
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek: Klæbu Folkebibliotek 
Tema for debatt: Folkehelse i Friluftslivets år 



1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere 
arrangementets hensikt og retning på en slik måte at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da 
blir det enklere å skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et godt 
fundament både for detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 
Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  
Vi har etablert en referansegruppe med ordfører i kommunen og leder for de forskjellige rådene. 
Sammen har vi bestemt tema for de åpne møtene, og bestemte at vi ville ha et møte om folkehelse 
og friluftsliv. Dermed var tema bredt forankret, og aktuelt bå i friluftslivets år. Vi spisset vinklingen 
med spørsmålet «Hvordan nå de inaktive?» På dette møtet ville vi belyse folkehelsearbeid og 
informere om bredden av aktivitetstilbud for voksne i kommunen. Kanskje det kunne avdekkes 
behov og kanskje motivere flere til aktivitet.  Vi brukte relativt mye tid på forarbeidet.  
Denne Pondusstripa ble brukt til inspirasjon og formidling om møtet i forkant: 

 
 

2) GJENNOMFØRING 

En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og 
debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne personer med riktige kunnskaper og kompetanse. 
Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er avgjørende. Ikke minst 
har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. 
I gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og 
debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik 
Wold) 
Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 
Vi valgte å satse på flere innledere siden temaet tilsynelatende var bredt. Vi ville også ha 
innledere utenfra for å by publikum ny kunnskap, og å supplere kommunens vante fjes. Her la vi 
ned en del arbeid med å finne innledere, flere øverst på lista hadde ikke anledning.  
Det løste seg fint vi fikk ansvarlig for fylkeskommunens folkehelsearbeid som informerte ganske 
generelt, en forsker fra NTNU «Forskning rundt de voksne inaktive, hva funker?» i tillegg til 
kommunens kulturansvarlige og leder for privat treningssenter, som informerte om tilbud og 
tilrettelegging for aktivitet i nærmiljøet. Krise da innleder fra NTNU meldte forfall pga sykdom 
samme dag. Han prøvde å skaffe vikar, men lyktes ikke. Hege på biblioteket fikk låne 
powerpointene hans, tok en halvtimes briefing på telefon, og presenterte hovedpunktene på 
møtet. En ok nødløsning, som ikke kan gjøres for ethvert tema. Innlederne snakket i 10 minutter + 
korte oppfølgingsspørsmål, og resten av tiden ble brukt til debatt. Tannlege og tidligere ordfører i 
kommunen ble hyret inn for å lede debatten. Det fungerte bra. Det var ikke lagt opp til 
paneldebatt med innlederne, men spørsmål og innspill fra deltakere og innledere, og slik ble det 
også. En aktiv forsamling og god deling av eksisterende tilbud, ideer og tanker, og spiren til 
etablering av nytt volleyballtilbud ble lagt. 



 

 
3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Møtet ble annonsert i lokalavisa, på kommunens hjemmeside, på bibliotekets FB side.  
Det ble hengt opp plakater i bygda og samme ble sendt i mail til referansegruppas 
kontaktnett. Vi hadde også små møtelapper som hadde ligget i bibliotekets skranke i en 
ukes tid på forhånd. 

 Fikk dere presseomtale?  
Lokalavisa hadde dobbeltoppslag om møtet i etterkant. 

 Fungerte det tekniske? 
Biblioteket har kjøpt inn lydutstyr som er litt nytt og uvant, men som vi fikk til å fungere 
greit. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
I ganske stor grad. Forskjellige folk kom, pensjonister småbarnsforeldre folk fra idrettslag, 
speiderne og trimgrupper og noen nysgjerrige. 32 oppmøtte akkurat dobbelt så mange 
som på 1. møte. 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
Ja, Hege fra oss ønsket velkommen og avsluttet også møtet, og orienterte kort om 
møteserien. 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Ja, det fikk vi umiddelbar tilbakemelding på fra møteleder og publikum. 

 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
Ja absolutt! Fikk gode innspill og hjelp til å planlegge de viktige tingene, og unngå de store 
forglemmelsene. Workshop ble viktig i forhold til å klargjøre vår rolle overfor referansegruppa 
(uten at det var problematisk i forkant), og luka ut noen mulig uheldige vinklinger før vi satte 
endelig tema og valgte og kontaktet innledere.  
 

 

 
 

 


