
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek:  
Selbu folkebibliotek________________________________________ 

 
Tema for debatt:  
«Vi bryr oss om ungdommen og setter rus og festkultur på 
dagsorden» ____________________ 



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?  
Ungdom og rus er et aktuelt tema. 
Jeg kontaktet SLT-koordinatoren og fikk informasjon om den nylige gjennomførte 
ungdomsundersøkelsen som var gjennomført i kommunen. 
Hun skrev en artikkel og leverte lokalavisa som igjen intervjuet ordfører og SLT rep. fra Politiet. 
Vi arrangerte debatten så første tirsdag etter publisering: 
Vanskelig å finne tidspunkt i ei aktiv bygd på 4000 innb. Vi kræsjet med både en viktige møter og 
arrangement gjennom en annen organisasjon.Møtte mange som gjerne ville komme, men som 
måtte prioritere andre møter. 
Vi brukte lokalavisa, lokalradioen 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? 
Jeg var den eneste fra biblioteket som var der.  Dette skyldtes bl.a. sykdom i staben. Min rolle ble 
derfor både arrangør (rigging, tilrettelegging av lokalet etc) og debattleder. Håper jeg kan få litt mer 
hjelp til riggingen neste gang. Deltagerne hadde fått spørsmål på forhånd slik at de kunne være litt 
forberedt. Det gjør at de har en liten følelse på hva som venter de og at de kan kjenne seg litt trygge. 
Men debatten dreide litt (uten at den kom bort fra temaet) slik at ikke alle ble stilt. Det ble en rolig 
debatt/diskusjon uten de store kontroversene – deltagerne var aktive, men ventet pent på tur og 
signaliserte når de ville si noe. Pga innspill fra tilhørere ble debatten ca 15 min lengre enn planlagt, 
men diskusjonen mellom tilhørere og deltagere var god slik at det var OK. 
Kort innledning av SLT-koordinator som hadde gått virkelig i dybden på undersøkelsen. 
Debatantene var fra Juvente, MOT, Foreldrearbeidsutvalget v/ ungdomsskolen, Politet og 2 
ungdomspolitikere. 
Gode deltagere! 
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Kunne vært litt mer konkret annonse i lokalavisen-datt ut pga tidlig frist pga helligdager 

 Fikk dere presseomtale?  
Fikk inn en forhåndsomtale i lokalavisa tiltross for at det egentlig ikke var plass 
Fikk inn kunngjøring, intervju og annonsering på Web – alt hos lokalradio’n Nea Radio 

 Fungerte det tekniske? 
Pga manglende mygger ble ikke det tekniske brukt denne gangen. 
 



 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
Savnet foreldre til ungdomsskoleelever/vg elever. Kanskje var de omtatt med andre viktige 
arrangement denne kvelden? 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
Bakgrunnen for arrangementet ble opplyst i starten med endringene i loven, bibliotekets 
oppgave etc. Det ble også nevnt på et intervju i etterkant av møtet med lokalradio’n 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Ja, det tror jeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
Kjempeviktig  - spesielt det vi lærte av Erik Wold.  
 
Hadde vært fint å møtes igjen når alle debattene er gjennomført og evaluert evt. gått et skritt videre 
omkring dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


