
 
 

Evaluering 
 

 

Bibliotek: Løten folkebibliotek__________________ 

 
Tema for debatt: Matproduksjon - dyrevelferd 



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 samarbeidet med Stange bibliotek, og fant et tema vi mente ville engasjere i våre kommuner. Vi 
fant også tidlig debattleder, da vi mente at denne ville øke troverdigheten og engasjementet til 
debatten i seg selv. 
 
Når det gjelder å få tak i debattanter, diskuterte vi også her med Stange hvordan sammensetningen 
av debattanter burde være. Vi landet på at vi ville ha representanter fra produsentene, dyrevern og 
premissleverandører i panelet. Vi endte opp med en representant fra Dyrevernalliansen, en politiker 
fra FrP (som er det partiet som har landbruksministeren per i dag), en representant fra Hedmark 
Bondelag, og en lokal bonde. I tillegg ønsket vi oss en dyrlege, men dette viste seg å bli vanskelig å få 
til, så det kuttet vi til slutt ut. 
 
 

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? 
 
 

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? 
 
 
Vi vurderte lenge å markedsføre debatten i HA, men fant ut at dette ble for dyrt. Vi annonserte på 
Facebook, egne hjemmesider, og sendte ut informasjon til Bondelaget og andre relevante aktører. 
Vi hadde også informasjon om arrangementet i de lokale avisene.  
 
Vi fikk ikke noe presseomtale av dette arrangementet. 
 
Det tekniske fungerte godt. Stange bibliotek tok med sitt lydutstyr, da vi ikke hadde nok mikrofoner 



til alle deltagerne.  
 
Vi traff målgruppa godt. Vi trodde vi ville nå de som var engasjert i dyrevelferd og matproduksjon, 
samt lokale bønder, og det var også disse som kom.  
 
I og med at arrangementet var på biblioteket, og at en ansatt hos oss ønsket velkommen til debatt 
på biblioteket opplever vi at folk skjønte at biblioteket var arrangør. 
 
Vi tror at publikum føler at biblioteket var en god arena for debatt.  
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Det var godt å ha kunnskap om gjennomføring av debatt med seg under arbeidet med denne 
debatten. Vi kom et godt stykke på vei i planleggingen av debattene våre sammen med Stange 
bibliotek under workshopen i Trondheim.  
 
Vi har ingen erfaring med gjennomføring av debatt på biblioteket, så samlingene føltes viktige for 
oss i arbeidet med vår første debatt. Spesielt alle praktiske råd fra andre arrangører av debatt var 
utrolig nyttige å ha med seg! 

 

 
 

 


