
DFFU Vinterinternat, den 1. marts 2018
Tine Segel, formand BF

Kompetencer til tiden – og fremtiden



Bibliotekarens 
udviklingshistorie

Kuratoren der følger med i hvad der er interessant og byder ind med viden, information, nye medier og 
skaber universer for (og med ?? Red.) brugerne
Kilde: Future Navigator



Politisk fokusområde: Kompetencer og arbejdsliv
Formål: Bibliotekarforbundet ønsker som aktiv sparringspartner at 
understøtte det enkelte medlems karriere- og kompetenceudvikling, samt 
trivsel gennem hele arbejdslivet

Udmunder bl.a. i

▪ Arbejdsmarkedsanalyse på vej med opsamling på 
kompetencer

▪ Kompetencemodel (på vej) med udgangspunkt i 
generelle, personlige og faglige kompetencebehov

▪ Fokus på jobmobilitet og employability

BF Politisk strategi 2017-2018



▪ Ikke længere monopol på et bibliotekarisk 
arbejdsmarked

▪ Flere fagligheder i spil på bibliotekerne

▪ Nye arbejdsmarkeder for informations specialister 

… Den der tror han er færdiguddannet er ikke uddannet, 
men færdig – kinesisk ordsprog

Et ændret arbejdsmarked



▪ BF Medlemsundersøgelse 2017

1. Hvilke overvejelser har du om at skifte job

2. Hvordan betragter du dine muligheder for at få 
nyt job, hvis du bliver ledig?

Jobmobilitet og employability



▪ Overvejelser om at skifte job

▪ 52,7 % overvejer

▪ 24,8 % overvejer, men søger ikke aktivt

▪ Aldersfordeling

▪ Under 30 år er den største gruppe af aktivt 
søgende (20%)

▪ Over 30 år er det hver 3. medlem der overvejer, 
men ikke gør det

Overvejer nyt job



▪ 52,3 % mener at deres muligheder for nyt job er 
dårlige eller meget dårlige

▪ 35,7 mener at mulighederne for at få nyt job er gode 
eller meget gode

Fordelt på medlemsgrupper
▪ Privatansatte: 68,5% mener de har gode muligheder for nyt job

▪ Kommunalt ansatte: 30,7% mener de har gode muligheder for nyt job

▪ Statsansatte: 38,7 % mener de har gode muligheder for at få nyt job

Muligheder for jobskifte



▪ Vise vejen til de nye kompetencebehov på det 
fremtidige arbejdsmarked

▪ Dialog med cheferne

▪ Øge troen på ‘sig selv’ i forhold til karrieremuligheder

▪ Skabe en kultur med fokus på karriereudvikling, ikke 
kun i andre jobs – men også i nuværende job

I arbejdstøjet



Formålet var at få afklaret fremtidige kompetencebehov 
for bibliotekarer og informationsspecialister. 

Og at få afdækket, hvor BF fremtidig skal rekruttere 
medlemmer. 

Metoden var at bruge statistik og fremskrivning af 
nuværende medlemsgrupper, samt kvalitativ analyse ved 
hjælp af interviews med chefer, ledere og 
uddannelsesansvarlige 

Arbejdsmarkedsanalyse



▪ Digitalisering – data management, records
management, metadata m.m.

▪ Projektarbejde (og projektledelse)

▪ Relationelle kompetencer

Resultater -
kompetencebehov



Specialistrollen går hånd i hånd 
med generalistopgaver

Specialist, generalist?



▪ Det vertikale ben i T-et illustrerer den faglige dybde på 
et specifikt område

▪ Det horisontale ben illustrerer evnen til at arbejde 
sammen med eksperter på andre felter og evnen til at 
anerkende og anvende disses særlige kompetencer 

T-profil



▪ Karriererådgivning

▪ Ansættelsesgrupper, netværk 
og faggrupper

▪ Moduluddannelser

▪ Konferencer

▪ Temadag

▪ Gå-hjem-møder

▪ Morgenmøder for ledere

▪ E-learning (webinarer og kurser)

… i hele Danmark

BF tilbyder



BFs mission for arrangementer

▪ Vi gør BF’erne dygtigere 

▪ Vi giver BF’erne faglig inspiration, idéer og fokus på 
videreudviklingsmuligheder 

▪ Vi vil et attraktivt mødested for faglig og personlig erfaringsudveksling 
mellem BF’ere

”En masse gode idéer til undervisningen, hvor jeg i højere grad kan inddrage eleverne aktivt vha. øvelser, refleksion m.m. 
Samtidig synes jeg, det var rigtig godt med en meget afvekslende undervisning, hvor vi, deltagerne, kom hinanden ved på 
tværs af arbejdspladser og faglighed.” 

(Evalering af gå-hjem-mødet "Didaktiske greb og metoder - når bibliotekaren underviser", 28. november 2017 i Kbh.) 

”Jeg har i løbet af de to dage kurset har varet, fået flere brugbare redskaber med mig, end jeg kan erindre, at have fået 
fra noget andet kursus.” 

(Kurset "Bliv informationsarkitekt!" 3.-4. februar 2015 i København) 

”Meget brugbare tips, som jeg begyndte at bruge med det samme! Virkelig nemt at have med at gøre, når det bare 
var en time. Jeg glæder mig til næste webinar...” 

(Evaluering af webinaret "Skriv til nettet" den 26. januar 2017) 

Hvorfor



▪ Hvor skal vi hen – sammen, hvordan og med hvem?

▪ Målrettet kompetenceudvikling for den enkelte

▪ Videreuddannelse 

…. Flere penge … her kan vi så vente på OK18  

Efterlysning



Tak!




