepibekoncert 
samtidig med et lille børnekor i den anden side. Så feberredder vi og har en »hjælpe-hinanden-kultur«.

Vi er blevet så stor en spiller, at de ting, vi er involveret i, øges markant. Det kan udfordre vores egen opfattelse 
af, hvad vi skal og vores måde at arbejde på. Da vi flyttede, snakkede vi om, at vi maksimalt kunne holde op til seks 
store husevents om året, nu er vi oppe på 15. Vi siger dog også nej til ting, for det er hele tiden en afvejning. Vi er ikke 
ret mange medarbejdere og har ikke et ret stort budget for hovedbiblioteket. Det er også derfor, vi søger samarbej-
det. 

Der er færre bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er, der søger vores stillinger. Det ærgrer mig, for det er ikke et 
fravalg fra vores side. Vi søger ikke en bestemt faglighed. Det er opgaven, vi slår op. Nogle gange slår vi dog speci-
fikke bibliotekarstillinger op, når vi kan se, vi bliver for tynde på den biblioteksfaglige del. Vores fundament er stadig 
biblioteksloven, og vi har en stor mediesamling. En cand.scient.bibl. kan også arbejde med kulturformiling, og det er 
en sindssyg relevant uddannelse. Jeg kan ikke få øje på noget her i Dokk1, som en bibliotekar ikke kan, men jeg kan få 
øje på mange opgaver, som andre fagligheder også kan løfte. Vi prøver at skabe et miljø med stor faglig diversitet. 
Det har altid været et bevidst valg i Aarhus. Jeg kom selv ind på den måde med en baggrund i engelsk og medieviden-
skab. 

Det er et stigende ønske, både i og udenfor bibliotekssektoren, at bibliotekerne flytter sig fra det neutrale 
oplysningssted til at være en mere aktiv spiller i aktuelle samfundsdebatter. Biblioteket skal være et rum, hvor man 
møder nogle, man ikke er enig med, men hvor tonen er i orden. Jeg mener, det er en kæmpe pligt for bibliotekerne 
at træde ind på den arena. Lokalbibliotekerne har en stor styrke ved at kunne samle mange mennesker, når der skal 
tales om, hvad der er vigtigt i deres område. Det fysiske biblioteks rolle vil kun blive stærkere og stærkere, tror jeg – 
både i den betjente og selvbetjente åbningstid. 

Internationalt kigger man på Danmark, i forhold til at vi giver rummet fri. Det bør være et fokus for bibliotekerne 
at give ejerskabet til lokalsamfundet og borgerne. Det sikrer, at biblioteket bliver ved med at leve. Fokus skal ikke 
være på beskyttelse og indhegning af samlingen, men at sprede den ud og åbne den op. 
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DELDINVIDEN
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DELDINVIDEN
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Nyt på
Del Din VidenDel Din Viden er et forum for videndeling.

Læs artiklerne i deres fulde længde på bf.dk/deldinviden

Konference for dig, der arbejder Med MusiK og forMidling Til børn og unge 
Biblioteket er fyldt med fællesskaber. Blandt fremtidens biblioteksbrugere – børn og unge 
 – er der stort potentiale i at udvikle fællesskaber med musikken som omdrejningspunkt. 
Ved at igangsætte projekter og udvikle tilbud, som kan tiltrække denne målgruppe til bibliotekerne 
og samtidig skabe stor værdi for børn og unges hverdag. Biblioteket spiller her en vigtig rolle som 
facilitator af fællesskaber. 

På årets konference sætter vi fokus på, hvordan musikken kan skabe meningsfulde fællesskaber, 
og vi ser på, hvordan vi på bibliotekerne kan formidle musikken til gruppen børn og unge, så vi 
bedst muligt kan udnytte det store potientiale, som musikken har. 

Efter konferencen kan du kaste dig over SPOT Festivalens overflødighedshorn af koncerter.

fÆlles oM MusiKKen
biblioTeKsKonferencen på spoT 2018

fredag den 11. Maj 2018 i aarhus 

LæS mErE Om kOnFErEncEn På bf.dK/spoT

Fra småt brændbart til genbrug

Af Helle Arendrup Mortensen
5. februar

Glæden ved formidling af bøger har været én af de største glæder i mit arbejdsliv, og det 
savnede jeg, da jeg gik på efterløn. Heldigvis var der brug for en frivillig til at tage sig af 
bøgerne i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Søborg.
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Perspektiv har samlet de vigtigste informationer 
om OK18-konflikten her.  

FORLØB

3 KNASTER I KONFLIKTEN

Den 23. februar meddelte fagbevæ-
gelsen, at overenskomstforhandlin-
gerne på det statslige område var 
brudt sammen. Derefter brød de 
også sammen på det kommunale 
område. 

Den 2. marts sendte Akademikerne, 
og dermed også BF, konfliktvarsel 
på det statslige område, og den 5. 
marts varslede man konflikt på det 
kommunale og regionale område. 
De medlemmer, der er udtaget til 
konflikt, har fået direkte besked.

Konflikten kan tidligst bryde ud den 
4. april. Men Forligsinstitutionen 
kan udskyde konflikten i to gange 14 
dage.

Den 7. marts meddelte innovations-
minister Sophie Løhde, at man vil 
lockoute i den statslige sektor, og 
den 7. marts om aftenen vedtog KL’s 
hovedbestyrelse at lockoute i den 
kommunale sektor. 

I samme periode mødes parterne 
fortsat i Forligsinstitutionen.

Løn: Fagbevægelsen mener, at de offentlige ansatte skal 
have del i det økonomiske opsving, der er i gang i Dan-
mark. Argumentationen er, at man i tre overenskomst-
perioder har accepteret kriseoverenskomster og taget et 
medansvar, men nu skal de ansatte opleve en realløns-
fremgang, der svarer til de privatansattes. 
Statens ramme for forhandlingerne er 6,7 procent, mens 
fagbevægelsen mener, at den skal være på 8,2 procent. 

Betalt frokostpause:  I oktober 2017 meddelte Finansmi-
nisteriet, at man betragter den betalte frokostpause som 
en lokalt fastsat kutyme på de enkelte arbejdspladser, 
som de lokale arbejdsgivere kan opsige, hvis de ønsker 
dette. Derfor har Akademikerne sammen med de øvrige 
organisationer stillet et krav om, at retten til den betalte 
frokostpause bliver ekspliciteret i overenskomsterne. Det 
er uholdbart, at de ansatte ikke ved, hvorvidt arbejdstiden 
er 37 timer eller 39,5 timer om ugen, mener fagbevægel-
sen og påpeger, at frokostpausen har eksisteret som en 
ret på linje med andre overenskomstvilkår siden 1921.

Lærernes arbejdstid: KL lockoutede lærerne ved lærer-
konflikten i 2013. Den konflikt stoppede regeringen med 
et lovforslag, der fastlagde lærernes arbejdstid. Siden har 
lærernes arbejdstid været reguleret af Lov 409. Fagbe-
vægelsen skrev som optakt til OK18-forhandlingerne et 
brev til KL og Moderniseringsstyrelsen, hvor der stod, at 
fagforeningerne forventer, »at KL og Moderniserings-
styrelsen optager reelle, frie og fair forhandlinger med 
organisationerne på undervisningsområdet med henblik 
på at kunne indgå en aftale om arbejdstid«.  
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HVAD BETYDER KONFLIKTEN FOR MIG?DE VIGTIGE AKTØRER PÅ BF’S OMRÅDE

Allerede i 
februar var der 
demonstrationer 
foran KL imod 
det, man kaldte 
aftalt spil. 

Innovationsminister Sophie Løhde (V) er forhandlingschef 
på det statslige område. Hun mener, at fagbevægelsen stil-
ler urimelige krav og afviser, at hun er ude på at fjerne den 
betalte frokostpause, men fastholder, at det skal være op 
til de lokale arbejdsgivere.
   Kommunernes chefforhandler, Høje Taastrup-borgmester 
Michael Ziegler (K), var også en central aktør under lærer-
konflikten i 2013, hvor KL og Danmarks Lærerforening ikke 
kunne nå til enighed, og hvor KL valgte at lockoute lærerne. 
Han mener, at fagbevægelsens lønkrav vil føre til fyringer.

Fagbevægelsen:
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærer-
forening og samtidig chefforhandler for de Kommunale 
Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).
Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel og Kor-
poralforening og formand for CFU, Centralorgansiationer-
nes Fællesudvalg, der dækker det statslige område.
Lars Qvistgaard, formand for Djøf og forhandlingschef for 
Akademikerne, BF’s hovedorganisation.

Forligsinstitutionen:
Forligsmand Mette Christensen vil forsøge at nå frem til en 
mæglingsskitse. Det gør hun ved at gennemgå parternes 
argumentation og forsøge at finde en middelvej, der gør, at 
begge parter kan sige, at de har fået et resultat. Hun kan 
udskyde konflikten i to gange 14 dage, hvis hun vurderer, at 
der er mulighed for at nå frem til et forlig. 

I tilfælde af at du er udtaget til at strejke, eller du lockoutes af 
enten KL eller Moderniseringsstyrelsen, må du ikke befinde dig på 
din arbejdsplads eller udføre arbejde for din arbejdsgiver.
   Bliver du omfattet af konflikten, kan du hverken få løn eller 
supplerende dagpenge, så længe konflikten varer. Til gengæld er 
du som medlem af BF berettiget til økonomisk støtte, som sikrer 
dig cirka det samme rådighedsbeløb pr. måned, som du normalt 
har. Den økonomiske støtte vil have form af et konfliktlån. 
   Mens lånet betales tilbage, bliver dit medlemskontingent til BF 
sat ned, så du sidestilles økonomisk med de offentligt ansatte 
medlemmer, der eventuelt ikke har været omfattet af konflikten. 
Hvis du er omfattet af en strejke eller lockout på det tidspunkt, 
hvor din ferie skal begynde, må du ikke holde ferien. Det skyldes, 
at strejken/lockouten udgør en feriehindring.  
   Hvis din ferie allerede er begyndt, når konflikten træder i kraft, 
kan du fortsætte med at holde ferie. Og du har ret til at få løn 
udbetalt under ferien – også selvom den kommer til udbetaling 
under konflikten. Givet, naturligvis, at du i udgangspunktet har 
ret til løn i ferien.

En konflikt kan stoppe på tre måder:
• Parterne bliver enige om et forlig
• Parterne accepterer mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen
• Regeringen griber ind og stopper konflikten med lovgivning

Når konflikten er slut, skal du genoptage arbejdet. Alle kon-
fliktberørte medlemmer har krav på at indtræde i de samme 
arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.
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Af Cecilie Laskie

Shared Reading åbner dansk sprog 
og kultur for udenlandske kvinder

Projektet omfattede to læsegrupper, som 
mødtes otte gange på biblioteket og diskute-
rede store og små livsspørgsmål med afsæt i 
litterære tekster. Deltagerne var alle kvinder 
med anden etnisk baggrund og danskkund-
skaber svarende til sprogskolernes uddannelse 
3, niveau 5. De blev rekrutteret til projektet 
i samarbejde med den frivillige organisation 
Bydelsmødrene i Silkeborg, Helhedsplanen i 
Silkeborg og LærDansk i Herning. Deres ud-
bytte var så positivt, at evalueringsrapporten 
anbefaler modellen til andre danske bibliote-
ker. Det samme gør målgruppen.

HVAD ER SHARED READING?

I en Shared Reading-gruppe mødes deltagerne 
et vist antal gange med en biblioteksformidler 

og diskuterer udvalgte litterære tekster. Deltagerne skal ikke 
læse teksterne på forhånd. Det er biblioteksformidleren, som 
vælger og forbereder dagens tekst, læser den højt i gruppen 
og standser op undervejs for at lade deltagerne diskutere. Der 
er ikke tale om tekstanalyse, men om diskussion af tekstens 
indhold og temaer, som man relaterer til sit eget liv og egne 
erfaringer. Derfor er det vigtigt, at biblioteksformidleren er 
bevidst om sin spørgeteknik og sin rolle som guide i diskus-
sionen. Det er ikke meningen, at formidleren skal være lærer 
eller optræde som en autoritet med en bedre eller rigtigere 
fortolkning af teksten end deltagerne. I projektet udviklede vi 
teknikker, særligt målrettet målgruppen.
   I de aktuelle forløb var temaerne blandt andet mobning, 
forholdet mellem kønnene, familieforhold, alder, ensomhed og 
død, og teksterne var langt fra læse-let-tekster. De var primært 
af moderne danske forfattere som Dy Plambek, Pia Juul og 
Jesper Wung Sung. Det vigtigste ved teksterne er, at de er på 
dansk, og at det er eksistentielle emner – ikke børnebøger, der 
taler ned til deltagerne.
   Shared Reading er allerede en kendt metode. Den er udviklet 
i Storbritannien af The Reader Organisation og har tidligere 
været anvendt til forskellige målgrupper på danske biblioteker 
med flere. I projektet »Sproguniverser – litteraturens rolle 
når ord fattes« var målet derfor at videreudvikle metoden, 
skabe synergi mellem oplevelse og uformel læring hos den 
valgte målgruppe og evaluere, om metoden kan bruges til det 
ønskede formål for målgruppen. Der blev arbejdet med biblio-
teksformidlernes/læsegruppeledernes rolle og med at styrke 
deltagernes leksikalske, kulturelle og kommunikative kompe-
tence uden at give køb på den lystbetonede litteraturoplevelse.   
Desuden blev der udviklet et e-læringsmateriale, som også blev 
evalueret i projektet.

LITTERATUROPLEVELSE OG LÆRING

I HYGGELIGE RAMMER

Før læsegrupperne blev etableret og sat i gang, blev der nedsat 
en fokusgruppe, som gennemførte en test-session. Fokusgrup-
pen var med til at formulere formålet med projektet, og med 
målgruppens egne ord burde formålet være:   

Shared Reading – guidet fælleslæsning – 
er blevet en lystfyldt og meningsfuld vej 
ind i dansk sprog og kultur for de uden-
landske kvinder, som i 2017 deltog i ud-
viklingsprojektet »Sproguniverser – littera-
turens rolle når ord fattes« på Silkeborg 
Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne. 
Projektet har vist, at metoden er velegnet 
til at give borgere med anden etnisk bag-
grund end dansk gode læseoplevelser 
med dansk litteratur, gøre dem til bedre 
sprogbrugere og udvide deres forståelse 
for dansk kultur.

g
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Fakta
Projektet blev gennemført af bibliotekerne i Herning og Silkeborg 
med cand. mag. Cecilie Laskie som projektleder og fagkonsulent. 
Det blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2017, 
og lektor Niels D. Lund fra Institut for Informationsstudier ved 
Københavns Universitet var tilknyttet som følgeforsker.  

Læs mere
Forløbet »Sproguniverser med Shared Reading« er frit tilgængeligt 
på Herning Bibliotekernes hjemmeside.
Materiale om projektet »Sproguniverser – litteraturens rolle når 
ord fattes« kan findes i Bibliotekernes Projektbank.  

•  Gode tekster, samtaler og hygge
•  Flere ord og at blive bedre til at deltage i en samtale på dansk
•  Små film og podcasts, som man kan se eller lytte til på sin 

smartphone, mens man drikker en kop kaffe eller vasker op.

Det hyggelige samvær var vigtigt for deltagerne, og de 
vurderede selv, at netop den afslappede og uformelle atmo-
sfære fremmede deres læring. Det, vi kan konkludere, er, at 
målgruppen/deltagerne har lært en masse, uden at lægge 
mærke til det. I Shared Reading-gruppen er der tryghed, rum-
melighed, åbenhed og ligeværdig dialog, og fremfor alt er der 
ingen rigtige eller forkerte svar. Det er helt anderledes end på 
sprogskolen, hvor kvinderne – med deres egne ord – kan følge 
sig utrygge ved, om de siger noget forkert eller ikke består prø-
verne. I Shared Reading-grupperne sidder man ikke og nørder 
med tekstanalyse. Det er tekstoplevelse, der tæller, og uanset 
om man kommer fra Syrien eller Silkeborg, kan man opleve 
teksterne og spejle sig i dem.
   Deltagerne genkender sig selv og problemstillinger i deres 
eget liv i teksterne, selv om de kommer fra en anden kultur. I 
dialogen om teksten får de nye perspektiver på deres eget liv, 
og deres horisont flytter sig. Samtidig får de flere ord, viden 
og evne til at formulere sig på dansk, uden at de føler, de går 
i skole. De oplevelsesorienterede e-læringsobjekter kalder de 
selv »ordgaver« eller »sproggaver«.

E-LÆRINGSMATERIALER STYRKEDE UDBYTTET

I forbindelse med projektet blev der udviklet e-læringsmateri-
aler, der skal bruges individuelt som supplement til gruppeses-
sionerne.

E-læringsmaterialet bestod af:
•  En serie videoer af 3-5 minutters varighed med overskriften 

»Filmpoesi i Midtjylland«
•  En serie podcastindslag af 3-5 minutters varighed med over-

skriften »Verdenskunst i Midtjylland«
•  To podcasts med titlen »Tag ordet«, hvor tre personer disku-

terer et aktuelt, men ikke for komplekst tema og gør brug 
af en række introducerende fraser, man kan få brug for i en 
diskussion.

E-læringsmaterialerne tager ikke direkte afsæt i de tekster, 
som gruppen læser, men fungerer som kulturprodukter i deres 
egen ret. Derfor kalder vi dem oplevelsesorienterede e-læ-
ringsprodukter. Deltagerne kan ved at bruge dem styrke deres 
sproglige kompetencer og ordforråd, så de bliver bedre i stand 
til at læse og forstå teksterne.

   Det var intentionen, at deltagerne også selv skulle producere 
en lille podcast med en diskussion som i Tag Ordet. De skulle 
optage den på mobiltelefon derhjemme og benytte nye ord 
og fraser, de havde lært. Det viste sig dog at være for stor en 
udfordring, og ingen af deltagerne fik lavet deres egen pod-
cast. Vi kan altså konkludere, at de receptive e-læringsobjekter 
fungerede godt, men at det produktive objekt var for svært at 
passe ind i hverdagen for deltagerne.

POSITIV EVALUERING

Evalueringen af projektet viste, at deltagerne ud over at hygge 
sig og stifte bekendtskab med kvalitetslitteratur reelt fik 
udvidet deres ordforråd og sproglige kompetencer. Tilegnelsen 
af nye ord varierede fra 50 til 100 procent af de udvalgte ord og 
fraser. Deltagerne opnåede desuden kulturelle kompetencer i 
form af indsigt i dansk kultur og forståelse af kulturforskelle, 
uden at der var tale om en egentlig målrettet diskussion af 
dansk kultur. De fremhæver selv, at det uformelle læringsmiljø 
med biblioteksformidlere som læsegruppeledere i biblioteks-
rummet uden målstyrede krav og eksamen har styrket deres 
læring i et forløb med fokus på lystbetonet oplevelse. Delta-
gerne har alle deltaget i deres egen tid og er rekrutteret efter 
frivillighedsprincippet.

Her ses biblioteksformidler og læsegruppeleder Ulla 
Andersen sammen med nogle af Shared Reading-
deltagerne. Ud over Ulla Andersen deltog Tine Popp 
Madsen, Christina Wilther Kaagard og Grete Halling 
som læsegruppeledere.
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Højesteret har for nyligt i to sager slået fast, at det ikke er betingelse for, at der er 
tale om handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, at funktionsnedsættelsen 
skyldes en lægeligt diagnosticeret sygdom.
   I den ene sag blev en medarbejder i en bank afskediget på grund af sygefravær, der 
skyldtes en træthedslidelse, opstået efter en operation. På opsigelsestidspunktet 
forelå der ikke en egentlig diagnose, men den lægefaglige vurdering var, at der var 
tale om en abnorm træthedstilstand, og at der ikke var udsigt til afgørende bedring 
inden for en overskuelig fremtid.
   Højesteret henviste til EU-Domstolens praksis, hvor det ikke er et krav, at der er 
tale om lægeligt diagnosticeret sygdom. Det måtte således bero på en vurdering af 
samtlige af sagens omstændigheder, herunder lægelige oplysninger om, hvorvidt 
den pågældende måtte anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand. 
Højesteret konkluderede, at der var tale om et handicap, og at arbejdsgiver ikke 
havde truffet de fornødne foranstaltninger for at imødekomme medarbejderens 
handicap. Afskedigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingsloven, og den 
afskedigede bankmedarbejder fik tilkendt en erstatning på 12 måneders løn.

Hvad betyder det i praksis?

Siden 2013 hvor EU-domstolene redegjorde nærmere for, hvordan begrebet »han-
dicap« skal forstås, har det ikke været nemt at vurdere, hvornår en sygdom eller 
funktionsnedsættelse kan betragtes som et handicap i forskelsbehandlingslovens 
forstand. Med den gældende fortolkning kan en sygdom eller funktionsnedsæt-
telse være et handicap, hvis den hindrer den berørte i at deltage fuldt og effektivt 
i arbejdslivet på lige fod med kolleger, og hvis begrænsningen er af lang varighed. 
Denne forståelse ligger nok for mange et stykke fra den mere gængse forståelse af 
at have et handicap. 
   Konsekvensen af, at en funktionsnedsættelse er et handicap, er blandt andet, 
at arbejdsgiver så efter forskelsbehandlingsloven har en forpligtelse til at træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger, der kan kompensere for funktionsnedsættelsen. 
En sådan foranstaltning kan for eksempel være at tilbyde andre arbejdsopgaver, 
hjælpemidler eller eventuelt nedsat tid.

Karin V. Madsen 

Hvornår er en funktions-
begrænsning et handicap?
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Den 25. januar 2018 blev der vedtaget en ny ferie-
lov, der grundlæggende ændrer det danske feriesy-
stem, når den træder i kraft den 1. september 2020.
Med loven indføres »samtidighedsferie«, hvor ferie 
afholdes i samme år, som det optjenes.
  Ændringen betyder, at nyuddannede får ret til 
at holde ferie med løn allerede i det første år på 
arbejdsmarkedet. Allerede ansatte vil ikke opleve 
nogen ændring i antallet af betalte feriedage.
   Der indføres nemlig en overgangsordning, hvor 
ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 
2019 til den 31. august 2020, indefryses og først 
udbetales ved medarbejderens pensionering.
   Der ændres ikke ved antallet af feriedage eller ved 
retten til tre ugers sammenhængende hovedferie.
 

                                              Karin V. Madsen 

En privat virksomhed ledte efter en deltids-
ansat til lancering af en ny restaurant. En 
af medarbejderne slog et stillingsopslag op 
på sin facebookprofil, hvor det fremgik, at 
virksomheden primært søgte piger over 22 
år. En mand født i 1992 svarede på opslaget 
og spurgte interesseret ind til stillingen. 
Medarbejderen svarede, at de desværre søgte 
piger, og at han derfor ikke ville komme i 
betragtning. Manden indbragte sagen for 
Ligebehandlingsnævnet, og nævnet idømte 
virksomheden en godtgørelse på 12.500 
kroner.  

Virksomheden havde ikke bedt medarbej-
deren slå stillingen op og tog afstand fra 
opslaget. Medarbejderen fik en advarsel og 
beklagede og sagde, at han havde handlet 
af egen vilje, uden at virksomheden var klar 
over det. Ligebehandlingsnævnet lagde til 
grund, at opslag på facebook skulle ligestil-
les med annoncering i ligebehandlingslovens 
forstand. Det forhold, at virksomheden ikke 
havde kendskab til opslaget, ændrede ikke 
på, at virksomheden var ansvarlig for, hvad 
medarbejderen havde gjort. 

BF’s bemærkning: Vær opmærksom på, 
hvad du gør som privat person på de sociale 
medier. 

                                          Lone Rosendal

Ny ferielov
vedtaget

Stillingsopslag på 
Facebook i strid 
med reglerne om 
forskelsbehandling

? Jeg er ansat i en kommune på 25 timer og vil gerne op på fuld tid. En af mine kolleger går snart på pension, og jeg har hørt 
noget om, at jeg vist nok har ret til at få nogle af de ledige timer?  

 

SVAR Du har ret i, at der er et regelsæt i kommunerne, der i visse situationer giver deltidsansatte ret til at et højere timetal. Det er ledel-
sen, der beslutter, om de ledige timer skal genbesættes, men hvis de skal genbesættes, skal deltidsansatte have mulighed for at søge 
om flere timer, inden stillingen slås op.
   Dette gælder for permanente ledige timer, altså ikke midlertidigt ledige timer som for eksempel sygevikariater. Hvordan timerne kon-
kret udbydes, fastsættes lokalt. 
    Det er en betingelse, at ansøgeren ønsker timerne permanent og i øvrigt opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksi-
bilitet vedrørende arbejdstid, arbejdssted, arbejdsopgaver med videre. 
   Får du afslag på en ansøgning om ledige timer, kan du bede om en skriftlig begrundelse.

Karin V. Madsen
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ilosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh 
Kirkeby går i sin seneste bog til angreb 
på ordet robust, der blandt andet 
optræder i stillingsannoncer. 
   - Arbejdsgiverne skriver, at de søger 
en robust medarbejder. Men de kunne 

lige så godt skrive, at de søger en person, der 
ikke får stress. Én, der er overlevelsesdygtig, 
eller rent ud sagt en lejemorder. Men det kan de 
jo ikke skrive, siger han med både alvor og lune i 
stemmen.
   Filosoffen lægger ikke fingrene imellem, når han 
kritiserer forholdene på det moderne arbejdsmar-
ked. Men hvad mener han ligefrem med lejemor-
der?
   - Det er for eksempel en mellemleder, der kan 
effektuere ledelsens beslutninger uden samvit-
tighedsnag og betænkeligheder. Også selvom det 
skader fagligheden og medarbejderne. 

SKRØBELIGHEDENS STYRKER 

Alt afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Vi 
lægger noget forskelligt i begrebet robusthed, 
og derfor har Ole Fogh Kirkeby analyseret og sat 
det i system. Resultatet er bogen Robusthed, 
skrøbelighed og det generøse lederskab, der deler 
robustheden op i fire former: to negative og to 
positive.

   I den negative afdeling er den robuste leder ham eller hende, 
der befaler og holder stejlt og selvretfærdigt på sin vilje. I den 
positive afdeling er den robuste leder derimod en person, der 
formår at reflektere og tænke, før vedkommende taler.
   I bogen tager Ole Fogh Kirkeby også fat på robusthedens 
modsætning – skrøbeligheden. For ifølge filosoffen betyder ti-
dens store fokus på robusthed, at skrøbeligheden bliver ildeset. 
Og det er forkert, fordi skrøbelighedens positive egenskaber 
som for eksempel situationsfornemmelse, empati og skærpet 
sansebevidsthed faktisk er vigtige hos både ledere og medar-
bejdere.
   Men hvorfor er det så problematisk at fokusere på robusthed i 
for eksempel jobannoncer? 
   - Kravet om robusthed legitimerer, at dem, der ikke kan 
tåle mosten, selv må finde ud af det, hvis de for eksempel får 
stress. Hvis du gør manglende robusthed til et personligt pro-
blem, så skaber det skyld og skam hos den enkelte. Så melder 
man sig måske ikke syg i tide, fordi man skammer sig. Hvis det 
er et krav, at alle skal være robuste, så forsvinder solidariteten 
på arbejdsmarkedet, advarer Ole Fogh Kirkeby. 
Idealtilstanden, der forener skrøbelighedens positive egenska-
ber med robusthedens handlekraft, kalder Ole Fogh Kirkeby for 
en robust skrøbelighed. Og han ser det som lederens vigtigste 
opgave at skabe et generøst lederskab, der kan rumme og styr-
ke både skrøbeligheden og robustheden hos medarbejderne. 

MENNESKELIG UNDER PRES 

Birgitte Dam Jensen ser helt anderledes på begrebet robusthed. 

Misbrugt buzzword
eller nødvendigt
beredskab?
To nye bøger tager fat på begrebet robusthed fra forskellige synsvink-
ler. Filosof Ole Fogh Kirkeby dissekerer begrebet og forsvarer skrøbe-
ligheden, mens underviser og rådgiver Birgitte Dam Jensen giver os 
værktøjer til at træne vores adfærd, så vi bliver mere robuste under pres. 

F
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Seks faser i 
robustheds-
træning: 

1. Holde pause 
Træk vejret - så du ikke 
reagerer impulsivt og uden 
omtanke. Rejs dig for ek-
sempel fra bordet og skænk 
en kop kaffe.

2. Tænke og vælge 
Brug din tankekraft på at 
analysere det problem, du 
står over for. Hvad kan du 
vælge at gøre for at håndtere 
problemet? 

3. Handle
Omsæt dit valg til handling.
Ved at handle får du reel 
indflydelse på det, der
presser dig.

4. Holde sammen
Fællesskabsfølelse gør os 
mere robuste, men stress 
kan gøre os socialt blinde.
Husk dig selv på, at det ikke 
er i orden at være aggressiv, 
uhøflig eller tromlende.

5. Holde overblik
Stress kan give tunnelsyn, så 
vi glemmer alt andet end for 
eksempel en arbejdsopgave. 
Kig op og se på hele dit liv – 
dine relationer har altid brug 
for din opmærksomhed.

6. Genoplade
Det er lige meget, hvordan 
du genoplader – bare du 
gør det! Find den måde, din 
overophedede hjerne bedst 
hviler på – om det så er at 
løbe en tur alene, lege med 
ungerne, rode rundt i haven, 
tage på kunstmuseum eller 
kigge på havet. 

Kilde: Birgitte Dam Jensen: 
Bevar dig selv - Robust i en 
uforudsigelig fremtid 
s. 173-195 



Birgitte Dam Jensen

er underviser, foredragsholder, 

personlig rådgiver og forfatter 

med robusthed som omdrej-

ningspunkt. Hun har blandt 

andet undervist skuespillere i 

scenerobusthed og været med 

til at grundlægge Forsvarets 

uddannelse i gidseloverlevelse. 

Ole Fogh Kirkeby

er professor i Ledel-

sesfilosofi ved CBS og 

direktør for Center for 

Kunst & Lederskab. 

Han har udgivet en 

række bøger om filo-

sofi og ledelse. 
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I hendes bog Bevar dig selv - Robust i en uforudsige-
lig fremtid bliver robusthed til en positiv og livsnød-
vendig egenskab.
   - Robusthed handler om at bevare dine gode men-
neskelige egenskaber, når du er under pres. At du 
kan tænke dig om, tænke på andre og træffe bevid-
ste valg, som du kan omsætte til handling, forklarer 
Birgitte Dam Jensen.
   Hun mener, at robusthed i debatten for ofte bliver 
forvekslet med evnen til at bide tænderne sammen 
og holde ud, uanset hvad man bliver budt.
   - Men det er slet ikke kernen. Robusthed er deri-
mod også en evne til at rumme sin egen sårbarhed. 
At kende sig selv, så man også er i stand til at sige 
fra, pointerer hun.
   Og netop det med at sige fra – og vælge fra – er 
en central ting, når vi taler om robusthed.
   - Vi lever i en verden med et accelererende tempo 
og et væld af fristelser og informationer, der over-
belaster vores hjerne. Det moderne liv gør os ekstra 
sårbare over for pres og stress, og derfor er vi nødt 
til at udvikle vores robusthed, mener Birgitte Dam 
Jensen.
   Det drejer sig ikke kun om at kunne klare skærene 
på et hektisk arbejdsmarked, men om noget så es-
sentielt som livskvalitet. 
   - Jeg er en indædt modstander af unødvendig lidel-
se. Jeg har set, hvad stress har gjort ved mine egne 
forældre, og jeg har også selv været ramt. Som 
samfund har vi slet ikke erkendt, hvor meget stress 
og pres går ud over vores menneskelige relationer. 

ROBUST I HVERDAGEN 

Birgitte Dam Jensens personlige livtag med stres-
sen kombineret med 15 års erfaring i at træne 
alt fra soldater over skuespillere til politikere i at 
bevare sig selv og agere robust har givet hende 
en stor viden om, hvordan man kan øve sig i at se 
handlemuligheder i pressede situationer og dermed 
passe på sig selv. 
   Den viden deler hun i bogen, hvor hun blandt an-
det kommer med råd til, hvordan man kan øve sig i 

at blive mere robust helt ned i hverdagens små fælder af pres. Det 
kan for eksempel være i trafikken, i køen i supermarkedet, i tele-
fonen med en besværlig kunde eller i diskussionen med en kollega.
   - Inden man reagerer impulsivt, skal man lære at huske sig selv 
på, at man har et valg, forklarer Birgitte Dam Jensen. 
   I arbejdssammenhæng kan det at agere robust for eksempel 
være, at man ikke svarer på en besværlig mail med det samme 
– men i stedet tænker sig om. At man prøver at lytte efter, hvad 
ens kollega rent faktisk siger i stedet for at afbryde. Og at man 
siger fra – eller beder om hjælp – hvis man vurderer, at man ikke 
kan klare en bestemt opgave. 
   Men for at udvikle den robusthed, der giver hjernen mulighed for 
at træffe reflekterede valg under pres, har vi brug for pauser. Og 
det er svært i en digital verden.
   - Mange starter med smartphonen i sengen om morgenen, og 
hele dagen er en konstant summen af forstyrrelser og emne-
spring. Men hjernen har brug for tid, når vi skal tænke os om, så 
derfor er en del af det at være robust at forstå, hvor vigtigt det er 
at passe på sin hjerne, forklarer Birgitte Dam Jensen. 

PRIVATSAG ELLER FÆLLES ANSVAR? 

Selv om Birgitte Dam Jensen og Ole Fogh Kirkeby ser forskelligt 
på begrebet robusthed, er de enige om én ting: At det moderne og 
det fremtidige arbejdsmarked med sit tempo og sin uforudsige-
lighed skaber pres på medarbejderne. Men hvem har ansvaret for, 
om den enkelte går under med stress eller holder sig flydende?
   - Robusthed giver ikke mening for mig, hvis det er et individuelt 
projekt. Vi skal passe på ikke at blive moralsk lokalbedøvede. I 
stedet bør vi optimere vores følsomhed, mener Ole Fogh Kirkeby. 
   - Jeg mener ikke, vi skal lægge hele vores trivsel i hænderne på 
andre. Som mennesker er vi nødt til at kunne træffe bevidste valg 
selv. Men selvfølgelig betyder fællesskabet også noget, og jeg 
tror, vi kommer til at se flere virksomheder, der træffer aktive valg 
for at beskytte medarbejderne mod stress, siger Birgitte Dam 
Jensen og nævner som eksempel en virksomhed, der har indført 
en regel om, at medarbejderne ikke skal svare på mails og opkald 
efter klokken 17.
   I Frankrig har de sågar lovgivet omkring retten til at være 
offline, da landet 1. januar 2017 indførte en lov, der forpligter 
virksomhederne til, at der er timer i døgnet, hvor ansatte ikke kan 
sende og modtage e-mails.

CV
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Gik du glip af debatten på bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Deltag i debatten på
www.bf.dk/fagmagasinetperspektiv
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Kommentarer til nyheden »Kulturministeren vil ikke lave 

detaljelovgivning på biblioteksområdet« bragt på Perspektivs 

hjemmeside den 12. februar 2018.

Bibliotekerne skal promovere dansk kunst

En fornyelse for bibliotekerne ville være, hvis bibliotekerne 

ikke købte så enorme mængder af præcis de samme bøger, 

som sælges i supermarkederne. Og samtidig promoverede 

dansk kunst. Landet er i forvejen ved at blive oversvøm-

met af konglomerater som Google, Facebook og Amazon, 

der kaster milliarder af kroner i at omvende danskerne FRA 

dansk kunst.

                                                       

Lars Hansson, den 12. februar                           

Kommentar til nyheden »Ny undersøgelse om stigende

uroproblemer på bibliotekerne« bragt på Perspektivs

hjemmeside den 7. februar 2018.

Bibliotekets særlige aura er væk

Man ligger, som man har redt... 

Engang arbejdede man for biblioteket som et sted til for-

dybelse og ro. Nu skal det være en stor legeplads for både 

børn og voksne. Den særlige aura og respekt er væk...

                                                    

Bendt Hansen, den 7. februar                           

Kommentarer til artiklen »Giver det mening at kalde noget 

drenge- og pigebøger?« Tema i Perspektiv nr. 1, 2018.

Ann E. Knudsen er ikke hjerneforsker! 

www.folkeskolen.dk/54242/kronik-ann-e-knudsens-

konklusioner-holder-ikke-videnskabeligt 

                                                    

Anne-Lise Krogh Andersen, den 2. februar          

Svar fra Perspektiv 

Kære Anne-Lise 

Tak for din kommentar og linket til en artikel fra Folkesko-

len. I forhold til det spørgsmål du rejser om, hvorvidt Ann 

E. Knudsen er hjerneforsker eller ej, så gjorde jeg mig selv 

overvejelser om, hvilken titel hun skulle have i artiklen. Men 

da det ikke er en beskyttet titel, og hun blandt andet be-

skæftiger sig med udviklingen af børns hjerner, har skrevet 

bøger og holder foredrag om emnet, valgte jeg at bruge den 

titel i temaet. 

                                                

Venlig hilsen 

Sabrine Mønsted, redaktionschef på Perspektiv

                 

Liberal bibliotekskritik holder ikke

Jeg er helt enig med Lars Hansson! Nogle bibliotekskritikere 

taler om, at Google, e-bøger og streaming-tjenester er ved 

at gøre biblioteksvæsnet overflødigt, men de ser netop ikke 

den problematik, som Lars ser; at de tilbud, der er på nettet, 

er 100 procent kommercielle og som sådan ikke med til at 

formidle dansk kunst og kultur, endsige formidle »sandhed«. 

Det er popularitetsalgoritmer, der styrer hvad folk får frem, 

når de søger på Google, hvilket oftest blot er fake news, 

misinformation eller overtro. Don’t get me started – der er så 

mange ting galt med den retorik, der kommer fra »liberale« 

debattører, imod bibliotekerne, at jeg kunne skrive en hel bog 

om det.

                                                                             

John Holm Olsen, den 21. februar                              
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le et inspirerende og skabende kulturliv for 
borgerne?

Vil du indgå i et tværgående 
kulturlederteam, som forank-
rer kultur og fritid stærkt i 
Faaborg-Midtfyn Kommune?

Kan du udstikke retningen, når bibliotekets 
fremtidige rolle som kultur- og lærings-
center skal afsøges og defineres?
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Har du brug
for en vikar?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

Projektleder i Praksis
Miniuddannelse (3 kursusdage) med individuel opgave

Holdstart den 16. april 2018 - København

Miniuddannelse hvor du får styrket din viden om de grundlæggende elementer og værktøjer i 
projektledelse og samtidig mulighed for at øve brugen af værktøjerne og for at arbejde med 
din rolle som projektleder i praksis. 

FORBEREDELSE MODuL 1 (1 DAG) INDIVIDuEL OPGAVE MODuL 2 (2 DAGE) AFSLuTNING

På uddannelsen kommer du undervejs til at skulle reflektere over og anvende værktøjerne på dine egne 
projekter. Med kun op til 12 deltagerpladser på holdet giver det dig god plads til indlevelse og indlæring 
i tæt samspil med dine medstuderende på uddannelsen.

•	 Læs mere om uddannelsen på bf.dk/arrangementer

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

Personnyt
Connie Kjærgaard, tidligere UC Syd’s bibliotek er pr. 
1/3 2018 ansat ved Biblioteket på IBA Erhvervsakademi 
Kolding.

Bente Riis, er pr. 1. marts 2018 ansat som bibliotekar
ved Lemvig Bibliotek. Hun kommer fra en stilling i
Boghandlerforeningen.

Send en mail til perspektiv@bf.dk, når du skifter job, så 
bringer vi en omtale i det følgende nummer af Perspek-
tiv. Som arbejdsgiver er du også meget velkommen til at 
maile os, når du ansætter nye medarbejdere.
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Seniorgruppens
Generalforsamling 2018
17. april 2018 i København

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
27.-28. oktober 2018 i Nyborg

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom i gang med at 
undervise i IT-sikkerhed!
Få en introduktion til trus-
lerne mod vores IT-sikkerhed 
og de enkle råd og vaner, 
der gør det overskueligt at 
komme igang med at øge 
sikkerheden. 
9. april 2018
26. april 2018
9. maj 2018
16. maj 2018

Webinar: Fremtidens
kompetence er kritisk sans
I en digital tid er kildekritik 
vigtigere end nogensinde. 
Desværre er det en hårdnak-
ket myte, at danske børn er 
selvstændigt kritisk tænken-
de, når de er på nettet. 
10. april 2018 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møder: Nye måder 
at være bibliotek på
Med udgangspunkt i sin bog 
giver i Elsebeth Tank os input 
til en ny faglig samtale om 

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

bibliotekernes identitet og 
værdigrundlag.
17. april 2018 i København
25. april 2018 i Kolding

Webinar: The Library
in your browser
Hør om Lean Library browser 
extension, som gør bibliote-
ket tilgængeligt lige midt i 
brugerens normale workflow.
3. maj 2018 via din computer, 
tablet eller smartphone

Årsdag for ledere 2018:
Ledelse i en digital verden
Hør om digitaliseringens 
ledelsesparadokser, ledelse 
af digitalt indfødte, personlig 
og menneskelig ledelse i en 
digital verden samt behovet 
for ledernes digitale kompe-
tence. Lederdag i samarbejde 
med en række andre akade-
mikerorganisationer. 
4. maj 2018 i København

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Få afdækket forhandlingens 
mysterier, og få konkrete 
og praktiske redskaber til at 
kunne forhandle din egen løn.
13. marts 2018 i Aarhus
20. marts 2018 i Odense

Bibliotekskonferencen på 
SPOT: Fælles om musikken
Vi sætter fokus på, hvor-
dan musikken kan skabe 
meningsfulde fællesskaber, 
og vi ser på, hvordan vi kan 
formidle musikken til gruppen 
børn og unge, så vi bedst 
muligt kan udnytte det store 
potientiale, musikken har. 
11. maj 2018 i Aarhus

Workshop for ledere:
Få medarbejderen tilbage 
efter stress

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

Bliv klædt på til at arbejde 
med at forebygge og håndtere 
stress blandt medarbejderne 
og hos dig selv som leder.   
14. maj 2018 i København
15. maj 2018 i Aarhus

Webinar: Den faglige
elevatortale – sælg dig
selv og dine kompetencer
Lær at bruge teknikker som 
storytelling og salgspitching, 
når du skal sælge dig selv og 
dine kompetencer.
17. maj 2018 via din computer, 
tablet eller smartphone

Faggruppemøde i Faggruppen 
Medicinsk Information
Faggruppemøde med vidende-
ling, oplægget »Narrativ me-
dicin – når de sundhedsfaglige 
bruger skønlitteratur« samt 
rundvisning i Mærsktårnet
17. maj 2018 i København

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom videre med kurser i 
IT-sikkerhed!
Få råd, tips og vejledning 
til, hvordan du rammer din 
målgruppe og præsenterer ma-
terialets temaer, så det fænger 
og taler til dit publikum.  
23. maj 2018
30. maj 2018
12. juni 2018

Morgenmøde for ledere: At 
løse det uløselige problem
Hvordan løser man et ledelses-
mæssigt problem, som tilsy-
neladende virker uløseligt? Bliv 
præsenteret for en enkel og 
innovativ metode til problem-
løsning, baseret på den nyeste 
kognitive forskning. 
10. september 2018
i København
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I arrangementskalenderen får du 
overblik over arrangementer og 
aktiviteter, du som medlem af Bibli-
otekarforbundet kan deltage i. Find 
flere oplysninger og en helt aktuel 
oversigt over arrangementstilbud på 
www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

PFA 55+ kursus: Du
begynder at kunne se
slutningen på arbejdslivet
3. maj 2018 i Glostrup
15. maj 2018 i Kolding
17. maj 2018 i Hørsholm
23. maj 2018 i Aarhus

Oplevelsesaften: Kom til en 
hyggelig og lærerig aften 
med PFA
11. april 2018 i Herning

PFA 55+ kursus: Du holder 
snart op med at arbejde
11. april 2018 i Aarhus
19. april 2018 i Hørsholm

Webinar:
Pensionsøkonomi (inkl.
gennemgang af efterløn)
22. maj 2018

Webinar: 55+ Jura i
forbindelse med din
Pensionsordning
19. juni 2018

Som studen-
termedlem 
kan du del-
tage gratis 
i mange af  
vores gå-
hjem-møder, 
webinarer 
og værk-
tøjskurser. 
Følg med i 
kalenderen 
på bf.dk.

Digital Manager: HTML/CSS 
–  grundlaget for
enhver webside
Lær, hvordan HTML/CSS er 
bygget op, og hvordan du 
bruger det i praksis.   
4. april 2018 i København

Digital Manager: Online 
tekster, der virker –
lær spillereglerne for at 
skrive til nettet 
Lær de særlige kendetegn 
ved digitale tekster og de helt 
specifikke teknikker, der bru-
ges, når du skriver til nettet.  
11. april 2018 i København

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne. 
16. april til 24. maj 2018 i 
København

Digital Manager: Online
Markedsføring – at være 
synlig digitalt
Lær at arbejde med søgema-
skinemarkedsføring, mar-
kedsføring på sociale medier, 
nyhedsbreve m.m. 
18. april 2018 i København

Kursusforløb: Bliv klædt på 
til biblioteksundervisning i 
IT-sikkerhed
Medierådet for Børn og Unge 
inviterer i samarbejde med 
Digitaliseringsstyrelsen, BF, 
de seks centralbiblioteker 
samt Slots- og Kulturstyrel-
sen til kursus, der klæ’r dig 
på til at kunne undervise dine 
brugere i en række enkle råd, 
der hjælper dem med at holde 
hackerne ude. 

Revolutionér din jobsøgning   
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?    
11. og 18. april 2018 i
København (aftenkursus)
8. og 15. maj 2018 i
København (dagskursus)
4. og 11. september 2018 i 
København (dagskursus)
3. og 10. oktober 2018 i
København (aftenkursus)
8. og 15. november 2018 i 
København (dagskursus)

TR-uddannelse Modul B 2018
17. april 2018 i Horsens
19. april 2018 i København

TR-uddannelse Modul C 2018
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

8. maj 2018 i Odense
15. maj 2018 i Vejle
17. maj 2018 i Herning
18. maj 2018 i Gentofte
24. maj 2018 i Roskilde
7. juni 2018 i Aalborg

Kursus: Juridisk
informationssøgning
Få en grundig introduktion til 
juridisk informationssøgning 
med særlig fokus på dansk 
lovgivning og domspraksis 
samt EU-ret.
28. maj 2018 i Vejle
31. maj 2018 i København

Kursus i ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database?  
1. juni 2018 i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelsen, som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder.  
19. september til 10. oktober 
2018 i København

Flere jobsamtaler? Ja tak! 
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.   
9. april 2018 i Odense
16. april 2018 i Aarhus
 
Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

Webinar:
Pensionsøkonomi
(uden gennemgang af
efterløn)
11. april 2018
7. juni 2018

PFA 55+ kursus: Du er
holdt op med at arbejde
12. april 2018 i Hørsholm
17. april 2018 i Kolding
18. april i Glostrup
25. april 2018 i Aarhus
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Navn: Anita Bjerg Elleby          
Stilling: Bibliotekar ved Vejle Biblioteker-
ne, Team Læring og CB (centralbiblioteker)       
Uddannelse: Bibliotekar fra 1988 (sektion 
I, folkebiblioteker). Master i biblioteks- og 
informationsvidenskab i 2008. Fag på 
IT-Universitet om læring og it, 2013. To 
diplommoduler i læreprocesser, didaktik og 
medier, 2014-2015.  
Tidligere: Center for Freds- og Konflikt-
forskning, Dansk Center for Internationale 
Studier og Menneskerettigheder samt 
Forsvarets Bibliotekscenter.       
Alder: 52 år  

Du er flyttet fra København til Vejle, hvor 
du har fået job som bibliotekar. Hvad 
gjorde, at du søgte netop det job?    
- Mit navn stod henover stillingsopslaget. 
De søgte én, der skulle være opsøgende, 
nysgerrig og udvikle nye læringstilbud, 
én, som kunne lide at undervise og havde 
bud på formidling af digitale ressourcer til 
forskellige målgrupper. Det er lige det, jeg 
kan og gerne vil. 
   Da jeg i 1980’erne tog bibliotekarud-
dannelsen, valgte jeg sektion I, der var 
målrettet folkebiblioteket, men da jeg blev 
færdig i 1988, var der stor arbejdsløshed, 

og jeg brugte de første ti år på at etablere 
mig på arbejdsmarkedet. Siden har jeg 
haft 18 gode år i det statslige på mindre 
specialbiblioteker. Undervejs søgte jeg job 
på folkebiblioteker, men uden held. Derfor 
tog jeg efteruddannelse i didaktik, it og 
læring, fordi det kunne være nøglen ind til 
folkebiblioteket. 
   Desuden er jeg jyde, og jeg har altid 
drømt om at komme tilbage, så da min 
mand fik mulighed for at rykke sin ar-
bejdsplads i Banedanmark til Fredericia på 
grund af de statslige udflytninger, blev vi 
enige om at flytte til Vejle. 
           
Hvad var din oplevelse af jobsamtalen?    
- Det føltes som at »komme hjem«, der var 
god kemi, og allerede 50 minutter efter 
samtalen fik jeg tilbudt jobbet. De ser min 
faglige profil som en fordel, fordi jeg kom-
mer »udefra«, er uddannet bibliotekar og 
har en moden alder. 
   Jeg var også meget ærlig til samtalen og 
fortalte, at jeg i mit sidste job oplevede 
stress og var stoppet af den grund. 

Hvad hjalp dig, da du oplevede stress?     
- Gennem min erhvervsevneforsikring 
hos PFA via BF kunne jeg hurtigt få en 

psykolog. Efterfølgende har jeg brugt BF’s 
jobsøgningskurser og karriererådgiver. Han 
spurgte mig blandt andet: »Hvis du kan 
vælge frit på alle hylder, hvad vil du så?« 
Og jeg ville gerne på et folkebibliotek, så 
det gik jeg efter og arbejdede med mit 
CV og min ansøgning. Jeg var tro mod mig 
selv, men også lidt mere pågående og 
frisk, end jeg måske tidligere havde været. 
I jobopslaget stod for eksempel: »Har du et 
bud på formidling af digitale ressourcer?« 
Og jeg skrev: »Ja, det har jeg, invitér mig til 
jobsamtale, så præsenterer jeg det.«  

Hvad bliver dine opgaver i Vejle?     
- Jeg skal undervise i informationskom-
petence og medvirke til at nytænke og 
udvikle vores læringstilbud til alle aldre, 
så flest muligt bliver fortrolige med de 
digitale ressourcer. I forhold til Vejles 
CB-funktion skal jeg også være med i et 
ambassadørnetværk, hvor vi diskuterer, 
om det er de rigtige ressourcer, vi tilbyder 
borgerne. Derudover skal jeg have vagter i 
voksenudlånet.
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Det er som at komme hjem
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WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

Vi iscenesætter og indretter fremtidens biblioteker. 

Kontakt os for rådgivning på telefon 76 78 26 11 eller besøg os på  
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk for mere inspiration. 
Her kan du finde biblioteksindretninger fra hele verden.

BYD FORÅRET VELKOMMEN!

”Denne konflikt 
handler om, at de 
offentligt ansatte 
skal anerkendes for 
det store arbejde, 
de hver dag yder 
for samfundet.”
Tine Segel, BF’s formand

Forsidefoto:
Offentligt ansatte varsler konflikt 4. april i København.
Foto Jens Astrup/ Scanrpix
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Gode formidlere
giver aha-oplevelser

Interview 
med chefen 

for Dokk1

Ny bibliotekslov? 

De offentligt ansatte skal anerkendes for deres indsats 

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Bliv klogere hjemmefra 

TEMA

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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