
 
 

Evaluering 
 

Bibliotek: Søndre Land folkebibliotek 

 
Tema for debatt:  

 «Tid for Tømmer! Innlandet – Det nye Stavanger?». Dette henspeiler på at alt 

man kan lage av olje kan også lages av tre og tømmer kan utnyttes som 

bioenergi. 

 



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?  
 
Det føler jeg var bra. 
 
 
 

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? 
Debattdeltagerne var veldig dyktige, men debattleder klarte ikke å styre tiden godt nok. Det ble 
etter hvert et problem. 
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  Ja, vi markedsførte den som en del av 
bygdefestivalen #Tid for tømmer#, og den ble derfor annonsert i lokalavis, festivalavis, på 
sosiale medier (fb), kulturkalender, plakater. 

 Fikk dere presseomtale?  Vi fikk presseomtale i forkant av debatten 

 Fungerte det tekniske? Ja. 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  Ja 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? Det er jeg litt usikker på. Debatten tok plass i et 
annet lokale på Rådhuset, og vi samarbeidet med arr. av seminaret om tømmer. 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? I og med at vi ikke var 
i biblioteket, er jeg litt usikker. Jeg er i hvertfall helt sikker på at alle fremtidige debatter som 
vi arrangerer skal være i biblioteket. Lokalet vi brukte var varmet opp av ettermiddagssola, 
og var plagsomt varmt. Jeg følte også at vi ikke fikk vist frem biblioteket på noen måte. 
I ettertid har jeg selv arrangert valgdebatt i biblioteket, som er en flott arena for debatt.  Og 
vi hadde ca 105 publikummere, + deltagere og arrangør. Og plass til flere. Denne gangen 
hadde vi også en meget profesjonell debattleder. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
Ja, uten samlingene – ingen debatt. Ferdig snakka . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


