
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek: Dovre folkebibliotek 

 
Tema for debatt: Innovasjon og arbeidsplasser i Nord-Gudbrandsdalen, går det an da? Med 

fokus på produksjon av nisjemat. 

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 brukte mye tid på å komme fram til tema, og å spisse det. Vi var i dialog med ulike aktører og med 
lokalavisa før vi landa det ordentlig. Vi brukte også mye tid på å finne egna paneldeltagere. De skulle 
ha den riktige sammensetningen, og alle skulle være kompetente på et relevant område. Det synes 
jeg vi fikk bra til. Og vi var ikke minst veldig fornøyde med debattleder Kjæstad.  
 
 

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? 
Debattleder fungerte svært godt. Han ledet debatten med stø hånd, spedde på med litt humor i ny 
og ne, la opp til enkelte motsetninger, og var tydelig. Av panelet synes jeg de to produsentene var 
spesielt gode.  
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført? Tror det. 



 Fikk dere presseomtale? Samarbeide med lokalavis gav oss god pris på annonse og 
forhåndsomtale, i tillegg til at dekte saken. NRK hadde et innslag i Østnytt 10 minutter før 
debatten, slik at folk kunne følge strømminga.  

 Fungerte det tekniske? NRK fiksa det, så det gikk på skinner. Eneste problemet var en gardin 
som skulle dekke for lys (for lyst for kamera)  som ikke ville henge…. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme? Godt oppmøte av politikere og 
administrasjon i kommunen. Kunne gjerne vært noen flere produsenter, men alt i alt godt 
fornøyd med besøket.  

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


