
 

Mål for prosjektet 
 
Prosjektets to hovedmål er: 
1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere 
bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. 
2. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget 
bibliotek ihht den nye bibliotekloven. 
 
Kompetansehevingen vil være samlingsbasert og bestå av: 

• Samling i to dager med teori, evt miks med små praktiske oppgaver, finne et 
• tema for den konkrete debatten som skal utføres 
• Arbeid på egenhånd: jobbe med tema og finne/booke debattanter for en konkret 
• debatt i eget bibliotek 
• Samling/workshop to dager praktisk konkret arbeid under veiledning av innleide 
• fagfolk, forberedelse til debatt., vurdere eksempler på debatt 
• Gjennomføring av debatt i eget bibliotek. 
• Evaluering av debattene og kompetansehevingen for at fylkesbibliotekene kan justere 

kursopplegget for høyest mulig kvalitet ved evt. videreføring i de øvrige bibliotekene i 
fylkene. 

 

Evaluering 
 

I forbindelse med at bibliotekene arrangerer debatter, ønsker vi å få en kort evaluering av hvert 
deltakende bibliotek. Spørsmålene er satt ut fra målene for prosjektet og opplegget fram til og med 
utført debatt. 

Skjemaet fylles ut etter gjennomført debattarrangement og sendes ditt fylkesbibliotek. De vil etter 
hvert bli lagt ut på bloggen. 

  



 

Bibliotek: NORD-ODAL BIBLIOTEK 

 
Tema for debatt: Kommunereformen 

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 gjorde et grundig forarbeid med konkret problemformulering og klare mål for debatten. Dette 
gjorde det lett å skaffe faglig innleder, debattleder og paneldeltagere.  Debattkvelden ble 
markedsført gjennom plakater, avisannonse, div. arrangementsoversikter, omtale på Odalsportalen, 
hjemmesider og Facebook. 
 
 
 
 
 
 

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? 
 
Den praktiske gjennomføringen av programmet var vellykket. Den faglige innledningen var litt for 
generell i forhold til debattens tema, men ellers grei. Debattlederen hadde fin kontroll med 
debatten, skapte trygge rammer og utfordret panelet på en ballansert måte. Paneldeltagerne fikk 
klart fram sitt syn med bra engasjement og passe ”temperatur”. 
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Ja 

 Fikk dere presseomtale?  
Ja 

 Fungerte det tekniske? 
Ja 



 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
Ja, men litt færre oppmøtte en beregnet. 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
Ja 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Ja. Lærerikt og inspirerende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


