Vi bygger fremtiden sammen - BCF årsmøde 2022
PROGRAM FOR BCF årsmøde 2022
Verden er altid i forandring. I bibliotekerne er det en langvarig tradition at flytte sig sammen med det
samfund, vi er en del af – og til tider også at flytte på det. Alligevel er det som om de sidste to års helt
særlige omstændigheder på flere måder har sat spotlight på områder.
Områder der pludselig føles mere magtpåliggende end nogensinde, hvis vi i bibliotekerne fortsat skal
være relevante og have indflydelse på den udvikling, der er både internt i organisationerne og i de kontekster, vi er en del af.
Læringskompetencer, partnerskaber og innovationskultur har aldrig føltes mere væsentlige end nu. På
årsmødet får vi en række skarpe bud fra nogle af de stærkeste stemmer på området i øjeblikket, der
giver deres vinkel på, hvad der kræver særlig ledelsesfokus lige nu, hvis vi også i fremtiden skal være
stærke og innovative organisationer. Samtidig retter vi blikket mod nogle af de nationale spor i biblioteksverden, som vedrører os alle.
Som noget helt nyt har vi i år flyttet årsmødet til Legoland Hotel & Conference, med besøg på LEGO
House, der ligesom bibliotekerne har fokus på værtskab og publikumsudvikling. På årsmødet bliver der
lejlighed til at opleve det indefra og få deres vinkler på strategisk serviceudvikling og arbejdet med brugerrejsen.
Vi glæder os til at indtage ridderborge, piratværelser og undersøiske universer med jer til et stærkt årsmøde, hvor vi sammen gør os klogere på de ledelsesudfordringer og -opmærksomheder, vi alle står
over for lige nu.

TORSDAG DEN 15. SEPTEMBER
Kl. 9.30
Ankomst og morgenkaffe
Kl. 10.00

Åbning af Bibliotekschefforeningens årsmøde

Kl. 10.30

Fremtidens biblioteker set fra mellemledernes stol

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.15

Kan vi lære noget af en krise – med filosofiens hjælp? v/ Anne Marie Pahuus, prodekan
på Aarhus Universitet
Kriser kan lære os at skelne de ting tydeligere, som allerede var undervejs. Vi var ved
at nærme os fjernarbejde, naturhensyn og øget fokus på lighed. Nu er vi der for fuld
styrke. Men kriser hjælper os ikke kun til at se de akutte udfordringer klarere, vi får
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også et nyt tempo og en ny eftertænksomhed, som kan danne grundlag for at handle
anderledes. Denne forening mellem etik og handling er foredragets bud på filosofiens
relevans i en tid, hvor krisen har sat skel, men også givet sig udslag i egentlig næstekærlighed.
Anne Marie Pahuus er prodekan for forskning på Aarhus Universitet og filosof. Hun har
arbejdet i forhold til værdier og mening, bl.a. i sundhedsprofessionerne, i folkekirken, i
skolerne og i socialt arbejde. Har desuden samarbejdet med en række private virksomheder om tillid og mening i organisationers kultur, ledelse og samarbejde.
Kl. 12.15

Frokost og gåtur i parken

Kl. 13.15

To parallelle spor - seminar
Efter frokosten kan du vælge mellem to spor:
1. 21st Century Skills & Mindset v/Louise Opprud Jakobsen
Med tre skarpe indlæg sætter Louise Opprud spotlight på de kompetencer, der
er behov for i fremtiden. Louise Opprud, hjernenørd, innovatør og fremtidsforsker vil med afsæt i erfaringer fra innovative organisationer og virksomheder
verden over give tre diskussionsoplæg på, hvilke læringsstrategier, teknologiske kompetencer og partnerskaber, der er essentielle i fremtidens organisation.
2. Fremtidens arbejdsliv er fleksibelt, forskelligt og fælles v/Camilla Kring
Hvordan kan vi skabe nye stærke, bæredygtige grundrytmer i arbejdslivet, der
understøtter en mangfoldighed af familierytmer, arbejdsrytmer og døgnrytmer? v/Camilla Kring, ph.d. og forfatter feat. Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Norges Juristforbund, der vil fortælle om konkrete erfaringer
med at skabe en fleksibel arbejdskultur.

Kl. 14.15

Pause

Kl. 14.30

Service og værtsskab part 1, v/ Amer Mahmutovic, Sr. Team Manager Guest Experience hos LEGO House
Amer Mahmutovic giver et indblik i, hvordan LEGO House arbejder strategisk med service og værtsskab som et vigtigt redskab til at højne brugertilfredsheden og få gæsterne til at genbesøge LEGO House. Amer vil også introducere os for arbejdet med
gæsterejsen. Under oplægget hører vi blandt andet om, hvordan LEGO House måler på
effekten af indsatserne, hvordan de træner medarbejderne, og hvilket ledelsesmæssigt fokus det er vigtigt at have. Oplægget er en introduktion til eftermiddagens besøg
på LEGO House.

Kl. 15.30

Tjek ind og coffee to go

Kl. 16.00

Afgang til LEGO House
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Kl. 16.15

Service og værtsskab part 2
Playful tour i LEGO House, her oplever vi i praksis det målrettede arbejde med service
og værtsskab og herunder gæsterejsen.

Kl. 17.45

Transport retur til hotellet

Kl. 19.15

Velkomstdrink og middag.
Vi runder dagen af i en hybrid mellem lyrik, fysisk aktivitet og kreative byg selv gener.

FREDAG DEN 16. SEPTEMBER
Kl. 9.00

Morgensang

Kl. 9.15

Nationale spor.
I 2021 blev der lagt en række vigtige nationale spor ud, som vedrører os alle. Vi dykker ned
i tre, der fremadrettet har strategisk betydning for bibliotekernes position.
Borgmesterbrevet fra KL: Hvad betyder borgmesterbrevet for arbejdet med nye byråd og
udvalg, og hvordan kan vi samarbejde om det?
Håndslaget og nye læselystprojekter: Tre stærke bud på nye projekter der skal arbejde
med børns læselyst.
Bibliotekernes arbejde med Verdensmål, Kulturens analyseinstitut og Dansk Kulturliv: det
politiske fokus på biblioteker og kulturliv kræver stærke netværk og databaseret viden. Vi
stiller skarpt på tre områder, der rører på sig lige nu, og som vi alle skal kende til. v/Michel
Steen-Hansen, Direktør for Danmarks Biblioteksforening.

Kl. 10.45

Pause

Kl. 11.15

Fællesskab på Distancen v/Pia Hauge
Mange ledere er blevet udfordret af tanken om at skulle lede på distancen. Hvad betyder
det for vores organisation? – Hvordan skaber vi en fælles kultur på arbejdspladsen, når vi
ikke nødvendigvis er der alle sammen på samme tidspunkt? – Og hvilke tanker skal man
gøre sig som leder når flere medarbejdere arbejder hjemme og man skal lede fra distancen. Hvilke positive muligheder har distancearbejdet åbnet op for - og hvad kan vi som ledere stille af krav?
Det vil Pia Hauge, forfatter, ledelsesrådgiver og tidligere chefrådgiver hos DR, fortælle
mere om med udgangspunkt i mange års arbejde med ledelse, faglig fordybelse og hvordan man skaber de bedste rammer for medarbejdere, så de både præsterer og trives på
den enkelte arbejdsplads.
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Kl. 12.15

Happy note
Poetisk opsamling, hvor vi i fællesskab siger tak for årsmødet!

Kl. 12.30

Frokostbuffet
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