
 

Debattevaluering 

Midtre Gauldal folkebibliotek 
Tema: «Går gaulalaksen mot en langsom død?»                                
Sted: Kinoen i Gauldal skole- og kultursenter torsdag 21. mai 2015 

1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  

Idé: Laksestammen er sterkt presset. Aktuelt å sette søkelys på det rett før fiskesesongen starter. 

Mål: Belyse laksefiskets betydning for identitet, økonomi og rekreasjon i Gauldalen. 
         Belyse laksestammens tilstand og konsekvensene for fisket. 
 
Budskap: Tiltak må settes i verk for å berge laksestammen fra utrydding. Hvem har ansvar og hva gjøres? 
 
Evaluering av arbeidet i denne fasen:  
Søkende og famlende i starten. Det tok tid før vi fant ut hvor vi ville. Målet var egentlig 2-delt: Arrangere 
debatt for å få erfaring med arrangementsformen (fullføre oppgaven) og sette søkelys på et aktuelt og 
kontroversielt tema lokalt. Da vi hadde bestemt tema og arbeidsfordeling, gikk forarbeidet greiere. Men vi 
kom i tidsnød og besluttet utsetting av debatten fra 7. til 21. mai. Deretter gikk planleggingen som den 
skulle. 
Neste gang må vi starte tidligere med å finne paneldeltakere, det var denne gangen den mest tidkrevende 
utfordringen. Viktig å gjøre en grundig jobb med å få taleføre paneldeltakere som gir debatten god nok 
bredde. Det klarte Lars Østraat kjempebra, det tok bare litt lengre tid enn bergnet. 
 

2) GJENNOMFØRING  

Debattleder Lars Østraat (redaktør i Trønderbladet) hadde fått med seg 5 meget flinke debattanter i 
panelet og forberedt seg godt. Han ledet debatten strukturert og med god driv. Folk i salen kom også til 
orde. Temaet ble belyst med god bredde og argumentasjon. Enighet ble selvsagt ikke oppnådd. Lokalet og 
det tekniske fungerte godt takket være kulturhusleder Atle Fredagsvik. 

 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
 Hovedgrunnen til at arrangementet ble vellykket, er jobben Lars Østraat og Atle Fredagsvik gjorde. Med 
slike samarbeidspartnere på laget, er det enkelt for biblioteket å arrangere debatt! 

 Var arrangementet godt nok markedsført? Ja, i lokalpressen, med plakater og løpesedler, på 
kommunale nettsider og «Fjesbok». Trønderbladet laget infomateriellet.   

 Fikk dere presseomtale?  Forhåndsomtale og referat i Trønderbladet. Håper på referat i 
Gauldalsposten. 

 Fungerte det tekniske? Ja, det ble ivaretatt på aller beste måte. Supert å ha teknisk kyndig hjelp i 
salen da en av «myggene» streiket. Fikk også super riggehjelp på forhånd. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme? Mener det. Både fiskere, grunneiere og 
næringslivsfolk satt i salen.  Lokalet var halvfullt, dvs. et publikum på 35 personer. 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? Vi var nøye med å opplyse om at biblioteket 
arrangerte i samarbeid med Trønderbladet og Støren Kulturhus. 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? Ikke arena, de oppfattet 
nok kinoen som arena. Det var jo der vi var. Vi fikk noen positive tilbakemeldinger for 
arrangementet, så de oppfattet vel heller biblioteket som en god arrangør i samarbeid med sine 
partnere. 

 



4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Ja, for meg var samlingene og læringen nødvendig for i det hele tatt å kunne ta fatt på 
debattarrangementer.  Det har gitt meg et grunnlag å stå på. Det var nødvendig når jeg ikke hadde 
erfaring å støtte meg til. Kursinnholdet var matnyttig og lett å omsette til praksis. Etter å ha gjennomført 
debatten og fått litt erfaring, regner jeg med at det skal gå greit å arrangere flere. Mine medarrangører var 
såpass fornøyde med gjennomføringen at de gjerne vil fortsette samarbeidet. Dermed har vi de beste 
forutsetningene for å lage flere debatter. Vi ser for oss valgdebatt i september. 
 
 

 

Støren 26. mai 2015 

Elisabeth Galten 
 

 

 


