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Kreativ og dygtig børnebibliotekar 

 søger nye udfordringer 

Fysisk formidling 

Min erfaring med fysisk formidling stammer fra masser 

af udlånsvagter, det får man heldigvis i overflod som 

vikar, og det er noget af det jeg sætter mest pris på i 

arbejdet som bibliotekar – den direkte kontakt med bru-

gerne og den daglige gang i biblioteksrummet med at 

lave udstillinger, der inspirerer og udfordrer læserne. 

 

Formidling og kompetencer 

Digital formidling 

Den digitale formidlingserfaring har jeg i 

høj grad fra min blog og pasning af diverse 

sociale medier, både mine egne som bibli-

otekets. Jeg startede Frederikssund Biblio-

tekernes Instagram og var deres SoMe-

manager på både IG og Facebook, både 

kreativt og udførende, til jeg forlod dem i 

november ’16. 
Events og arrangementer 

Jeg har været med til at skabe flere succesfulde arran-

gementer i både Allerød og Frederikssund, fx flere ud-

solgte og publikumroste bogcafeer, været vært for fagli-

ge arrangementer, børnefestivitas, filmvisninger med 

popcorn og saftevand og afholdt lektie- IT- og samtale-

cafeer.  

Jeg har desuden haft ansvaret for sommerbogen 2016 i 

både Allerød og Frederikssund og stået for både den 

fysiske og digitale formidling i den forbindelse med en 

tydelig fremgang i antallet af unge læsere (omkring 20% 

flere i alderen 12-15 år i Frederikssund).  

I Egedal har jeg afholdt succesfulde booktalks til kom-

munens 5. klasser som både børn og lærere var yderst 

tilfredse med. 

Materialekendskab 

Jeg har et solidt kendskab til børne– og 

ungdomslitteratur (og lidt voksen) blandt 

andet fra min blog, hvor jeg får tilsendt og 

anmelder nye bøger fra forskellige forlag 

og fra udlånsvagter og brugerkontakt i 

massevis. 

Jeg følger desuden forlag og forfattere på 

diverse sociale medier og nyhedsbreve 

for at holde mig opdateret på nye udgivel-

ser og events. 

2011-14  – Kandidat 

Det Informationsvidenskabelige Akademi, Øst 

 Fokus: Ungdomskultur og  

sociale medier 

2008- 11 – Bachelor  

Det Informationsvidenskabelige Akademi, Øst 

 Fokus: Sociale medier og  

kulturinstitutioner 

Uddannelse 
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2017 

Ølstykke Bibliotek - Børnebibliotekar 

 

2016-17 

Frederikssund/Slangerup Bibliotek – Børnebibliotekar  

 

2014-16 - kortere vikariater 

Allerød Bibliotek – Bibliotekar  

Espergærde Bibliotek – Børnebibliotekar 

Hvidovre Hovedbibliotek - Børnebibliotekar  

2011-14—studiejob 

Folketingets Bibliotek – Studentermedhjælper  
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Bogblog—om læsning, bøger og biblioteker: 

www.bibliotekattensboeger.com 

Instagram:  

@bibliotekat 

@missinformation 

Twitter: 

@bibliotekat1 

2015 til nu SoMe-, blogger- og ungdomslitteraturrepræsentant i BogForums Messeudvalg 

2016  SoMe/marketinggruppen for Biblo.dk 

2015-2017 Næstformand - IVA Alumneforening 

Næstformand - Studienævnet, IVA Øst 

Studenterrepræsentant i Merit- og Dispensationsudvalget, IVA Øst 

2012  Gruppeansvarlig for Kommunikationsgruppen for den internationale BOBCATSSS konfe-

rence 2013 i Ankara – arrangeret af IVA (København) og Hacettepe Universitet (Ankara) 

                     Medlem af styre/koordinationsgruppen for BOBCATSSS projektet  

2011   Studenterrepræsentant i Kommunikationsforummet, IVA Øst 

             Studenterrepræsentant i Rekrutteringsudvalget, IVA Øst 

2010-11  Medlem af Forretningsudvalget (FU) for De Studerendes Råd, IVA Øst 

2009-08  Rusvejleder – gruppeansvarlig – IVA Øst 

Frivilligt arbejde 

Sociale medier og blog 


