Mødereferat
Intro

23 var mødt op til det sidste Netværksmøde. Efter en kort velkomst af Vibeke Nielsen,
viste præsentationsrunden, at der var en del nye deltagere. Et af de nye ansigter var
Helene Filskov Bjerre Jensen fra Sundby Bibliotek som kort fortalte om København
Kommunes Bibliotekers eget nye newcomer projekt kaldet ”Cultural Volunteer
Program”.
Den engelske biblioteksbrochure + plakat
Mette Johnsen fortalte om den nye engelske brochure ”Get a happier life with your
library!”. Brochuren vil blive omdelt til alle landets folkebiblioteker i den kommende tid.
Netværksdeltagerne blev bedt om at kommentere brochuren. En mente at reklameringen
for Bibzoom burde være undgået, da ikke alle landets biblioteker har købt adgang til
BibZoom, og en anden mente at brugen af udelukkende kaukasiske hoveder kunne virke
ekskluderende, ellers fandt deltagerne brochuren forfriskende, sjov og anderledes.
Fra deltagerne blev der vist interesse for plakaten som var blevet produceret til
Biblioteksledermødet i Nyborg. Pga. mangel på vægplads ude på bibliotekerne ønskede
nogle at plakaten også blev lavet som banner. Vibeke vil undersøge om der er
projektmidler til at få produceret plakater og banner.

Tine Howitz fra Consortium for Global Talent

”Samarbejde, samarbejde og samarbejde”, kunne have været overskriften på Tine Howitz
oplæg.
Tine startede med at fortælle om historien bag og formålet med Consortium for Global
Talent, om deres samarbejdspartnere og om Danmarks demografiske udvikling, som gør
os afhængige af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. I tråd med hvad forskellige
undersøgelser har vist, understregede Tine Howitz også, hvorfor det er så uendeligt
vigtigt at ikke alene arbejdslivet, men i lige så høj grad fritiden er meningsfuld for expats
og ikke mindst den medfølgende ægtefælle.
I forbindelse med medfølgende familie, fortalte Tine en historie om en amerikansk
hjemmegående hustru. Hendes mand havde efter lang tids bejlen fra en stor virksomhed
sagt ja til at komme til Danmark. Den amerikanske kvinde havde brugt nogle af sine
mange fritimer på at tage en køreprøve, som var på dansk, men var dumpet tre gange.
Efter den tredje gang havde hun gjort det tydeligt for sin mand, at hvis hun dumpede én
gang til, var de på det næste fly hjem til USA. Historien er et tydeligt bevis på, at der
mindst skal bruges ligeså mange ressourcer på fastholdelsesstrategier som på
tiltrækningsstrategier – herunder også i forhold til den medfølgende familie.
Tine Howitz talte videre om hvordan Konsortiet mere konkret arbejder. Hun fortalte at de
fx arrangerer ”After hour” møder på forskellige virksomheder rundt om i landet, hvor de
får forskellige oplægsholdere ind for at tale om et specifikt emne. Der blev forslået at
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bibliotekerne skulle medvirke som oplægsholder til disse ”After Hour” møder, hvilket
Tine Howitz syntes var en god ide.
Tine Howitz informerede videre om, at de i år arbejder med tre indsatsområder: Lokal
integration, Tonen i omtale af udlændinge medierne og Information på engelsk på
offentlige institutioner. I arbejdet med den lokale integration anså hun bibliotekerne som
en af grundpillerne, og hun opfordrede de fremmødte deltagere om at tage denne vigtige
opgave på sig.
I den forbindelse anbefalede Tine Howitz, at bibliotekerne skulle samarbejdede strategisk
om at finde ud af, hvordan de vil spille en altafgørende rolle i fastholdelsen af den
udenlandske arbejdskraft. Efter afklaringen skal bibliotekerne tale med én fælles stemme
til politikerne, for derigennem at få synliggjort og værdisat deres rolle i en national
fastholdelsesstrategi.
Tine Howitz inviterede til et langt tættere samarbejde mellem Konsortiet og
bibliotekerne. Eksempelvis ville hun meget gerne reklamere for bibliotekernes events på
Konsortiets kalender, hvis arrangementerne har en eller anden form for faglig substans.
Tine Howitz mener dog, at Expat in Denmark er det mest oplagte sted for bibliotekerne at
reklamere for deres tilbud. Det blev besluttet, at der skulle findes en praktisk digital
måde, hvorpå bibliotekerne kunne indsende deres events til Konsortiet og Expat in
Denmark.
Newcomer: Steven Baldock
Efter frokost fortalte Steven Baldock fra England om nogle af de problemer, han havde
haft, da han kom til Danmark. I starten hvor han skulle vende sig til det danske sprog
brugte han al energi i løbet af arbejdsdagen, så der var ikke overskud og lyst til at være
social med danskere i fritiden. Han kunne have opholdt sig i et hvilket, som helst ikkeengelsk-talende land det første halve år. Efter den første tid blev Steven mere interesseret
i at møde danskere, og grunden til fortsat at bo i Danmark er det sociale netværk, som
han har opbygget. Det er dog også vigtigt, at der er arrangementer på engelsk for
newcomers hvor man kan møde andre newcomers.
Erfaringsudveksling
Der blev redigeret en del i dette punkt. Craig Till fra Expat in Denmark fortalte om
organisationen og deres arbejdsområder. Mange biblioteker ønsker at fortsætte med
Expat dinners på bibliotekerne. Det er vigtigt at datoerne meldes ud i meget god tid. Det
blev desuden aftalt, at Mette Johnsen og Vibeke Nielsen aftaler en procedure for, hvordan
bibliotekerne annoncerer for lokale arrangementer for newcomers hos Expat in Denmark
og Global Talent.
Tiden var nu kommet til erfaringsudvekslingen. Da der forud for Netværksmødet var
tikket er par mails ind omkring hvordan Aalborg Bibliotek havde formået at samle 100
gæster til deres Expat Dinners, havde Mette Johnsen arrangeret at Vita og Bodil fra
Aalborg Bibliotek, som desværre ikke kunne være med på Netværksmødet, at de skulle
fortælle om deres forløb op til Dinneren via Skype. Desværre strejkede højtalerne i
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mødelokalet, så spørgsmål og svar blev givet og modtaget gennem en mobiltelefon,
hvilket betød at det desværre var meget svært at høre hvad Vita og Bodil fortalte.
Dagen blev afrundet med, at Vibeke Nielsen meget kort fortalte om Projekt Newcomers
2, som starter 1. december. Der vil komme en mere fyldig artikel i For Biblioteker i
december.
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