
 
 

Bibliotek: __Stor-Elvdal bibliotek______________________ 

 
Tema for debatt: __Oppdrett av innlandsfisk, røye_____________ 



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?  
 
Jeg var innom 2 temaer før jeg landet på dette 3 temaet.  
Målet med debatten som var «at publikum skulle føle at de hadde lært noe nytt, blitt klokere på 
temaet når de gikk hjem» gikk rimelig godt. 
Spissingen av budskapet, formulere det godt nok til å motivere og inspirere målgruppen ble ikke 
gjort godt nok. Jeg oppdaget at det virkelig er vanskelig å formulere en god invitasjon/plakat/eller 
innlegg på Facebook som får folk til å få lyst til å komme til debatten. 
Det kan også være at jeg er for ny i lokalsamfunnet her og at jeg derfor valgte feil tema. 
Jeg skulle også ha fått i gang ett samarbeid med lokale krefter som lokalavisa eller andre for både 
funnet et godt tema og dessuten fått hjelp til gjennomføringen. En ekstern debattleder hadde vært 
godt. 
 
 

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? 
 
Det kunne absolutt vært bedre. Jeg hadde for mange roller: debattleder, redaktør og arrangør. 
Debatten ble også for lang. Hadde ikke overskudd til også å ha oppmerksomheten rettet mot 
publikum hvis noen ville stille spørsmål. Debatten ble stillestående i en periode på slutten.  
Jeg fikk erfare at det er veldig vanskelig å lytte aktivt og samtidig være klar til å stille neste spørsmål. 
Neste gang skal jeg kun være redaktør og arrangør. Rollen som debattleder må jeg overlate til noen 
andre.  
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  

 Fikk dere presseomtale?  

 Fungerte det tekniske? 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
 
Det praktiske og tekniske fungerte godt fordi jeg fikk god hjelp av de andre i 
kulturavdelingen/Storstua.  



 
Markedsføringen: Jeg hadde plakater alle de relevante plasser i vår kommune og i nabokommunen 
samt innlegg på både «Kulturinfo i Stor-Elvdal» og «Stor-Elvdal bibliotek» på Facebook. 
 
Fikk ingen respons på min pressemelding til media før arrangementet. Men den lokale avis: 
«Østerdølen» kom til debatt arrangementet og skrev en 2 og ½ siders artikkel om 
debatten/biblioteket. Senere ble jeg spurt av en innbygger i kommunen om bibliotekets nye rolle 
som debattarena/møteplass. Kanskje folk blir inspirert til å komme med forslag til nye temaer til 
debatt og eller delta i debatter og debattarrangering på biblioteket selv. 
 
Traff egentlig målgruppen men det kom for få publikummere. Konkurrerte også med et annet 
debattmøte i Stor-Elvdal på akkurat samme tidspunkt.  
Biblioteket arrangør: Ja, jeg ønsket velkommen og jeg fortalte om endringen i bibliotekloven da 
debatten startet. 
Følte publikum at biblioteket var en god arena: Det vet jeg ikke 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Ja, samlingene og workshop, alt sammen ga et godt grunnlag for debatten. Men ingenting er som og 
virkelig prøve selv. Da finner du dine styrker og svakheter. Da innser du hva du må gjøre neste gang. 
 
 
 
 

 


