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Mål for prosjektet
Vårt mål er å skape lokalt engasjement og diskusjon på tvers av alder, etnisk
bakgrunn og politisk ståsted. Dette legges det tilrette for ved å inviterer til korte
foredrag/innlegg om aktuelle temaer. Tilhørerne blir så plassert i smågrupper og
oppfordres til å diskutere segimellom over en kopp kaffe og noe å bite i. Biblioteket
blir hovedarenaen, men debattene skal arrangeres i samspill med
samarbeidspartnere som skoler, lag og foreninger og etterhvert på tvers av
kommunegrensene.

Rapportsammendrag
MÅLGRUPPER
Barn, unge og voksne, og fokus på å nå målgrupper å tvers av kulturer.
INNHOLD OG AKTIVITETER
I tråd med prosjektsøknaden, ble det gjennomført flere aktiviteter:
1) Filosofisk hjørne med samtaler ulike temaer fordelt over flere lørdager.
Filosofisk hjørne ble avholdt av Eli Høgmann Dehli. Det var tilsammen 113
deltakere på disse. Filosofisk hjørne ble evaluert i juni 2014, men en anså det som
så vellykket at en fortsatte med det ut året.
2) Debatt om kjønnsroller og sjangerinnhold med Jon Ewo, Steffen Sørum og Tore
Aurstad. Debattleder: Mari Moen Holsve. Temaet ble valgt av norsklærere og det
var 180 deltakere. Elevene hadde gruppearbeid i forkant og etterkant av debatten.
Debatten ble holdt på Skedsmokorset filial.
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3) Fantasy og folkeeventyrdebatt med Alexander Løken og Martin Fyrileiv.
Debattleder: Tonje Tornes. Det var tilsammen 30 deltakere på denne debatten.
Den ble holdt på hovedbiblioteket på Strømmen.
4) Folkemøte om flerkulturelt mangfold. Det var totalt 40 deltakere på denne
kvelden.
RESULTATER
Prosjektet ga bibliotektilsatte erfaringer med debattformen, å være debattleder og
det å gjennomføre samtaler med ulike temaer. Prosjektet førte til at flere nye
brukergrupper besøkte biblioteket.
MÅLOPPNÅELSE
Prosjektet ble gjennomført i tråd med intensjonene og noen av arrangementene
ble viderført.
PLANER FOR VIDEREFØRING
Filosofisk hjørne har blitt videreført som en del av arrangementsporteføljen i 2015,
2016 og 2017.
Debattformen har blitt videreført ved at Skedsmo bibliotek inngikk et formelt
samarbeid med Romerikes blad om fire debatter ved hovedbiblioteket i året fra
høsten 2015. Disse debattene har primært hatt dagsaktuelle temaer hvor politikere
har blitt invitert til å sitte i panel.
Fra 2017 er det er inngått tettere samarbeid med Fritids- og ungdomsavdelingen
med ungdomssatsing på hovedbiblioteket på Strømmen om blant annet
temakvelder. En 50% stilling fra Fritids- og ungdomsavdelingen har arbeidsplass
på biblioteket og samarbeider med barne- og ungdomsbibliotekar. Et folkemøte er
planlagt i samarbeid med Skedsmo dialog i oktober 2018. Det er et møte på tvers
av kulturer og tema for kvelden er ekstremisme og hvordan ekstremismen påvirker
oss i hverdagen.
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Prosjektvarighet

Fra dato

Til dato

Treårig

01-03-2013

31-12-2016

Samarbeidspartnere
Organisasjon/institusjon

Formell avtale

Rolle

Skedsmo kommuneKultursektoren
POstboks 313
2001
Lillestrøm

ja

Initiativtaker og samarbeidespartner iforhold til Debattmøtet vi
skal ha til høsten, initiert av kultursektoren, som skal
omhandle Det multikulturelle samfunn. Pakistansk
kulturforening og en politiker skal også delta i planleggingen.

Kultursektoren i kommunen
2001
Lillestrøm

nei

Vedkommende har gått av med pensjon, men var en
samarbeidspart for å arrangere folkemøtet for om
kulturmangfold.

Strømmen videregående
2010
Strømmen

nei

Samarbeidspart når det gjaldt debatten om kjønnsroller og
sjangerinnhold. Norsklærere foreslo tema og opplegg for
elevene.

Lillestrøm videregående skole
2003
Lillestrøm

nei

Samarbeidspart når det gjaldt debatten om kjønnsroller og
sjangerinnhold. Norsklærere foreslo tema og opplegg for
elevene.

Sten Tærud
2019
Skedsmokorset

nei

Samarbeidspart om debatt om kjønnsroller og sjangerinnhold
om temavalg og gjennomføring sammen med elevene.

Tæruddalen skole
2020
Skedsmokorset

nei

Samarbeidspart om debatt om kjønnsroller og sjangerinnhold
om temavalg og gjennomføring sammen med elevene.

Bråtejordet skole / Stalsberg
ungdomsskole
2010
Strømmen

nei

Samarbeidspart om debatt om kjønnsroller og sjangerinnhold
om temavalg og gjennomføring sammen med elevene.

Vedleggsoversikt
Beskrivelse

Prosjektregnskap

Side 3 av 3

