
 
 

Evaluering 
 

 

Bibliotek: _Orkdal Folkebibliotek 

 
Tema for debatt: ___Bevaring av gammel trehusbebyggelse på 
Orkanger____( 26.02.2015)___________________________ 



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 hadde et nært samarbeid med Orkdal Historielag som sto for den faglige biten. De hadde med seg 
innleder fra fylkesmannen i Møre og Romsdal. Målgruppa var de som i bor i gamle hus og eller 
opptatt av bevaring av tettstedet.  
 
 
 
 

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? 
Engasjementet var stort. De som møtte opp var spesielt opptatt av dette og det gir grobunn for å 
jobbe videre med tematikken på et senere tidspunkt.  
Antall frammøtte : ca. 30 deltakere 
 

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

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Ja, det får en si. 

 Fikk dere presseomtale?   
Vi la ut på våre hjemmesider og F.B.  

 Fungerte det tekniske?  
Fungerte greit 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
 Helt klart. 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
 Ingen tvil om det. 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
 Lokalet og biblioteket var en fin ramme rundt det hele.  

 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 



 
Det gav en langt mere trygghet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


