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Dyrøyseminaret 2010 var det sjuende i rekken. Seminaret er en 
etablert og vel ansett møteplass for alle som er opptatt av 
småkommuner- og småsamfunnenes mange ubrukte muligheter. 
 
Årets tema var FRAMTIDAS ARBEID i vid forstand. Kan småsamfunn i 
distriktene bli stedet for det gode liv for enda flere i framtida, både 
som bo- og arbeidssted? Vi utveksler ideer og erfaringer med alle som 
er opptatt av denne utfordringa. 
 
Seminaret ble arrangert 28. og 29. september 2010 i Arvid Hanssen 
huset – Nordavindshagen. Egne nettsider www.dyroyseminaret.no 
har all informasjon samla. Seminaret er webcastet og foredrag, 
kulturelle innslag mm er tilgjengelig her.  

Dyrøy kommune 
Dyrøyseminarsenteret 

9311 Brøstadbotn 
90531848 

 
 

http://www.dyroyseminaret.no/
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Del 0 
 

OPPSUMMERING / 

 KONKLUSJON 

 

Dyrøyseminaret 2010 har på nytt bekreftet at det er skapt en viktig nasjonal arena for læring i 

Dyrøy. Det er stort forbedringspotensial, men seminaret har funnet en form som kan 

videreutvikles.  
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Dyrøyseminaret når mange. Vi har tatt imot så mange deltakere fysisk som vi kunne ivareta 

på en faglig god måte. Videre har mange fulgt seminaret via webcasting. I 2010 har 

Dyrøyseminaret vært mer målrettet ift deltakere. Å nå “riktige grupper” er vesentlig for å 

utgjøre en viktig forskjell, samtidig må en ekte sjel og identitet til Dyrøyseminaret ikke bli 

borte. Det folkelige aspektet med en stor festkveld som er åpen for flere, er en god 

kombinasjon. 

Ungdom er avgjørende for utvikling. Også i år har Dyrøyseminaret hatt ungdom i aksjon på 

forskjellige hold. Dyktige og ambisiøse ungdommer fra Dyrøy skal få sjansen til 

lederutvikling gjennom Dyrøyseminaret. Ungdomsforskerprosjektet blir tydelig på 

Dyrøyseminaret. Lederopplæringen er en større, integrert del av ei helhetlig satsing som 

foregår både før og etter seminaret. Det er også avgjørende at foredrag og debatter farges av 

synspunkter fra unge kvinner og menn, slik at seminaret ikke forsterker en 
forgubbingstendens.  

Innovasjon er avgjørende også i videreutviklingen av et seminar. Sammen med Avikom og 

god infrastruktur på teknologi, bør Dyrøyseminaret 2012 legge listen høyt ift nye 

læringsformer, webcasting og dialog via nett. Sosiale medier bør i enda sterkere grad 

integreres slik at Dyrøyseminaret setter agenda for politisk meningsutveksling og innspill for 

løsningsmodeller i samfunnsutvikling, både ruralt og urbant. 

Dyrøyseminaret har lyktes i år lyktes i å ta opp en tematikk som ikke bare ble berørt i to 

dager. Å utarbeide magasinet FLYT viste seg å bygge opp en faglig agenda som ble diskutert i 

forkant, underveis og også i etterkant. Dyrøyseminarsenteret har fått flere henvendelser der 

aktører ønsker å bruke vår kompetanse enten i form av foredrag, prosesser eller 
prosjektutvikling andre steder i Norge 

Integrering i lokalsamfunnet er en suksessfaktor for Dyrøyseminaret. Antall personer som er 

involvert i planlegging og gjennomføring, er en god indikator for berettigelsen av å bruke så 

mange krefter og ressurser på seminaret. Dyrøyseminaret skal ha betydning for 

lokalsamfunnet mellom seminarene. På årets seminar er små og store prosesser startet. Disse 

må følges opp, synliggjøres og ikke minst dokumentere resultat og effekter i lokalsamfunnet. 

Et eksempel er gråsteinnedleggelsen rundt Nordavindshagen. Et annet er lederopplæring av 

ungdommer på Elvetun skole. 

Media spiller en avgjørende rolle. Tv og radio og ikke minst utallige avisoppslag i tillegg til 

kommunikasjon på nett, er en suksessfaktor. Dette er et krevende arbeid som Dyrøyseminaret 
2012 må ta på alvor. Først og fremst bør en nå riksmedia i større grad.  

 

Fokus og tematikk for Dyrøyseminaret 2012 skal oppleves aktuelt og nyskapende. To 

områder har vært drøfter som mulig fokus; læring i barnehage og skole og velferdsteknologi i 

helsesektoren. Det er allerede bestemt at Dyrøyseminaret 2012 skal være en viktig 

samhandlingsarena for lærende nettverk som består av 4 kommuner som alle har definert seg 

som lærende kommuner; Lysekil fra Sverige, Rennesøy, Harstad og Dyrøy.  

http://www.dyroy.kommune.no/magasinet-flyt.4802064-1942.html
http://www.nordlys.no/nyheter/article5327889.ece
http://www.dyroy.kommune.no/spennende-tromsoe-besoek.4859211-1942.html
http://www.dyroyseminaret.no/2010/index.php?disp=news&id=104
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Del 1 
 

INNLEDNING 
___________________________________________________________________________ 

 

Dyrøyseminaret 2010, det sjuende i rekken, ble arrangert 28. og 29. september 2010. 

Seminaret er en etablert og vel ansett møteplass for alle som er opptatt av småkommuner- og 

småsamfunnenes mange ubrukte muligheter. 

 

Årets tema er FRAMTIDAS ARBEID i vid forstand. Kan småsamfunn i distriktene bli stedet 

for det gode liv for enda flere i framtida, både som bo- og arbeidssted? Vi utveksler ideer og 

erfaringer med alle som er opptatt av denne utfordringa. 

 

Seminaret ble arrangert i Arvid Hanssen huset - Nordavindshagen som ble åpnet av statsråd 

Åslaug Haga i 2006. I år er det statsråd Liv Signe Navarsete som avla Dyrøy besøker sammen 

med mange andre interessante innledere. 

 

Organisasjonsstruktur 
 

I august 2009 startet drøftingene om Distriktssenteret som samarbeidspart for Dyrøyseminaret 

2010. I november 2009 ble avtalen inngått. Distriktssenteret har vært en viktig samarbeidspart 

i utviklinga av Dyrøyseminaret 2010 og også magasinet FLYT.  

 

 
Prosjektleder  Ragnvald Storvoll 

Nestleder  Sissel Stokland Jørgensen 

 

Hovedkomite  Ragnvald Storvoll 

   Sissel Stokland Jørgensen 

   Nina J. Nikolaisen 

   Marit Alvig Espenes 

   Stig Stokkland 

   Turid Andreassen 

   Hans Bakkejord 

 

Hovedkomiteen har gjennomført hyppige møter i sluttfasen. Andre 

aktuelle personer ( eks. skole / kultur / lyd / lys / møteledelse ) er 

trukket inn der det har vært aktuelt. Tydeligere ansvarsavklaringer i en 

tidlig fase, ville gjort arbeidet enklere og bedre. 

 
Programkomitè Dyrøyseminarsenteret 

   v / Marit Alvig Espenes, Stig Stokkland og Ragnvald Storvoll 

   Distriktssenteret  

   v/ Ingvill Dahl og Tom Rune Værnes 

 

   All møtevirksomhet har vært i digitale møter. Oppstart januar 2010. 
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Styringsgruppe Dyrøy formannskap 

 

Dyrøyseminaret 2010 har vært gjenstand for orientering / drøfting fire 

ganger i styringsgruppa. 

 

Møteledelse  Sverre Bergheim og Elise Chruickshank 

 

Webcast  Avikom v/ Hans Johan Tofteng og Marie Smedsrød. Teknikere 

Raymond Sebergsen og Per Johnsen. 

 

Lyd / lys Trygve Skipenes Østrem og Øyvind Skoglund 

 

 
 
 

Formål 
Nasjonalt møtested for strategisk samfunnsutvikling, primært småsamfunnsutvikling 

 

Mål 
Dyrøyseminaret 2010 skal være;  

 

 Faglig avgjørende 

Nye modeller og strategier i samfunnsutvikling skal Dyrøyseminaret skape 

  

 Forskning for framtida 

FOU-miljø er sentral i forsknings som enten legges fram på seminaret eller som får 

fokus / igangsettes som en følge av seminaret 

 

 Folkelig som når alle utviklingsaktører 

Dyrøysminaret skal utgjøre en forskjell der aktører / deltakere tar i bruk lærdom i den 

arbeidshverdagen den enkelte har.  

Dyrøyseminaret skal synliggjøre teori i praksis – eksempelvis; ungdomsinvolvering, 

webcast, sosiale medier, digitale dialoger via to-vegs lyd/bilde 
  

   

    

Strategi 
 Media 

- Flyt-magasinet utarbeides og distribueres i hele Norge i 10 000 eksemplarer 

- Offensiv mediestrategi lokalt, nasjonalt og også gjennom egne nettsider og sosiale 

medier som twitter og facebook 

 

 Ungdom 

- Ungdom har sentrale roller 

 

 Moderne teknologi 

- Webcasting av hele seminaret 

- Flere digitale studioer følger seminaret 
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o Næringsforeningen i Tromsøregionen og Haugaland Vekst IKS er delaktig 

i debatt digitalt 

- Aktiv bruk av twitter og facebook 

 

 Brei involvering lokalt 

- Alle barn i kommunen fra 0-16 år involveres 

- Politiske og administrative ledere i Dyrøy kommune 

- Ansatte i Dyrøy kommune 

- Frivillige i lag og foreninger 
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Del 2 
 

     PROGRAM   
___________________________________________________________________________ 

 

 

Program tirsdag 28. september 
  

09 30 Kulturell åpning 

 Ordfører Rolf Espenes åpner det 7. Dyrøyseminaret 
  

 Tema: Framtidas arbeid 

 

Hva slags muligheter springer ut av høyhastighets fiber, ny teknologi og innovative 

miljøer 
  

09 50 Oppskriften på den moderne organisasjonen / arbeidsplassen  -  finnes den? 

 Professor Kjell Arne Røvik, UiT 
  

10 30 Kvitrepause 
  

10 45 Funn fra forprosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser 

 Prosjektledere Marit Alvig Espenes og Ragnvald Storvoll 
  

11 00 Attraktive småsamfunn - gevinster av breiband 

 Statsråd Liv Signe Navarsete 
  

11 30 Nye muligheter kan skapes 

 Daglig leder Hans Johan Tofteng, Avikom 

  

 Arbeidsgiverperspektivet 

11 50 Innovativ arbeidsgiver Eivind Simonsen, Finale systemer as 

 

Fra studio i Tromsø 

 

11 20 Paneldebatt, ledes av redaktør Steinulf Henriksen, Troms Folkeblad 

 Hvordan få flere gevinster av breiband ? 
  

 Haugaland Vekst, Næringsforening for 6 kommuner i vest 

 Næringsforeningen i Tromsøregionen 
  

13 10 Markering  
  

13 15 Lunsj  
  

13 50 Gråstein- nedleggelse.  Alle inviteres ut. 
  

 Tema: Attraktivitet og omdømme 
 Hva er de gode grepene? Hva er fallgruvene? 
  

Møteledelse 

Elise 

Cruickshank  

Sverre 

Bergheim 
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14 00 Er bygda trendy? 

 Trendanalytiker Ole Petter Nyhaug 

 

 

 

 

 

14.30 Korte innlegg 

 Blogger Anne Viken 

 Kommunikasjonssjef Morgan Lillegård, Tromsø kommune 

 Redaktør Steinulf Henriksen, Troms Folkeblad 

 Medieansvarlig Dan-Erik Aggvin, Distriktssenteret 

 Kreativ leder, Inger-Gunn Sande, Nord-Norsk Kommunikasjon 
  

15 20 Verksteddialog 
  

16 00 Avslutning av dagen 
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Program onsdag 29. september 

  

09 00 Kulturelt innslag,  Kultursalen Elvetun skole 

  

 Tema: Ny kompetanse og nye verktøy - avgjørende for utvikling ? 

  

09 00 

Vi har valgt 4 områder som vi dukker ned i. Velg ditt verksted for påfyll. Her vil 

det være  

11 30 kortere innlegg med rom for dialogen (se nærmere beskrivelse på eget ark ) 

  

 Verksted 1: Førstelinje for ildsjeler - hvor er døren som ildsjelene kan banke på  

 i din kommune ? 

 Verksted 2: Hvordan bli en god prosjektleder? 

 Verksted 3: Kortreist energi 

 Verksted 4: Digitalt verksted / sosiale medier 

 

 

 

11 30 Lunsj i Dyrøyhallen 

 Vi forflytter oss til Nordavindshagen 

  

 Tema: Hvorfor lykkes noen? Inspirasjon og gode eksempler 

  

12 30 

Frontfigur i "Jack Stillwater", Terje Espenes,  investerer  tid og krefter i 

musikalske prosjekter i  heimbygda Dyrøy, selv om han bor i Oslo. Hvorfor? 

  

 

Prosjektet "Tilbakestrøm" i Vesterålen har jobbet systematisk opp mot utflyttet 

ungdom 

 innen kunst-, kultur- og medieyrker. Hva har de oppnådd?  

 Møt Marianne Hansen, Tilbakeflytter og student. 

  

13.30 Kaffe og prat + Gråstein – nedleggelse. Alle inviteres ut. 

  

14.00 

Svenske ungdomsforskere fra Lysekil kommune deler erfaringer fra 

utviklingsarbeid på  

 sitt hjemsted 

 Møt Dennis Davour, Johan Lilja og Jonathan Elbaz 

  

 Salangen kommune har lyktes godt med integrering av flyktninger 

 Mottaksleder Cameron Davis har vært med å bygge opp unik kompetanse i denne 

 distriktskommunen. Hvordan? 

  

15.30  Hva har vi lært ? 

 Avslutningspanel v / professor Tom Tiller (UiT) og ungdommer fra Dyrøy 

 Du møter Katrine Moldvik, Fredrik Vaeng, Robin Dalseth og Trygve Grønning 

Møteledelse 

Elise 

Cruickshank  

Sverre 

Bergheim 
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Festkveld 

 

Program for kvelden 

 

 

http://www.dyroy.kommune.no/festaften.4819898-162210.html
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Kulturinnslag 
 

 
 

 

 
Dyrøyseminaret skal synliggjøre kvaliteter i vårt lokalsamfunn. Barn og unge er viktige, det samme 

alle de frivillige hendene i lag og foreninger. Alle disse er en avgjørende framtidig kapital.   
 

Takkekortene 

Alle våre 42 elever på småtrinnet, 1. – 4. klasse, har laget 2 kort hver, som gis videre til våre gjester og 

samarbeidspartnere. De unike små kunstverkene skal appellere til flere sanser, og er inspirert av 
Fårikålfestivalens omreisende ”lambassadør” Ullrik.  

 

Barnas Dyrøyseminar er i år kokkekurs. Med utgangspunkt i lokale råvarer har alle elevene på 
mellomtrinnet, 5. – 7. klasse, + 9. klasse verksted på onsdag med kapteinen på kokkelandslaget, 

Jostein Medhus.  

Meny; fiskeburgere med hjemmelaget ketchup og sennep. 
 

Kulturinnslagene  
Åpningen av årets Dyrøyseminar har 8. klasse laget i samarbeid med lærer Wenche Monika 

Hermansen.  
 

10. klassen har ansvaret for den kulturelle starten som serveres i kultursalen onsdag kl. 9.00. 

Kanskje dukker 5. og 6. klasse opp med en overraskelse som vi håper alle får i hånda tirsdag ved 
seminarslutt og i lunsjpausen onsdag.  

Barnehagebarn og alle elevene fra småtrinnet legger ned sin gråstein sammen med Statsråd Liv Signe 

Navarsete tirsdag. 
 

Flyguttene i Dyrøy RC-klubb er viktige bidragsytere på mange plan. Hva driver de egentlig med? Alle 

festdeltakerne tirsdag kveld får ta del i det.  

 
Nabojent’n, ungdomskoret fra Sørreisa og Dyrøy, byr på musikalske go’biter på festkvelden tirsdag. 

 

Integrering med Fårikålfestivalen 2010. På forskjellig vis vil du se spor av Fårikålfestivalen i årets  
Dyrøyseminar. Du vil finne at det er brukt ull i kort, i pynt, gaver og tro om det ikke står lam på 

menyen på festkvelden? Og fire klasser får boltre seg på kjøkkenet på ”Barnas Dyrøyseminar” onsdag. 

 

Bli med på Fårikålfestivalen – 30.sep - 3. oktober! 
I mappa finner du programmet. Et par smakebiter: 

 "Kor i Kål" – Fårikålens Dag torsdag 30.sep!. 

 ”Markedsdag med lokalmattorg, hobbyverksted for barn og lørdagskafe, lørdag 1.okt. 

 ”Sauesanking” med ordfører som naturlos, søndag 3.okt. 

 

Gaver til foredragsholdere 
Merk deg de vakre, tova sitteunderlagene som henger på veggen. Det er årets gave til 

foredragsholderne. Sauene er laget av Bustusheimen Velforening. ”Bustus” var den første kjente 
innbyggeren på ”Heimen”, som ligger fire kilometer fra sentrum i Brøstadbotn. Han bodde i en 

jordgamme og ryddet store mengder skog. Det bor fortsatt mange driftige folk på Bustusheimen. De er 

opptatt av at det skal være godt å bo der, nå og i all framtid. Derfor driver de med dugnadsarbeid og 
andre felles prosjekter som skal skape samhold og trivsel. De selger sine produkter i ”Bustusbua”. 
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                                                                                                                                    Del 3 

 

DELTAKERMAPPE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

I denne linken finner du praktisk informasjon til deltakerne på Dyrøyseminaret. 

Vedlagt i perm.   

 

KULTUR OG IDENTITETSBYGGING 

 

Følg linken for kultur og identitetsbygging 

Vedlagt i perm. 

 

PROGRAM TIRSDAG 28. september 

 

Følg linken for program tirsdag 28. september 

Vedlagt i perm. 

 

PROGRAM ONSDAG 29. september 

 

Følg linken for program tirsdag 29. september 

Vedlagt i perm. 

 

VERKSTED ONSDAG 

 

Følg linken til verkstedene. 

Vedlagt i perm. 

 

DELTAKERE DYRØYSEMINARET 

 

Følg linken for å se deltakerlisten. 

Vedlagt i perm. 

 

 

I mappen følger alle utskrifter vedlagt i papirform. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410897.296.qbysvwpsbs/Praktisk%20info%202010.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410896.296.xteswytqtb/Kultur-%20og%20identitetsbygging.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410899.296.sufdfpddwa/Program%20tirsdag%2028.%20september.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410898.296.daeecvbced/Program%20onsdag%2029.%20september.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410900.296.dedpcypptv/Verksted%20onsdag.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410900.296.dedpcypptv/Verksted%20onsdag.pdf?force=1
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1410895.296.udqpfwptde/Deltakere%20Dyr%C3%B8yseminaret.pdf?force=1
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Del 4 
 

MARKEDSFØRING, TRADISJONELLE  

OG SOSIALE MEDIER 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GJORT 
 

Direkte og personlig oppfølging mot lokale medier, som Nordlys, Troms Folkeblad, NRK 

Troms (TV og radio) i perioden juni/september. 

 

Indirekte oppfølging (mailhenvendelser, via sosiale medier) av nasjonale medier som 

Aftenposten, NTB, Sommeråpent (NRK) i perioden juli/september. 

 

Oppfølging via nettverk (Distriktssenteret) mot nasjonale medier som Nationen, A-magasinet 

(Aftenposten) og Sommeråpent (NRK) i perioden juni/september. 

 

Passiv henvendelse til en lang rekke redaksjoner via pressemelding 17.09.  

 

Lenker til innslag og artikler som har vært publisert på nett er vedlagt. Enkelte utklipp er bare 

på papir, de fleste av disse har vi også som pdf. 

 

Aktiv publisering av artikler på eget nettsted www.dyroyseminaret.no og på 

www.dyroy.kommune.no. Særdeles aktivt fra slutten av august og ut september. Oppsummert 

82 artikler mellom 14. mars og 15.10. 28 ”blodferske” artikler ble publisert under de to 

seminardagene. 

 

Aktiv bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter, spredning av lenker med artikler, 

presseoppslag, arrangement etc på våre private Facebooksider, samt på relaterte grupper og 

sider. Dyrøy kommune og Dyrøyseminarsenteret har ikke offisielle Facebooksider. Mange 

involverte i dette arbeidet. Marit Espenes har twitret med brukernavnet @dyroyseminaret, og 

opptrådt som den offisielle stemmen til Dyrøyseminaret. 

 

Twitter: Vi ba seminardeltakerne twitre før, under og etter seminaret med hashtag #dyroy.  

 

Facebook: i tillegg til å dele lenker opprettet vi ca en uke før seminaret arrangementet 

”Dyrøyseminaret” og arrangementet ”Festkveld”. Dette som et supplement til eksisterende 

invitasjoner via telefon, mail, brev/magasin. 

 

Produksjon av magasinet FLYT som ble distribuert av Posten i slutten av juni. Utsendt via 

egne adresselister, samt via nettverkene til Distriktssenteret, Avikom, KRD, KS m.fl. 

Følgebrev fra Distriktssenteret til enkelte mottakergrupper. Også distribuert til husstandene i 

Dyrøy, Sørreisa og Salangen. Levert i bulk til klasser, studiesenter, kommuner og andre 

relevante målgrupper i regionen. Brukt som grunnlag for artikler på eget nettsted.  

http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1408699.296.rawexwyvwb/100917%20Pressemelding%20Dyr%C3%B8yseminaret.pdf
http://www.dyroyseminaret.no/
http://www.dyroy.kommune.no/
http://www.dyroyseminaret.no/index.php?disp=news&id=30
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407137.296.scxqyepwve/F%C3%B8lgebrev%20FLYT%20-%2010.6.2010.pdf
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Produksjon av program sendt ut som vedlegg (pdf) og publisert på eget nettsted. Eget program 

laget for ”Tromsømiljøet”. Egne program/nyhetsbrev ble laget av Avikom, NFTR, IT Forum 

Nord-Norge og Haugaland Vekst. Disse ble distribuert i deres nettverk. Produksjon av plakat 

til festkveld, brukt som vedlegg (pdf) og printet ut. Plakaten ble hengt opp i Dyrøy på 

butikker og arbeidsplasser, og i nabokommunene. Produksjon av mapper til 

seminardeltakerne med bilder fra Dyrøy. 

 

Produksjon av pdf/nyhetsbrev som ble brukt som invitasjon/forhåndsomtale. Sendt ut i 

nettverk av oss og av Distriktssenteret i løpet av sommeren. Adresser i kommuner, prosjekter, 

næringshager, FoU-miljøer, samarbeidspartnere osv. 

 

Annonsering: I Nordlys og en fra Dyrøy kommune i Forskningsdagenes magasin (deadline 

juni, utkom september). I tillegg nevnt i Liv og Røre-folderen som kom ut i vår. 

 

http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407935.296.vuccfqcbww/Program_Dyr%C3%B8yseminaret2010_LR.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407920.296.atcepxxfqt/invitasjon_TROMS%C3%98.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407925.296.uwxpscepef/100928_Invitasjon%20Dyr%C3%B8yseminaret%202010.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407921.296.dybscxraft/Plakat_Kokketeater_LR.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407937.296.fqyveffvyd/Mappe%20Dyr%C3%B8y_LR3.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407922.296.vaepxcfdfv/nyhetsbrev.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407923.296.stwcsxwdqc/Dyr%C3%B8yseminar2010_modul53_LR5.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407924.296.ueyvwxuwxp/Dyr%C3%B8y_ann_Forskningsdagene10.pdf
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LÆRT 
 

Personlig oppfølging av journalister gir raskest resultat. Mail og PM ga bare respons hos 

lokale medier som vi uansett hadde kontakt med. 

 

Sosiale medier gir mulighet for stor spredning av informasjon i nettverk vi ellers ikke ville 

nådd, og gjør oss mer uavhengig av redaksjonene. Viktig at mange ser det som strategisk 

viktig. Her kan vi snakke med – ikke bare til. 

 

Viktig å aktivisere sine nettverk. Nevner noen som har vært i sving som strategiske partnere 

på markedsføring, nære og perifere: 

Avikom, dermed også Digitale senter (Marie Smedsrød) 

Distriktssenteret (Ingvill Dahl) – også spredt ”privat” på Twitter, og via Distriktssenteret sin 

Twitter, samme på Facebook. 

Næringsforeningen (Elisabeth Halse) 

Universitetet i Tromsø, Karrieresenteret (Lars Buseth) – lagt som kunngjøring på Uit sine 

sider, samt på Uits Facebook 

Studiesenteret Finnsnes (Tom Erik Forså), lenket på Facebook og Twitter 

Nettverk som Nordnorsk Lederutvikling (Kurt Knudtsen) – sendt mail til mer enn 100 i sitt 

nære nettverk 

Haugaland Vekst: Har sendt ut navngitte invitasjoner, ca 20 stk 

Foredragsholderne selv lager buzz i sine medier, for eksempel Anne Viken på sin Twitter og 

blogg. 

Navarsete på Facebook og KRD på Twitter har drevet markedsføring ”for oss”. 

 

Egenprodusert informasjon er et viktig tilskudd til oppslag hos andre, og virker å ha stor 

troverdighet blant leserne. Høyt nyhetstrykk i ukene før seminaret – har vi målinger på 

aktivitet på nettsida? 

 

Ikke regne med at andre gjør jobben for oss. Det ble få konkrete resultat av å la 

Distriktssenteret ta seg av oppfølging/innsalg mot nasjonale media. Vi nådde fram i Nationen. 

 

Begynne tidligere med layout på program/plakat etc, selv om teksten ikke kan være klar før. 

Det ble mye fokus på innhold, lite på design. 

 

Mer direkte telefonoppfølging mot relevante miljøer (mtp påmelding). 

 

Burde hatt egen strategi på lansering av FLYT, oppslag i media, PM osv. Kom litt for seint i 

juni (litt for nært ferien). Gjorde det også vanskelig å måle effekt, samt vite om distribusjonen 

var vellykket. 

 

Vi kunne vært flinkere til å produsere og publisere bilder selv, før, under og etter. Gjelder 

både stillbilder og film! Terskelen for å se på andres bilder er lav, terskelen for å tagge (merke 

personer) og dele likeså. At vi ikke har gjort det kan sees i sammenheng med bemanning, 

prioritering og mangelen på bildearkiverings- og bildebehandlingssystem. Samt at vi ikke har 

en strategi for dette! Hvem tar biler, hvordan lagrer vi dem – og hvordan bruker vi dem? 
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LURT 
 

Legge strategi for mediedekning tidlig, avklare roller og oppgaver mellom Dyrøyseminaret og 

samarbeidspartnere. 

 

Kartlegge ressursbehov internt (sosiale medier er også en jobb!). 

 

Egne journalister var kjempelurt! Mange av våre saker er delt videre. Lurt at de hadde tilgang 

til å publisere direkte. 

 

Tydelige kjøreregler for bilder (bruk, betaling, lagring, opphavsrett osv).  

 

Må vi gjøre investeringer for å bli bedre på publisering?  

 

Lære oss mer om filmredigering og beherske YouTube! 

 

Betale for en søketjeneste som lagrer/systematiserer utklipp og artikler om oss… 

 

Vurdere andre publiseringsmetoder/plattformer, slik at vi er helt selvhjulpne? Blogg? 
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Pressemelding  

 

PM ble sendt ut 17.09.10 til: 

 

tips@aftenposten.no 

repleder@aftenposten.no 

troms@nrk.no 

nettred@dagbladet.no 

pm@anb.no 

nationen@nationen.no 

webredaksjon@nationen.no 

tips@nationen.no 

redaksjon@morgenbladet.no 

tipset@dagsavisen.no 

02255@tv2.no 

nyhetstips@tv2.no 

nyheter@nrk.no 

dagsrevyen@nrk.no 

klassekampen@klassekampen.no 

tips@vl.no 

2200@vg.no 

vaktsjef@nettavisen.no 

dn.no@dn.no 

redaksjonen@folkebladet.no 

tips@nordlys.no 

redaksjonen@dagogtid.no 

 

mailto:tips@aftenposten.no
mailto:repleder@aftenposten.no
mailto:troms@nrk.no
mailto:nettred@dagbladet.no
mailto:pm@anb.no
mailto:nationen@nationen.no
mailto:webredaksjon@nationen.no
mailto:tips@nationen.no
mailto:redaksjon@morgenbladet.no
mailto:tipset@dagsavisen.no
mailto:02255@tv2.no
mailto:nyhetstips@tv2.no
mailto:nyheter@nrk.no
mailto:dagsrevyen@nrk.no
mailto:klassekampen@klassekampen.no
mailto:tips@vl.no
mailto:2200@vg.no
mailto:vaktsjef@nettavisen.no
mailto:dn.no@dn.no
mailto:redaksjonen@folkebladet.no
mailto:tips@nordlys.no
mailto:redaksjonen@dagogtid.no
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Artikler relatert til Dyrøyseminaret 

 

Bokmerker (URL) 

 

Sortert alfabetisk etter 

 Nettsider (organisasjoner, kommuner, nettaviser etc) 

 Sosiale medier (Twitter, Facebook, Blogg, Flickr etc) 

 

Nettsider 

 

Publisert av: Arvid Hanssens minnestiftelse 

Tittel: Arvid Hanssens minnestiftelse: Ærlig gråstein 

URL: http://www.arvidhanssen.no/arlig-graastein.4828002-82570.html 

 

Publisert av: Avikom 

Tittel: Bredbånd: det største kvantespranget etter bilen 

URL: 

http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=89:naerarbeidsplas

ser-gjennom-breiband&catid=2:nyheter&Itemid=3 

 

Publisert av: Avikom 

Tittel: Delta på seminar om moderne arbeidsformer på webTV 

URL: http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vil-du-

vite-mer-om-attraktivitet-i-lokalsamfunn-og-moderne-

arbeidsformer&catid=2:nyheter&Itemid=3 

 

Publisert av: Digitale Senter 

Tittel: Seminar om moderne arbeidsformer neste uke (nyhetsbrev) 

URL: http://app2.makenewsmail.com/lesepost.asp?id=8664&queid=0&u=2087 

 

Publisert av: Distriktssenteret 

Tittel: Bli med på direktesendt seminar om stedsuavhengige arbeidsplasser – Distriktssenteret 

URL: http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/09/bli-med-paa-direktesendt-seminar-om-

stedsuavhengige-arbeidsplasser 

 

Publisert av: Distriktssenteret 

Tittel: Bringer prosjektledere sammen – Distriktssenteret 

URL: http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/10/bringer-prosjektledere-sammen 

 

Publisert av: Distriktssenteret  

Tittel: Slåss for nettverkskreditten – Distriktssenteret  

URL: http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/10/slaass-for-nettverkskreditten 

 

Publisert av: Distriktssenteret  

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 – Distriktssenteret 

URL: http://www.distriktssenteret.no/moteplasser/2010/06/dyroyseminaret-2010 

Publisert av: Distriktssenteret  

Tittel: Førstelinje for ildsjeler – Distriktssenteret 

http://www.arvidhanssen.no/arlig-graastein.4828002-82570.html
http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=89:naerarbeidsplasser-gjennom-breiband&catid=2:nyheter&Itemid=3
http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=89:naerarbeidsplasser-gjennom-breiband&catid=2:nyheter&Itemid=3
http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vil-du-vite-mer-om-attraktivitet-i-lokalsamfunn-og-moderne-arbeidsformer&catid=2:nyheter&Itemid=3
http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vil-du-vite-mer-om-attraktivitet-i-lokalsamfunn-og-moderne-arbeidsformer&catid=2:nyheter&Itemid=3
http://www.avikom.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:vil-du-vite-mer-om-attraktivitet-i-lokalsamfunn-og-moderne-arbeidsformer&catid=2:nyheter&Itemid=3
http://app2.makenewsmail.com/lesepost.asp?id=8664&queid=0&u=2087
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/09/bli-med-paa-direktesendt-seminar-om-stedsuavhengige-arbeidsplasser
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/09/bli-med-paa-direktesendt-seminar-om-stedsuavhengige-arbeidsplasser
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/10/bringer-prosjektledere-sammen
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/10/slaass-for-nettverkskreditten
http://www.distriktssenteret.no/moteplasser/2010/06/dyroyseminaret-2010
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URL: http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/06/kommuner-kompetansemiljo-sant 

 

Publisert av: Distriktssenteret  

Tittel: Hvordan bli en god prosjektleder? – Distriktssenteret 

URL: http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/06/prosjektleder-en-jobb-i-ensomhet 

 

Publisert av: Dyrøy kommune 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 - Dyrøy kommune 

URL: http://www.dyroy.kommune.no/dyroeyseminaret-2010.4803761-162210.html 

Øvrige artikler og linker fra Dyrøy kommunes egne sider er ikke med i denne oversikten 

 

Publisert av: Energilaben Dyrøy 

Tittel: Energilaben Dyrøy 

URL: http://www.energilaben-dyroy.no/ 

 

Publisert av: Forskningsdagene 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 

URL: http://arrangor.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=70410 

 

Publisert av: Forskningsdagene 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 

URL: http://www.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=70410 

 

Publisert av: IT Forum Nord-Norge 

Tittel: Grenseløst samarbeid | IT-Forum Nord-Norge 

URL: http://itfnn.org/?p=407 

 

Publisert av: IT Forum Nord-Norge 

Tittel: Takk for deltakelsen på årets Dyrøyseminar | IT-Forum Nord-Norge 

URL: http://itfnn.org/?p=457 

 

Publisert av: Mylder 

Tittel: Meld deg på Dyrøyseminaret! (Dyrøy kommune) - Mylder.no  

URL: http://www.mylder.no/tips/9214230 

 

Publisert av: Nordlys 

Tittel: Steinbra i Dyrøy | www.nordlys.no 

URL: http://www.nordlys.no/nyheter/article5327889.ece 

 

Publisert av: Nordlys 

Tittel: Mer til næringsfond | www.nordlys.no 

URL: http://www.nordlys.no/nyheter/article5327030.ece 

 

Publisert av: Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) 

Tittel: Hendelse « NFTR 

URL: http://www.nftr.no/vare-aktiviteter/hendelse/?event=233&date=2010-09 

 

Publisert av: Politikkavisen 

Tittel: Dyrøyseminaret på lufta 

http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/06/kommuner-kompetansemiljo-sant
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2010/06/prosjektleder-en-jobb-i-ensomhet
http://www.dyroy.kommune.no/dyroeyseminaret-2010.4803761-162210.html
http://arrangor.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=70410
http://www.forskningsdagene.no/arrangement/vis.html?tid=70410
http://itfnn.org/?p=407
http://itfnn.org/?p=457
http://www.mylder.no/tips/9214230
http://www.nordlys.no/
http://www.nordlys.no/nyheter/article5327889.ece
http://www.nordlys.no/nyheter/article5327030.ece
http://www.nftr.no/vare-aktiviteter/hendelse/?event=233&date=2010-09
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URL: http://politikkavisen.no/www__Ddyroy__Dkommune__Dno/_Dyryseminaret-p-

lufta.php 

 

Publisert av: Regjeringen 

Tittel: Følg Dyrøyseminaret 2010 direkte - regjeringen.no 

URL: http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/aktuelt/nyheter/2010/folg-dyroyseminaret-2010-

direkte.html?id=615685 

 

Publisert av: Regjeringen 

Tittel: Dyrøy-seminaret 2010 - regjeringen.no 

URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/ministerens-

taler-og-artikler-/2010/dyroy-seminaret-2010.html?id=615754 

 

Publisert av: Salangen kommune 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 - Salangen kommune 

URL: http://www.salangen.kommune.no/klart-for-dyroyseminaret-2010 

 

Publisert av: Senja Næringshage 

Tittel: Forskningsdagene i midt-Troms 2010 - Senja Næringshage AS  

URL: http://www.senjanh.no/forskningsdagene-i-midt-troms-2010.4809312-156925.html 

 

Publisert av: Troms Folkeblad 

Tittel: De stedsuavhengige - Folkebladet.no 

URL: http://www.folkebladet.no/meninger/folkebloggen/article393981.ece 

 

Publisert av: Troms Folkeblad 

Tittel: La ned første gråsteinen - Folkebladet.no 

URL: http://www.folkebladet.no/dataognett/article392969.ece 

 

Publisert av: Troms Folkeblad 

Tittel: Lager digital storsal - Folkebladet.no 

URL: http://www.folkebladet.no/nyheter/article387604.ece 

 

Publisert av: Troms Folkeblad 

Tittel: Dyrøy til topps - Folkebladet.no 

URL: http://www.folkebladet.no/nyheter/article387602.ece 

 

Publisert av: Universitetet i Tromsø 

Tittel: Framtidas arbeidsplasser - Dyrøyseminaret 28.-29. september (streames for PC) - 

Universitetet i Tromsø 

URL: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/tavla/artikkel?p_document_id=202863 

 

Publisert av: Universitetet i Tromsø 

Tittel: Framtidas arbeidsplasser - Dyrøyseminaret 28.-29. september (streames for PC) - 

Universitetet i Tromsø 

URL: 

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/tavla/kunngjoringsdetaljer?p_docum

ent_id=202863 

 

TV/RADIO 

http://politikkavisen.no/www__Ddyroy__Dkommune__Dno/_Dyryseminaret-p-lufta.php
http://politikkavisen.no/www__Ddyroy__Dkommune__Dno/_Dyryseminaret-p-lufta.php
http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/aktuelt/nyheter/2010/folg-dyroyseminaret-2010-direkte.html?id=615685
http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/aktuelt/nyheter/2010/folg-dyroyseminaret-2010-direkte.html?id=615685
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/ministerens-taler-og-artikler-/2010/dyroy-seminaret-2010.html?id=615754
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/ministerens-taler-og-artikler-/2010/dyroy-seminaret-2010.html?id=615754
http://www.salangen.kommune.no/klart-for-dyroyseminaret-2010
http://www.senjanh.no/forskningsdagene-i-midt-troms-2010.4809312-156925.html
http://www.folkebladet.no/meninger/folkebloggen/article393981.ece
http://www.folkebladet.no/dataognett/article392969.ece
http://www.folkebladet.no/nyheter/article387604.ece
http://www.folkebladet.no/nyheter/article387602.ece
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/tavla/artikkel?p_document_id=202863
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/tavla/kunngjoringsdetaljer?p_document_id=202863
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/tavla/kunngjoringsdetaljer?p_document_id=202863
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Nordnytt TV v/Arild Moe (ca 10 min ut i sendinga) 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670539/ 

 

Nordnytt Radio v/Morten Kræmer (ca 49 min ut i sendinga) 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670064/ 

 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670539/
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/670064/
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www.dyroyseminaret.no 

 

Takk 08.10.10 

Antall deltakere 08.10.10 

Søker ”los” 29.09.10 

Skaper maktforskyvning 29.09.10 

Slåss for nettverkskreditten 29.09.10 

Dyrøyseminar for de unge 29.09.10 

Sveriges ”svar” på Dyrøy 29.09.10 

Alta vil – og kan 29.09.10 

Blir gode sammen 29.09.10 

Bringer prosjektledere sammen 29.09.10 

Fikk øynene opp for blogging 29.09.10 

Suksess med samspill 29.09.10 

Utrendy, men digitalt à jour 28.09.10 

”heimblindhet” forsvinn! 28.09.10 

Fire Dyrøy-rådmenn på seminaret 28.09.10 

Framsnakkende redaktør 28.09.10 

Finn din egen fasit 28.09.10 

Oppgjør med røverhistorier 28.09.10 

- Kommunene må være med 28.09.10 

Må se mer på bredbåndsmuligheter 28.09.10 

Bar fram stein 28.09.10 

Fornøyd studieleder 28.09.10 

Energisk samarbeid 28.09.10 

Må ta diskusjon rundt utnyttelse 28.09.10 

La målet bli til etter hvert 28.09.10 

50 millioner ekstra 28.09.10 

- Viktig arena 28.09.10 

Ung ledelse 28.09.10 

Paradoksal moderne arbeidsplass 28.09.10 

Langveisfarende forventning 28.09.10 

Trenger du praktisk hjelp? 27.09.10 

Kaffekvitter 26.09.10 

Unge skoleres på sosiale medier 24.09.10 

Pedagogisk avslutter 23.09.10 

Snart 180 deltakere dag 1 23.09.10 

Strømmer til utfordringene 23.09.10 

Hjelp, jeg er seint ute!! 22.09.10 

Positiv informant 22.09.10 

Velg ditt verksted – alt. 3 22.09.10 

Er du steingal? 22.09.10 

Rotfestet musiker 22.09.10 

Vi har over 150 påmeldte 21.09.10 

Følg seminaret fra din PC 21.09.10 

Fungerende fristed 21.09.10 

Få nyhetene fra oss direkte 20.09.10 

Distriktsbarnehager er best 20.09.10 

Himmelblå ambassadør 20.09.10 

http://www.dyroyseminaret.no/
http://www.dyroyseminaret.no/
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Venter ikke på omdømme 19.09.10 

Avviket Norge 18.09.10 

Stor politisk ulikhet 18.09.10 

Velg ditt verksted, alternativ 4 17.09.10 

Får i deg nok fiber 17.09.10 

Velg ditt verksted – alternativ 2 16.09.10 

Velg ditt verksted – alternativ 1 16.09.10 

Mang en ild i hjernen 18.09.10 

En mann å regne med 16.09.10 

Har god tid til å lykkes 15.09.10 

Sugen på debatt 15.09.10 

Vi har ca 120 påmeldte 14.09.10 

Forsket på de som ble 10.09.10 

Bli stjerne i Finnmark 09.09.10 

Slår rot med selveid bolig 08.09.10 

Nordlys i dag 08.09.10 

Ut mot bonderomantikken 08.09.10 

Strømmer tilbake 08.09.10 

Rekruttering ble gründerbedrift 07.09.10 

Headhunter innbyggere 07.09.10 

Penger å hente på landet 07.09.10 

Musiserer med Manhattan 05.09.10 

Stedsuavhengig suksess 05.09.10 

Festaften 01.09.10 

Studenter halv pris 29.08.10 

Prosjektlederrollen 19.08.10 

Møt Distriktssenteret 19.08.10 

Foreløpig program 22.06.10 

Barnas Dyrøyseminar 21.06.10 

Æresdoktor åpner Dyrøyseminaret 19.06.10 

FLYT i posten 18.06.10 

Framtidas arbeid 14.03.10 

Dyrøyseminaret 2010 14.03.10 

Webcasting 14.03.10 

Les nyheter fra 2008 14.03.10 

 

Produsert og tilrettelagt av  

Marit Espenes og Ragnvald Storvoll, Dyrøyseminarsenteret 

Innleide journalister 28.-29.9.: Sindre Storvoll (journalist/medieviter), Oddny J. Johnsen og 

Astri Edvardsen (journalister, Krysspress) 

Og Kjell Jostein Lillegård, Dyrøy kommune (link mellom kommunens og seminarets sider) 

Andre bidragsytere: Øyvind Østrem Skoglund (drift av nettsida) 
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Artikler kun på papir 

Artikler bare på pdf el. print (mangler URL eller er ikke publisert på web) 

 

Troms Folkeblad 01.09.10 

”Navarsete åpner Dyrøyseminaret”  

 

Nordlys 07.09.10 

”Framtidas Hus” 

 

Nordlys 10.09.10 

”Samarbeid for fremtidens arbeid i nord”  

 

Troms Folkeblad 18.09.10 

”Dyrøy suger fra byen” (direkte respons på vår pressemelding) 

 

Nordlys 21.09.10  

”Gull til gråstein” (direkte respons på vår pressemelding) 

 

Nationen 23.09.10 

”Med dyrisk aktivitet”, lett intervju med Ragnvald Storvoll 

 

Troms Folkeblad 28.9.10 

”Avslutter med å se fremover”, ungdommene hos Tiller (av Sindre Storvoll) 

 

Nordlys 28.09.10  

”Vil gråstein bli moderne?”, kommentar av Torgeir Bråthen 

 

Troms Folkeblad 30.9.10 

”Ikke bare solskinn på Facebook” m.fl (av Sindre Storvoll) 

 

Bladet Vesterålen 05.10.10 

”Navarsete framsnakket Enoksen” (leserbrev fra Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy) 

 

Bladet Vesterålen 06.10. og Vesteraalens avis 07.10.10 

”Marianne fra Hadsel gjorde inntrykk” (leserbrev fra Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy)  

 

Nationen 07.10.10 

”Sjå mot nord” Kommentar ved Liv Signe Navarsete 

 

Troms Folkeblad 25.10.10 

”- Vi traff en nerve”, oppsummeringsartikkel 

 

Troms Folkeblad 26.10.  

Lederartikkel, Dyrøyseminaret nevnt 

 

”Skal det være litt påfyll?” Artikkel i Forskningsdagenes magasin, utgitt i september (skrevet 

av oss i juni). 

 

Næringsrapport (nordnorsk næringslivsavis, nr 5/2010). Tekst vedlagt (ikke utgitt ennå) 

http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1405666.296.tuqwybftfr/http___www.e-pages%20%C3%A5pner%20Dyr%C3%B8yseminaret.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1405663.296.xbxxqfqcpp/http___www.e-pages%20Framtidas%20hus.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1405665.296.rqsueudppe/http___www.e-pages%20Dyr%C3%B8y%20suger%20fra%20byen.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407939.296.uyubfqvraf/http___www.e-pages%20Gull%20til%20gr%C3%A5stein.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407940.296.ecvuvwctrt/http___www.e-pages%20Ungdommene%20og%20Tiller.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1405662.296.vsfpssbwtq/http___www.e-pages%20Kommentar%20side%202.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407944.296.tbsaatvtpp/http___www.e-pages%20Ikke%20bare%20solskinn.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407160.296.cebfacvswq/Nationen-101007%20(2).pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1405664.296.uvysfsrrxa/http___www.e-pages%20Vi%20traff%20en%20nerve.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407949.296.vefqctauab/http___www.e-pages%20leder%20TF%20251010.pdf
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Sosiale medier 

 

Twitter 
 

Publisert av: Anne Viken 

Tittel: Twitter / Anne Viken: Dyrøyseminaret 2010 ved Tr ... 

URL: http://twitter.com/anneviken/status/19940137686 

 

SØK/LOGG  

Twitter | Søk på #dyroy 

URL: http://twitter.com/#search?q=%23dyroy 

(Legger ved utskrift av @dyroyseminarets logg for perioden på print)  

Vi vet at mange fulgte oppfordringen om å twitre aktivt om hendelsene under seminaret, noen 

var til stede og noen fulgte via web/video. Vi brukte hashtag #dyroy og en logg kan ikke 

gjenskapes. Det ligger til mediets natur at det er flyktig og umiddelbart (”der og da”), det 

skapes og oppleves i sanntid, derfor må vi akseptere at det ikke finnes en utskrift av loggen. 

Man må ha vært der selv! 

 

Facebook 
 

Publisert av: Facebook 

Tittel: Facebook | Dyrøyseminaret 2010 - Framtidas arbeidsplasser (arrangement) 

URL: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.2809

0.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=104170409646629 

(eksempel på print)  

 

Publisert av: Facebook 

Tittel: Facebook | Festkveld med 3-retters middag og kulinarisk teater (arrangement) 

URL: 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.2809

0.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=152084338158658 

(eksempel på print)  

 

SØK/LOGG (obs! flyktig) 

Facebook | Søk på ”Dyrøyseminaret” 

URL: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/search/?flt=1&q=dyr%C3%B8yseminaret&fr=1&tas

=0.675306478203566 

(eksempler på print) 

 

Det finnes metoder for å måle aktivitet på Facebook, men en høyst uoffisiell opptelling viser 

at eksempelvis publiserte Marit E 83 innlegg med lenker til artikler og innslag i løpet av 

september måned. Vi vet ikke hvor mange som leste disse eller delte dem videre, men vi kan 

se at 77 har ”likt” og det er kommet 67 kommentarer på disse. I tillegg er vi (personer 

tilknyttet Dyrøyseminaret) tagget av flere i deres bildealbum, for eksempel hos Avikom. 

 

 

http://twitter.com/anneviken/status/19940137686
http://twitter.com/#search?q=%23dyroy
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.28090.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=104170409646629
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.28090.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=104170409646629
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.28090.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=152084338158658
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=155927267780488&set=a.155927264447155.28090.120902111283004&ref=nf#!/event.php?eid=152084338158658
http://www.facebook.com/home.php?#!/search/?flt=1&q=dyr%C3%B8yseminaret&fr=1&tas=0.675306478203566
http://www.facebook.com/home.php?#!/search/?flt=1&q=dyr%C3%B8yseminaret&fr=1&tas=0.675306478203566
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Blogg 
 

Publisert av: Anne Viken Media 

Tittel: Anne Viken Media: Dyrøy-seminaret på webcaste 

URL: http://anneviken.blogspot.com/2010/09/dyry-seminaret-pa-webcaste.html 

 

Publisert av: Anne Viken Media 

Tittel: Anne Viken Media: Vil brenne bunader og slakte eit par fjordingmyter 

URL: http://anneviken.blogspot.com/2010/09/vil-brenne-bunader-og-slakte-eit-par.html 

 

Publisert av: Anne Viken Media 

Tittel: Anne Viken Media: Er bygda trendy? NEI 

URL: http://anneviken.blogspot.com/2010/09/er-bygda-trendy-nei.html 

 

Publisert av: Anne Viken Media 

Tittel: Anne Viken Media: Bygda er for trang 

URL: http://anneviken.blogspot.com/2010/09/bygda-er-for-trang.html 

 

Publisert av: Marie Smedsrød 

Tittel: Moderne arbeidsformer « mariesme.no 

URL: http://www.mariesme.no/2010/09/moderne-arbeidsformer/ 

 

Publisert av: Ulldoser 

Tittel: Ulldoser – saueflokken vår 

URL: http://ulldoser.wordpress.com/2010/09/28/saueflokken-var-sitteunderlag/ 

(denne hadde 654 bloggvisninger fra den ble publisert om kvelden 28. september og frem til 

1. oktober – med et høydepunkt på 311 visninger 29. september) 

 

Flickr (fotoalbum) 
 

Publisert av: Regjeringen 

Tittel: Dyrøyseminaret | Flickr - Photo Sharing! 

URL: http://www.flickr.com/photos/krdep/5032638205/in/set-72157624927704195/ 

 

Picasa (fotoalbum) 
 

Publisert av: Marie Smedsrød 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 

URL: http://picasaweb.google.com/mariesmedsrod/DyrYseminaret2010?feat=email# 

(vi har lagt et utvalg over til Dyrøyseminarets side på Flickr) 

 

Søkesider 
Publisert av: uberVU 

Tittel: Dyrøyseminaret 2010 - uberVU social conversation 

URL: 

http://www.ubervu.com/conversations/www.dyroyseminaret.no/index.php%3Fdisp%3Dnews

%26id%3D91  

 

http://anneviken.blogspot.com/2010/09/dyry-seminaret-pa-webcaste.html
http://anneviken.blogspot.com/2010/09/vil-brenne-bunader-og-slakte-eit-par.html
http://anneviken.blogspot.com/2010/09/er-bygda-trendy-nei.html
http://anneviken.blogspot.com/2010/09/bygda-er-for-trang.html
http://www.mariesme.no/2010/09/moderne-arbeidsformer/
http://ulldoser.wordpress.com/2010/09/28/saueflokken-var-sitteunderlag/
http://www.flickr.com/photos/krdep/5032638205/in/set-72157624927704195/
http://picasaweb.google.com/mariesmedsrod/DyrYseminaret2010?feat=email
http://www.ubervu.com/conversations/www.dyroyseminaret.no/index.php%3Fdisp%3Dnews%26id%3D91
http://www.ubervu.com/conversations/www.dyroyseminaret.no/index.php%3Fdisp%3Dnews%26id%3D91
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Trykksaker/profilmateriell 

 

 Plakat A3 festkveld 

 Program (pdf) 

 Program/invitasjon rettet mot Tromsømiljøet 

 Annonse rykket inn i Nordlys (modul 53) 

 Annonse i Forskningsdagenes magasin (samt redaksjonell artikkel fra oss) 

 Mappe A4 

 Nyhetsbrev (pdf) 

 Magasinet FLYT 

 

PR (stunt) 

 

Vi har gjort i alle fall to stunt som har blitt lagt merke til.  

 

Ullrik (og Ulla) 
Sauen Ullrik har vært omreisende ”lambassadør” for Fårikålfestivalen. Sammen med den 

strikkede sauen Ulla (en sykkelsetevarmer) har han skaffet masse oppmerksomhet til både 

Dyrøy, Dyrøyseminaret og Fårikålfestivalen. Se hele historien og bilder på 

www.farikalfestivalen.no. Her finnes også lenker til oppslag i andre medier, som Salangen-

Nyheter. 

 

Se TV-innslag 9. september her: 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7286043 

 

Hør radioinnslag 10. september her:  

http://www.nrk.no/nett-tv/oppgave/844/ 

 

Troms Folkeblad 25.09.10  

”Ullrik tilbake” 

 

Ullrik på Facebook: 

http://www.facebook.com/marit.espenes#!/pages/Ullrik/150952701592152 

 

Gull av gråstein 
Gråsteinsbedet utenfor Nordavindshagen har også bidratt med positiv omtale av 

Dyrøyseminaret. Ikke minst ga det pressen noe å spille på ifht. ministeren (gull og 

gråstein/bredbånd og armbånd/ærleg stein). Det ble produsert fire gråsteiner i ull som fungerte 

som blikkfang i lokalet/PR for prosjektet. Info i A4 og A5 produsert og distribuert. 

 

 

 

 

 

 

Marit Alvig Espenes,  

26.10.10 

http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407921.296.dybscxraft/Plakat_Kokketeater_LR.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407935.296.vuccfqcbww/Program_Dyr%C3%B8yseminaret2010_LR.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407920.296.atcepxxfqt/invitasjon_TROMS%C3%98.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407923.296.stwcsxwdqc/Dyr%C3%B8yseminar2010_modul53_LR5.pdfv
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407924.296.ueyvwxuwxp/Dyr%C3%B8y_ann_Forskningsdagene10.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407937.296.fqyveffvyd/Mappe%20Dyr%C3%B8y_LR3.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407922.296.vaepxcfdfv/nyhetsbrev.pdf
http://www.dyroyseminaret.no/index.php?disp=news&id=30
http://www.farikalfestivalen.no/
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.7286043
http://www.nrk.no/nett-tv/oppgave/844/
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407955.296.rucruxqrra/http___www.e-pages%20Ullrik%20tilbake.pdf
http://www.facebook.com/marit.espenes#!/pages/Ullrik/150952701592152
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407956.296.brbbwccwav/Nordavindshagen_A4.pdf
http://dyroy.custompublish.com/getfile.php/1407957.296.bqcepuvpcb/Nordavindshagen_A5.pdf
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Del 5 
 

MOBILISERING 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Barnehage – skole 

 

Ansvarlig: Turid Andreassen 

GJORT 
Steingal 

 

Satt ned ei gruppe som jobbe med planlegging –Hvordan blir Steingal-aktiviteten under 

Dyrøyseminaret? 

Arbeidsgruppe: Sissel, Arne Ivar, Geir, Frank og Turid. 

Fordelte arbeidsoppgaver, og herunder info. og inkludering av barnehageungene og 

småtrinnet på skolen. 

 

 

LÆRT/LURT 
 

 Sissel og Turid gjennomførte informasjonsmøte i barnehagen. 

Hva og hvordan gjør vi det? 

Ungene var samlet og deltok på demonstrasjonen. 

 

 Turid informerte på småtrinnet. 

Avtalte tid i klassene og brukte god tid, der en også hadde med seg kart, og leste opp 

diktet til Arvid Hansen som var grunnlaget for aktiviteten. 

 

Vi har ikke vært inne i klassene etter Dyrøyseminaret. 

 

 

 

 

 

 

            

Turid Andreassen 

15.12 2010 
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Ansatte 

 Ansatte har kontinuerlig blitt fulgt opp med informasjon. 

o Alle enhetsledere har jevnlig fått informasjon via ledermøter  

o En offensiv kommunikasjonsstrategi både gjennom www.dyroy.kommune.no 

og www.dyroyseminaret.no har tilrettelagt for god informasjonsflyt 

o Alle ansatte har fått mulighet til å delta en dag gratis på seminaret. Dette er en 

viktig felles kompetansebygging i Dyrøy den lærende kommune. Denne 

muligheten har vært gjennomført på alle Dyrøyseminar fra 1998. 

Politikere - styringsgruppe 

 

 Styringsgruppen ( Dyrøy formannskap ) har tatt avgjørelser og fått orientering 

forløpende. Alle politikere har fått mulighet til å delta begge dager på Dyrøyseminaret 

2010. Dette har svært mange benyttet seg av. Det er en bevisst strategi i Dyrøy den 

lærende kommune. 

 

 

 

 

http://www.dyroy.kommune.no/
http://www.dyroyseminaret.no/
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Del 6 
 

SAMARBEIDSPARTER 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Evaluering Distriktssenteret  

 

GJORT 
 

 Jobbet mot universiteter, næringshager, KS og øvrige kommuner i 

rekrutteringssammenheng. 

 Nasjonal spredning av FLYT. 

 Oppfordring til alle fylkeskommuner om å delta. 

 Påvirkning mot KRD for å bruke Dyrøyseminaret som møteplass for nye 

bolystprosjekter som har fått bevilgning. 

 Innspill på tematikk og case i magasinet Flyt. 

 Forsøkt å få fokus på relevant tematikk i nasjonal media – ikke lykkes. 

 Ansvar for 2 faglige verksted med rekruttering av foredragsholdere. 

 Innspill mot Dyrøyseminaret ift faglig opplegg. 

 Kobling mellom Dyrøyseminaret og Inger Gunn Sande og Tilbakestrøm Vesterålen. 

 

LÆRT 
 

 Nasjonal sak i media – vi burde ikke fokusert på de sakene som allerede var i FLYT 

 Ikke umulig å få igjennom disse sakene, men kanskje en egen vri, en egen vinkling.  

Mer tabloid fremstilling. Burde vært mer i forkant på dette området. Hvis målet er å få 

saker i riksmedia, bør det være en del av planlegginga helt fra starten av. 

 Når ministeren kommer tar det stor plass i mediebildet i seg selv. 

 Svært nyttig med faglig sparring mot Inger- Gunn Sande i forhold til å sy sammen 

verkstedene (intern læring). 

 Rekrutteringsarbeidet er svært krevende i form av ressursbruk. Det er helt avgjørende 

at vi først bestemmer oss for hva vi vil med disse verkstedene før vi planlegger og 

iverksetter 

 Universitets og høgskolemiljøene er svært vanskelige å ha i målgruppen for et 

verksted. Vanskelig å rekruttere folk herfra.  Vi må se nærmere på hvorfor vi ikke 

klarte å få sterkere respons fra disse miljøene. 

 Det å være medarrangør i et arrangement som er langt større enn definerte ansvar har 

gitt svært god læring i form av hvordan formidle og bygge opp seminaret. Hvordan 

involvering kan fungere i praksis i et arrangement. 

 Litt dalende intensitet på dag 2, regien kunne vært strammere. Viktig å avslutte på 

topp, tenke på hva deltakerne skal ha med seg på veien ut av seminaret. 
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 Vi har fått bekreftet at det er viktig for oss å være en ekstern aktør som stiller spørsmål 

og utfordrer en ekstern aktør i deres strategiske arbeid. 

 Utfordrende å ha mange verksteder parallelt uten å ha helt kontroll på hvem som 

kommer hvor. 

 Fantastisk helhet i gjennomføringen av konferansen. 

 Involveringen er svært god og det er herlig å se i praksis hvordan Dyrøyseminaret 

stoler på at det lokale er godt nok. 

 Til tross for at bygdedyret nok også befinner seg i lokalmiljøet. Dyrøyseminarsenteret 

er en svært god arrangør og vert. 

 Teknologien er krevende konsentrasjonsmessig. Utfordrende å være tilstede på det 

fysiske seminaret og følge med på all teknologien samtidig. Det skjer mange ting på 

scenen. Det er skjermer på siden, talestol ett sted og noe kan skje på midten. Samtidig 

foregikk det prat i bakkant av lokalet. Kanskje lokalet er utfordrende for så mange 

deltakere? 

 Å ha Krysspress til stede for å produsere stoff underveis i seminaret var SVÆRT bra 

og lærerikt. 

 Den fysiske tilstedeværelse på seminarene fra andre områder enn Troms kom etter 

påvirkning fra KRD og etter mottak av FLYT. 

 Vi skal i fremtiden planlegge og legge til rette for evaluering av oss selv på 

verkstedene, de som holdte foredrag og den opplevelsen deltakerne fikk 

 Egen synlighet. Bør vi legge opp til egen stand på slike konferanser og bemanne den i 

alle pauser? 

 Videre bør vi vurdere generelt hva vi kunne gjort bedre for å få en mer synlig plass i 

arrangementet. 

 

LURT 
 

 Distriktssenteret er medarrangør på 6 lignende arrangementer i 2010. Bylarm,   

Småsamfunnskonferansen, Horva, Dyrøy, Omstillingskonferansen, 

Arendalskonferansen 

 Når alle disse er gjennomført vil vi gjøre en totalevaluering internt. Evalueringen vil gi 

oss svar på om vi ønsker å fortsette som medarrangør på eksisterende seminarer eller 

om vi ønsker å arrangere en egen nasjonal konferanse 

 Dyrøyseminaret har gitt oss inspirasjon til å tenke på en FoU rundt begrepet ildsjel i 

kommunal sammenheng.  Vet vi egentlig nok om hvilke behov ildsjelene (ikke 

grundere) har i kontakten med kommunene? Klarer kommunene å se hva de skal tilby 

og bør tilby disse ressurspersonene for en bedre utvikling av lokalsamfunnet 

 Studenter, kompetansemiljø og kommuner. Vi føler det er rom for forbedringer i 

samarbeidet eller mangel på sådan mellom disse aktørene. Dette kommer vi til å 

arbeide videre med. Vi gir oss ikke til tross for utfordringene vi har hatt på 

rekrutteringssiden på dette seminaret. Vi vil vurdere FoU rapport på omfanget av slikt 

samarbeid i dag 

 Vi er inspirert av det å ha profesjonell formidlingsaktør til stede (Krysspress) på 

seminarer 

 Alltid viktig i enhver tematikk å ha provoserende tanker til stede. Noen som går litt på 

siden av ”menigheten” 

 Vi har lært at rekkefølge på arbeidet når vi  skal arrangere konferanse er viktig:  

1) Hva ønsker vi å oppnå før, under og etter arrangementet?  
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2) Hva er det vi vil deltakerne skal sitte igjen med under og etter arrangementet? 

3) Hva vil vi at deltakerne skal ha lyst til å gjøre etter arrangementet?  

 

Henviser for øvrig til punktene under hva vi har lært. 

 

Ingvill Dahl / Tom Rune Værnes 

Distriktssenteret 
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6.2 Evaluering Haugaland Vekst 

 

GJORT 
 

Haugaland Vekst deltok første dag med eget program.  

 

LÆRT/LURT 
 

Vi ønsker å komme med noen korte tilbakemelding mht vår deltakelse på seminaret.   

Under åpningen fikk vi kun inn musikk på vårt anlegg. Dvs. at vi fikk ikke med oss 

ordføreren og første del av Røvik sitt foredrag.  

 

Videre var lyden så dårlig at vi til tider ikke fikk med oss det som ble presentert. Derimot da 

Simonsen var inne fra lokale i Troms og benyttet mikrofonanlegg som tilhørte 

videokonferanseutstyret, var lyden eksemplarisk. Dvs. at vi konkluderte med at om 

foredragsholderne hadde benytte riktig mikrofon for videokonferanse, ville nok kvaliteten 

vært noe annet. Vi fikk inn lyd som gikk ut på høytaleranlegget.  

 

Ellers falt presentasjonen til Tofteng ut av Meeting no. Denne fikk vi ikke med oss.  

 

Vel, noen korte tilbakemeldinger vedr det tekniske. Ellers var vi vel fornøyd med måten møtet 

var lagt opp på med å kunne delta ”på avstand”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Annette Sæther 

Rådgiver 
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 6.3 Evaluering Avikom 

 

Evaluering Dyrøyseminaret 2010, sett fra oss i Avikom 

GJORT 

Flere hundre så på innleggene og deltok i paneldebatten åpningsdagen på Dyrøyseminaret, 

fra Hamburg i sør til Kirkenes i nord. Vi i Avikom AS fikk både lov til å streame, levere 

videokonferanse, låne ut lokaler i Tromsø og holde innlegg/delta i paneldebatt. Takk: 

Dyrøyseminaret 2010 var en stor opplevelse for oss! 

Avikom har som mål å hjelpe sine kunder å lykkes, enten det er ved å informere om mulighetene 

ved reisefrie møter eller å hjelpe brukerne i gang på en mest mulig brukervennlig måte. Vi leter 

stadig etter de såkalte “superbrukerne” og samtaler om hvorfor enkelte lykkes (les: hva det betyr å 

lykkes med videomøtebruk avhenger også med målet til brukeren og vil ikke alltid være det 

samme)ekstra godt med å høste av sin investering de har gjort gjennom oss. Å skape god presse, 

god omtale og ikke minst gode samtaler på vegne av våre brukere som lykkes er et mål for oss, da 

dette vil løfte den digitale kompetansen som igjen vil hjelpe oss med å nå våre mål. Dyrøy 

kommune er en slik kunde, det samme gjelder de andre Digitale senter i Troms gjennom 

Bredbåndsfylket, Distriktssenteret og Studiesenteret.no som alle, ved å delta på årets 

Dyrøyseminar, samlet fikk ut et spennende og troverdig budskap om at det er fullt mulig å bo der 

man ønsker og samtidig få drømmejobben og/eller drømme-studieplassen. Norges kompetanse 

følger ikke nødvendigvis klyngene av typiske arbeidsplasser og studieplasser i de større byene, 

men finnes spredt over hele landet. Kompetanseutveksling og kompetanseoverføring over video er 

enormt viktig, og en mulighet som er alt for godt bevart. Gjennom Dyrøyseminaret 2010 

demonstreres dette både i praksis og ved gode statistiske bevis. 

Avikom ble spurt om å livestreame Dyrøyseminaret og vi leide inn våre venner i Aktiv Media og 

betalte deres jobb som et direkte sponsorat. I tillegg hadde vi med oss Raymond Sebergsen som er 

ekspert på video og stream. Vår daglige leder fikk muligheten både til å holde innlegg og sitte i 

paneldebatt på selve seminaret, og under workshoppene fikk han holde innlegg til elever og andre 

om sosiale medier fra en bedriftsleders perspektiv.  

Avikom bidro også til å markedsføre Dyrøyseminaret i sine kanaler slik at mange fulgte WebTV-

sendinga. Bortsett fra egne (Avikom og Dyrøyseminaret) hjemmesider og egne kanaler i sosiale 

medier, ble det også skrevet en del i pressen, spesielt lokalt. Videokonferanse og 

breibåndsteknologi stod ofte i fokus, noe som er strålende for oss som lever av nettopp dette.  

Avikom ble også spurt om å bidra til at Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterte og 

arrangerte et paralellseminar, og koblet også på IT Forum Nord-Norge slik at de to samarrangerte 

Dyrøyseminaret versjon Tromsø. Vi har hatt en intern evaluering med disse to organisasjonene og 

begge stiller seg positive til å samarbeide med slikt igjen, men at de begge burde brukt mer tid på å 

følge opp invitasjonene de sendte ut (som vi formulerte og produserte) slik at flere kunne fått med 

seg seminaret lokalt. Vi mener det krever en stor dose engasjement for å kommunisere 

mulighetene med å få delta på slike arrangement på denne måten, og når publikum vel er invitert 

inn må de helst følges opp tettere undervegs.  
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LÆRT/LURT 
 

Vi har to ting vi gjerne skulle forbedret til neste runde:  

1) Vår bedrift heter Avikom med k, og til tross for at vi ba dere korrigere programmet på web, 

ble det ikke fiksa. Det har ført til at de stedene vi ble nevnt i media, var det med c og ikke 

k. 

2) Dere er så flinke til å gjennomføre slike arrangement med stil, med troverdighet, med 

eleganse og med et glimt i øyet. det som manglet var en monitor til deres stasjonære PC - 

slik at ikke alle bevegelser på maskinen måtte vises på storskjermen til hele salen. Det er 

også behov for at noen har ansvaret for at presentasjoner samles der de skal være og at de 

starter når de skal. denne personen ville sørget for en enda bedre flyt og trygghet for 

foredragsholderne. Og så ville ikke deres superlærer ha satt i en lydkilde i hovedanlegget 

(les: CD) og skrudd av lyden på mikrofonen som gikk til videokonferanse.  

Dyrøy kommune og Dyrøyseminaret har vært og er en viktig partner for oss i Avikom. 

Dere satser stort og dere viser enorm gjennomføringskraft. I tillegg er dere ekstremt 

entusiastiske og kommuniserer en virkelighet vi gjerne er en del av. Takk for at dere 

står på, og takk for at vi igjen fikk lov til å samarbeide med dere! 

  

  

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Smedsrød 

Informasjonssjef,AvikomAS 

11.10.2010 
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6.4 Fårikålfestivalen – integrering Dyrøyseminaret 

 

GJORT 
 

«Festkvelden» 

Samarbeidet om gjennomføring av Festkveld tirsdag under Dyrøyseminaret. 

 

Meny: 

Forrett: tørrfisk kremsuppe, flaket bakt tørrfisk, persille og kokt egg. 

Hovedrett: Bresert lammeskank i tomat med rotgrønnsaker og mandelpotet pure 

 

«Barnas Dyrøyseminar» 

Samarbeidet om gjennomføring av «Barnas Dyrøyseminar», kokkekurs for barn, onsdag 

under Dyrøyseminaret, der mellomtrinnets 3 klasser ble delt i to totimers økter før lunsj og 

9.klassen etter lunsj. Til sammen ca 50 elever. Det ble laget fiskeburger + ketchup/ sennep, 

ble servert og spist av elevene selv.  

Vedlegger tilbakemelding fra kontaktlærer 9.klasse.  

  

Evaluering av kokkekurs under Dyrøyseminaret: 

  
Elevene synes det var gøy, men ikke alle var like heldig med maten. Fordi fiskeburgerne ikke 

var helt stekt. De ville gjerne gjøre det igjen, men med annen mat. De synes også det var gøy 

at Jostein var med og hjalp de, og at de som ville fikk autografen. Delte meninger om 

kokkelevene, noen hjalp for mye, andre for lite. Men alle synes det var bra at de var med. 

Konklusjon: fornøyde elevene! 

  

Lærerne mener at kokkeelevene burde vært mer forberedt på både meny og frengangsmåte. 

Jostein fungerte utmerket og hadde planlagt og tilrettelagt godt til alle gruppene. Elevene 

jobbet godt og var aktive. Vi lærere fikk inspirasjon til å gjøre et lignende opplegg nærmere 

jul, sammen med kokkelinja på Sjøvegan vgs. Dette avtalte vi med læreren, Anne Maren.  

  

Hvis skolen skal være med på et arrangement fra Dyrøyseminaret ved en senere anledning, 

ønsker vi gjerne å bli spurt på forhånd om hva som er aktuelle tema fra skolen sin side. 

 

 

 

 

 

           

 

 

Anette Hagensen,  

Ellen Bertheussen  

          og Ellen Sæbbe, 

10.11.2010 
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Samarbeid med vg. skolene 

Fårikålfestivalen opprettet kontakt og engasjerte Finnfjordbotn vgs. v/ «kokkskolen», der 

begge klassene deltok i produksjon av maten på Dyrøymats produksjonskjøkken + anretning 

og servering under festkvelden samt servering av lunsj under seminaret. 

I forbindelse med «Barnas Dyrøyseminar» opprettet Fårikålfestivalen kontakt og engasjerte 

Sjøvegan vgs. v/ 4 kokk/ servitørelever + lærer som var medhjelpere under kurset. 

 

Felles bruk av utstyr 

Telt, bålplass utenfor Nordavindshagen var i bruk under begge arrangementene. 

 

Organisering/ planlegging 

Prosjektleder fårikålfestivalen deltok i hovedkomiteen i Dyrøyseminaret. 
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Lært 

 
Fårikålfestivalen kom litt i skyggen av Dyrøyseminaret, ifht. mediefokus før og under. 

To så store arrangementer er i overkant ifht. gjennomføringskapasitet, ifht. 

Dyrøyseminarsenteret, kommunen, skolen, lag/ foreninger og publikum. 

Opprettet verdifullt samarbeid med vg. skolene. Fin synergi ifht. telt og bålplass. 

Fikk satt positiv fokus på lokal mat/ matkultur og Fårikålfestivalens målsetting under 

Dyrøyseminaret. 

 

Lurt 
 

Unngå å kjøre arrangementene samlet hvis mulig. 

Videreføre samarbeid med vg skolene under både Fårikålfestivalen og Dyrøyseminaret. 

Fortsatt lage et «lokal mat/ matkultur-preg over fremtidige Dyrøyseminar, på festkveld, 

gjennom faglig innhold, bevisst fremme hverandre i all info i forkant mv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                           

Stig Stokkland 

Stokkland Bedriftsutvikling 

19.11.2010 
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Del 7 
 

PRAKTISK GJENNOMFØRING 
___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Evaluering lyd-lys 

GJORT/LÆRT/LURT 
 

Tirsdag 28.09.2010 

Nordavindshagen 

 

Utstyr 

 Miksebord – 20ch 

 AKG Myggsett x 4 

 2 stk kablet mikrofon Astel (kulekarakt.) – bordstativ 

 Multikabel for tilkobling eksisterende anlegg 

 UTE: kablet mikrofon til isolert høyttaleranlegg (ikke koblet til inne-Lyd) 

 

Oppsett  
(styrte også…) 

 PC-lyd 

 Talerstol med tråløs mikr. (bordstativ) 

 Eksisterende talerstolmikrofon var ikke installert i lesepult og hadde for kraftig signal 

rett foran høyttaler… 

 

Minus 

 Noe trangt miljø bak i lokalet sammen med 3-4 video-plasser 

 Ikke tilfredsstillende prøvetid/prøvemiljø (mandag) grunnet sein installasjon av 

videokonf.system 

 Hadde ikke kontroll på annet utstyr i eksisterende anlegg. 

(CD-spiller ble brukt grunnet feil i PPT-fil – og bruker glemte å slå denne av…) 

 Hurtigløsning talerstol – her kunne svanehals/stativ vært høyere (*) 

 

Pluss 

 Samarbeidet med video – utmerket 

 Utmerket lyd i begge saler ved bruk av PC-lyd og mygger 

 Utmerket lyd begge steder ved riktig bruk av trådstyrt mikrofon 

 OK lyd ute 
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Forbedringspunkter 

 PPT-fil kunne vært klarert tidligere (utprøvd) – med mulighet for korreksjon (eks.vis 

kjørt fra lydbord…) 

 Talerstol-mikrofon bør monteres i lesepult og kalibreres for lokalet 

 Bedre prøvetid mht. riktig bruk av utstyr (mygg etc…) 

 Det er bedre med to personer på Lyd (sikre riktig bruk/rette feil) 

 

Tirsdag 28.09.2010 

Dyrøyhallen 

 

Scene  

 4 scenetepper fra kultursal på eksisterende wire 

 Kinolerret på veggplanke (flyttet til bane 1 nord) 

 5 scenemoduler 

 1 blendingsteppe (mellom gulv og teppe) 

 

Utstyr 

 Høyttalere & delefilter, forsterker fra Kultursalen 

 Miksebord – 20ch 

 Multikabel 

 CD-spiller og PC 

 AKG Myggsett x 4 

 2 stk kablet mikrofon Astel (kulekarakt.) – Kor Scene 

 2 stk SM58 til piano/sanganlegg 

 Projektor (BenQ fra kirka) 

 1 lysmast m/multikabler 

 4 Par-kanner 

 2 Fresnell 

 1 lysmast m/2 fresnell og skjøteledning fra dimmer (til kokkeavd.) 

 6 ch dimmer 

 Lysmiks 

 

Oppsett 

 Lyd til videoredigering 

 Projektor styrt med egen PC v/videoredigering 

 Piano egen mikr. 

 

Minus/Pluss: 

 Helikoptergutta ble kanskje avspist med en noe kort performance 

      Her kunne en mer detaljert prøveplan/momentplan vært utarbeidet 

 En god del utstyr måtte brukes på to arenaer og omrigging var det ikke mye tid tid 

      “That’s life” 

 

Forbedringspunkter: 

 Vi trenger en lang skjerm-/videokabel (30 m) til senere bruk – projektorstyring 

 

          

Trygve Østrem 12.11.2010 
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7.2 Festkveld – Frivillig innsats 

 

GJORT 
  

Pynte komité 

Senking av taket med stoff i metervis og i ulik farger.   

Fantastisk idé av Wenche M. Når pynten var laget ferdig var det forholdsvis enkelt å få den 

opp og den var dekorativ og gjorde at det ikke ble nødvendig med stort mer pynt i lokalet 

 

Rigging av bord og stoler 

Ok med inkludering av skole for å sette på plass.  

 

Gulvbelegg 

Ok utlegging 

 

Lyd, lys, bilde, pynt, sene 

Viktig at en person fra hoved- komiteen er med ifra starten av 

to grupper jobbet med å anskaffe folk, sen tilbakemelding fra ei av gruppene gjorde at det 

stilte 2 grupper for pynting av bord. 

 

Diverse utstyr 

Velkomstdrink 

Lyskubber 

Servitører ikke avklart godt nok hvor tidskrevende oppgaven er 

Kaffe 

Kopper 

Vann  

Mange ubesvarte spørsmål 
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LÆRT/LURT 
 

Pynte komité 

 For sent ute med bestilling av duker, lys, servietter, etc. 

 Bruk av engangsbestikk i hallen(lurt) 

  Pyntegjeng for mange. (2. klasser) 

 Trenger 3-4 pers. til opprigging av pynt 

 Må være 1. pers. med i fra hoved-komiteen for å ha tilsyn med opprigging 

 Tydelige avklaringer 

 Engasjere ekstra renhold fredags kveld, medfører ekstra kostnad 

 

Festkveld 

Flere må være tilstede fra hovedkomiteen eller det må være en egen komité som har ansvar 

for hele arr. i hallen. Disse må være på plass i bedre tid før arr. starter.  

Bankterminal ikke på plass: svak avklaring. 

Ikke klare nok avklaringer om hvem som gjør hva og hvilke avgjørelser som er tatt, tendenser 

til dobbeltarbeid.  

 

Festkveld 

Her var det ingen egen fest komité, men ulike aktører 

og frivillige som hadde sine tildelte oppgaver.   

 

Servering 

Nabojentene serverte, kokkeskolen og Dyrøymat 

tilberedet maten.  

Her ble det gjort en flott jobb! 

 

Rydding 

fra kl. 22.00 – 02.00 

Alt skulle være klart til lunsj, dagen etter så her ble det 

mye jobb uti de ”små timer” 

Vask av kopper og kar 

Vask hall 

Rydding i hall  

Transport av vasket utstyr tilbake til hallen 

  

Ble mye jobb for fly guttene. Ca. 2 timer mer enn 

beregnet. Bør ha et eget ryddekorps, i dette tilfellet 6 

personer når det er inkludert oppvask og retur av 

utstyr. Vanskelig å få noen til å arbeide så sent, andre 

løsninger. 

 

Renhold 

Manglet klare beskjeder for oppfølging av renhold 
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Avklaringer 

Har ikke plass til å tørke teltene i nærheten 

Avhengig av teknisk. Avklare arbeids fordeling i bedre 

form og på forhånd.  

Avhengig av teknisk – avklaringer i forkant 

 

Spørsmål om og stille som frivillige må rettes på et 

tidligere tidspunkt. Det gjelder spesielt overfor 

enkeltpersoner. De trenger gjerne noe tid å svare eller 

de har allerede en avtale. Det vil også gi arr. ansvarlig 

tid til å fylle opp med andre ved avbud (runde 2).  

Frivillige bør være på plass min. en mnd. før arr. Dvs. 

forespørsel bør være ca. 2 mnd. før arr.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Bakkejord 

Nærmiljøsentralen i Dyrøy 

19.10.2010 
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7.3 Kjøkkenpersonell, renhold og kultur 

 

GJORT 
      

 

Tirsdag 28. sept: 

 

Kjøkkenpersonell     

Åse Kristiansen og Kristine Fossmo var i         

kaffekomitéen hele dagen fra kl 0730 - 1630  

Kopper, glass, asjetter og bestikk i plast/papp.  

Lunsj: tapas.                                          

            

Onsdag 29. sept.:  

 

Kjøkkenpersonell  

Anne Larsen  

Hun kokte all kaffen i Nordavindshagen og kjørte den nedover til skolen.  

Hun ”så til” at  alt var på plass i Nordavindshagen til deltakerne kom opp fra  

skolen ca kl 1215. Jorunn Lillegård og May Gundersen hadde ansvaret på skolen fra kl 0800 – 

1230. Innimellom måtte de dekke bord til lunsjen i idrettshallen.  

Etter lunsjen var de med på oppryddingen.  

May avsluttet sin jobb og Jorunn forflyttet seg til Nordavindshagen og    

fortsatte sammen med Anne til langt ut på ettermiddag.  

 

Turid og Sissel dro til idretts-hallen og ryddet det som var igjen av kopper, osv., kjørte det 

opp til Nvindshagen og vasket det der. Ragnvald sluttet seg til. Ferdig vasket og ordnet til ca 

kl 2100. Da var koret klar til dekking til Fårikålfestivalen. 

 

Renhold:     

Ordinært + ekstra renhold i forhold til behov.    

Renholdet ble utført av de ordinære renholderne.   

 

Kultur:    

Kulturinnslag tirsdag og onsdag samt festkvelden.  

Ansvarlig for kultur: Wenche Monica og Sissel     
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LÆRT/LURT 

 
Kjøkkenpersonell: 

 

 bør være 2 skift à 2 stk. 

 kaffekoking går for sent 

 utvide kaffekoke kapasiteten generelt, for lite med én stasjon ved større arrangement 

 2 skift også på onsdagene, lettere å involvere folk om arbeidstyngden ikke blir så stor 

 det må opprettes flere ryddekomitéer i forbinelse med festkvelden og bl.a. transport og 

vasking av kopper 

 ekstra søppelbokser 

 

Renhold 

Fungerte godt 

 

Kulturinnsalg 

Festkveld – bra 

 Tilbakemelding om litt få kulturinnslag generelt 

 Bør være en større komité som har ansvar for de kulturelle innslagene 

    

      

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sissel Stokkland                                                                             

 Kulturleder/Dyrøyseminarsenteret 

19.10.2010 
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7.4 Bevertning 

 

GJORT 
 

Ansvarlig: Sissel Stokkland og Nina Nikolaisen 

 

Planleggingsmøter med Dyrøymat/Tore 

 Avtalt og bestilt matservering i forbindelse med Dyrøyseminaret 

 Lagt inn forslag på meny for lunsj tirsdag-onsdag og festmiddag tirsdags kveld 

 Kostnadsoversikt og beregning av antall påmeldte 

                                                        
Tirsdag 28.09.10 
 

Meny 

 

Frokost kl 07:30 

4 porsjoner til Dyrøyhavn hentes på Dyrøymat mandag kl.15.00 kr. 65 pr pers. 

5 porsjoner til Mohamn hentes på Dyørymat mandag kl.15.00 kr. 65 pr pers. 

Jordbærsyltetøy, hvitost, lammerull, h-rygg, laks, egg, agurk, tomat, paprika, smør, brød 

Juice, melk. 

 

Kaffepause kl 10:30 

Grønnsaker:  

Blomkål, gulrot, kålrot, erte belger, seleristang, + dipp                                                          

Skuffekake m/ kokos – sjokoladekake 

Pris kr. 30.- pr pers. 

 

Lunsj kl 13:15 

Fingermat:  

Lefse m/ smørost, salat, røkt laks ca. 250 stk. 

Bruchetta m/ smørhv, salat, spekkeskinke, parmesan ca. 250 stk. 

Fylt egg  250 stk. 

Svisker m/bacon 500 stk. 

Tacokjøttboller 500 stk 

Pølse, aprikos  500 stk. 

Urtepoteter i båter 150 stk. 

Foccatsabrød  4 langpannebrød 
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Dessert      

Brownies - sukseterte 

Pris kr. 165,- pr pers. 

 
Kaffe pause: kl 15:00 

Bløtkake stor           1 stk 

Marengskake stk     1 stk  

Mokkakake stor      1 stk 

Marsipankake stor   1 stk 

Pris kr. 25 pr pers. 

                                                                               
 

Tirsdag 28. september  

Festmiddag i idrettshallen kl 19:00 
 

Meny  

 

Forrett       

Tørrfisksuppe  

Kr 50 pr. pors. 

 

Hovedrett  

Bresert lammeskank i tomat med rotgrønnsaker og mandelpoteter 

Kr 155.- pr pors. 

 

Dessert  

Helgrynskrem m/ bringebærsaus 

Tropisk frukt m/ råkrem 

Karamellpudding m/ saus 

Kr 50.- pr pors. 
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Onsdag 29. sept. 

 

Meny 

 

Frokost kl 07:30 

9 pors. til Dyrøyhamn, hentes Dyrøymat mandag kl. 15.00. kr 65.- pr pers. 

6 pors. til Mohamn, hentes på Dyrøymat mandag kl. 15.00. kr 65.- pr pers. 

Jordbærsyltetøy, hvitost, lammerull, h-rygg, laks, egg, agurk, tomat, paprika, smør, brød 

Juice, melk. 

 

Kaffepause kl 10:15   

Antall: 150 pers. 

 

Frukt:    

Honningmelon, vannmelon, kantalopemelon, druer, plommer, annanas, appelsin                                                      

Skuffekake m/ kokos – sjokoladekake: 75 st av hver legges på fat. 

Kr 165.- pr pors. 

 

 

Lunsj kl 11:30 

Antall: 150 pers. 
Koldt-tallerken: Røkt laks, pepperlaks, eggerøre, bankekjøtt, spekkeskinke, lammerull,    

waldorfsalat, muggost, druer, paprika, salat, tomat, agurk og appelsinjuice. 

 
Dessert 

Antall: 50 pors. av hver dessert, til sammen 150 pers.  

Gele m/ vaniljesaus   

Semulegrynspudding m/ bringebærsaus 

Karamellpudding                                            

Pris kr. 165.- pr pers. 

 

 
Kaffe pause: kl 15:15 

Amerikansk ostekake – sjokoladekake 

Kr 25.- pr pors. 
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LÆRT 
 

Bevertning 

Viktig og være ute i god tid med planlegging, samt god detaljplanlegging   

Viktig og ha en ”kreativ” meny med spennende innhold 

Viktig og ha god/tett dialog med Dyrøymat ”underveis” 

 

 

 

LURT 
 

Bevertning 

Det var lurt med fingermat – med hensyn til plassbesparelse i lokalet 

Lurt og servere noe nytt/spennende 

Lurt med tallerkenrett på festkveld + dessertbord. Enkelt å servere! 

Populært valg av meny på festkveld. Lammeskank med tilbehør. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Jørgensen Nikolaisen  

Dyrøyseminarsenteret 

25.10.2010 
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7.5 Overnatting - Booking                                                                                                         

 

GJORT 

 
Ansvarlig: Nina Jørgensen Nikolaisen 

 

Lokale overnattingsplasser som ble benyttet 

 Mellem Gård 

 Dyrøyhamn Gjestehus 

 Mohamn 

 Kastneshamn gamle handelssted 

 

Gjennomføring 

 

 Kartlegging og reservering av mulige overnattingssteder i Dyrøy og nabokommunene, 

kontaktet både privatpersoner og servicesteder 

 gjort avtaler med ulike overnattingssteder og tatt høyde for å kunne booke flere gjester 

enn det i utgangspunktet ville bli behov for. 

 oppdatering - Dyrøyseminarets nettside, overnattingsmuligheter 

 oversikt båt – fly forbindelse på Dyrøyseminarets nettside 

 kartlegging og plassering av påmeldte overnattingsgjester 

 avtaler/kommunikasjon med leietakerne både via mail og tlf. 

  

 bestilt frokostpakker hos Dyrøymat og levert de ut til aktuelle overnattingsplassene 

 laget” velkomstpakker” til gjestene på de ulike overnattingsstedene, innhold: 

velkomstkort (laget av barn på Elvetun skole) + Dyrøyseminarinfo. + FLYT-

magasinet  

 spesiell oppfølging av Statsråd – kvelds-servering/vertsskap/gave 

 tilgjengelig for gjestene og besvart spørsmål pr. mail og tlf. underveis 

 utarbeidet info.brev/beskrivelse over den enkelte overnattingsplass 

 oppdatert/korrigert påmeldingslisten underveis, av og påmeldinger, bytting av 

verksted m.m. 

 utarbeidet deltakerlister fordelt mellom de ulike overnattingsstedene   

 

 

LÆRT 
 

 Ute i god tid for kartlegging og reservering av overnattingsplasser 

 viktig og ha god/tett dialog med leietakerne 

 viktig å ha noen ekstra overnattingsplasser i ”bakhånda”, det dukket stadig opp flere i 

”siste øyeblikk” som ønsket å overnatte  

 informere gjestene om overnattingsplassen i god tid før ankomst 

 frokostpakkene burde vært bestilt direkte mellom leietaker og Dyrøymat, ikke via oss 

 at det ville vært mye enklere og booket alle på et hotell, men da ville også opplevelsen 

for den enkelte gjest blitt annerledes  



 51 

 

LURT 

 
 å ha personlig kontakt med leietakerne under planlegging. Dette for å forsikre seg om 

at alt blir som det skal.  

 å gi råd og veiledning underveis til utleier som føler seg usikker på å gjeste mange 

samtidig 

 godt alternativ å bestille frokostpakker fra Dyrøymat  

 gruppering av gjestene. Samlet alle foredragsholdere på Mellem Gård – med spesiell 

oppfølging. Statsråd og Lysekil på Dyrøya, Avikom i Mohamn og andre på Kastnes 

 å informere gjestene om overnattingsplassen i god tid før ankomst 

 å utarbeide eget informasjonsskriv for hver overnattingsplass, sendt pr. mail og 

vedlagt i alle mappene til de aktuelle gjestene. (som blir utdelt ved ankomst) 

 

 å yte service ved å være tilgjengelig for gjestene underveis, svare på spm. Endring av 

på/av-melding, ulike verksted, skyssforbindelser båtruter/flyruter og 

vei/avstandbeskrivelse 

 nødvendig med internett tilgang på overnattingsstedene 

 viktig med riktig ramme rundt overnattingsplassene – trivsel – god mat og service 

 å leie campingvogner for å dekke overnattingsbehovet blant foredragsholderne på 

Mellem Gård 

 å bruke felles digital påmeldingsliste som var tilgjengelig for prosjektledelsen under 

veis nødvendig og viktig i ettertid og si TAKK til leietakerne for all service og godt     

samarbeid i tiden som har gått. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Jørgensen Nikolaisen 

Dyrøyseminarsenteret 

25.10.2010 
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7.6 Logistikk – intern trafikk 

 

Ansvarlig: Turid Andreassen 

 

GJORT 
 

Transport 

 

 Transport av elever fra/til skolen. 

Stig hadde første kontakt med Tor Wangberg. Her ble tjenesten fra Dyrøy Bussruter 

benyttet. 

 Transport av gjester til og fra Kastnes Gamle handelssted. Her ble tjenesten Dyrøy 

Bussruter samt personbiler benyttet.  

 Transport av forelesere til og fra bostedene.  

 Organiserte transport til og fra flyplass. Her ble tjenesten fra Dyrøy Taxi benyttet. 

 Transport hjem fra festkveld – Dyrøy Bussruter.  

 

 

 

LÆRT/LURT 

 
 Lurt med direkte kontakt med lærer Tor Wangberg for koordinering av skyss til 

elevene. Tross i at Tor hadde gitt beskjed til elevene om at de skulle bli hentet ved 

Dyrøyhallen, hadde de i stedet tatt seg opp til Dyrøymat og de ble da stående ute og 

      skyssen uteble – ekstra skyss måtte settes opp. Enkelte elever måtte skysses til   

      Finnsnes, noe som ikke var avtalt på forhånd. 

 

 Lurt å benytte ruteskyss der det var mulig.  

 

 Lurt at kontaktperson for overnatting/booking sitter med oversikt over skyss til/fra 

ankomst og reise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turid Andreassen 

06.12.201 
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Del 8 
 

MØTELEDELSE 
___________________________________________________________________________ 

 

Ansvarlig: Sverre Bergheim 

 

 

GJORT 
 

 Undertegnede fikk en forespørsel fra prosjektledelsen om jeg kunne tenke meg å være 

møteleder under Dyrøyseminaret 2010, og jeg takket ja – uten noen lang tenkepause. 

Prosjektledelsen mente at dette var et oppdrag jeg ville trives med, og jeg er veldig 

takknemlig og glad for at han spurte meg. Jeg trivdes veldig godt de to dagene 

seminaret varte, og i ettertid har det bare vært positive kommentarer.  

 

 Under første møte mellom prosjektledelsen og meg ble vi enige om at vi også burde 

involvere en ungdom i møteledelsen. Valget var enkelt. Vi valgte ei jente i 10. klasse. 

Vi kjenner Elise som ei hyggelig og talefør ung dame. Prosjektleder tok kontakt med 

foreldrene og lurte på om de syntes det var en god ide  å spørre henne. De gav 

klarsignal og jeg ringte og snakket med henne. Hun ble også veldig glad for å få denne 

muligheten.  

 

 Jeg fikk kjennskap til programmet og foreleserne gjennom prosjektleder. Han viste 

også til det som allerede lå ute på nettet av info om foredragsholderne. Han overlot 

ansvaret til meg for å lage et eget manus om hvordan jeg ville presentere de ulike 

foredragsholderne. Jeg tok stort sett utgangspunkt i det journalist Sindre Storvoll 

hadde lagt ut. (Han skriver humoristisk, informativt og godt)!  

 

 Prosjektleder, Elise og jeg hadde et kort møte dagen før seminaret startet. Der fikk vi 

siste informasjon om ”ståa” og deretter dro Elise og jeg ned i hallen for å teste 

mikrofonene. De fungerte meget godt (takket være lydansvarlig, Trygve Skipenes 

Østrem).  

 

 Deretter gikk Elise og jeg i Kultursalen for å finne ut hvem som skulle gjøre hva. Vi 

leste igjennom manuset jeg hadde laget og fordelte replikker. Noe ble også skrevet 

om, så det fikset jeg på kvelden. Vi øvde oss på å snakke høyt og tydelig, og vi leste 

hele manuset flere ganger. (Manuset sender jeg som vedlegg).  
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LÆRT 

 

 Jeg har fått en bekreftelse på at jeg trives med en sånn jobb, som møteledelsen innebar. 

Videre lærte jeg sikkert mye underveis, blant annet at jeg ikke skal bryte av ministeren 

når hun holdt sitt innlegg.  

 

LURT 
 

 Det er lurt å følge godt med under foredragene, slik at ting som blir sagt der kan  

brukes når de ulike foredragsholderne skal takkes for innsatsen.  

 

 Det var lurt å sette av godt med tid til øving av replikker for Elise og meg. Vi følte 

begge to at vi hadde god kontroll før seminaret startet. Men vi kunne sikkert ha møttes 

en dag tidligere, med manuset kladdet.  

 

 Man avbryter ikke ministeren, selv om hun bruker litt for lang tid på innlegget sitt!  

 

 

 

 

 

Sverre Bergheim 
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Del 9 
 

ØKONOMI 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Dyrøyseminaret 2010 
    

     

Dokumenterte utgifter 
 Art Ansvar Funksjon Prosjekt Formål Eks. mva mva. Inkl. mva 

  196 325 10110 Prosjektledelse 292 146,85 8 217,15 300 364,25 

  196 325 10111 Honorar foredrag 106 442,69 9 725,43 116 168,12 

  196 325 10112 Frikjøp internt 160 544,86 0,00 160 544,86 

  196 325 10113 Intern transport 11 998,33 975,18 12 973,00 

  196 325 10114 Bespisning 121 697,75 17 715,88 139 413,90 

  196 325 10115 Lokaler, renhold, drift 25 296,74 100,00 25 396,74 

  196 325 10116 Program, markedsf.  176 736,54 40 508,89 217 245,80 

  196 325 10117 Seminarmappe, porto 55 000,00 0,00 55 000,00 

  196 325 10118 Andre utgifter 52 216,18 6 990,22 59 206,40 

        Totalt 1 002 079,94 84 232,75 1 086 313,07 

 

 

KOMMENTAR 

Dyrøyseminaret er et stort arbeid med mange involverte i Dyrøy kommune; prosjektledelse, 

politikere, administrative ledere, økonomiavdelingen, renholdere mv. Samtidig gis det 

muligheter til felles kompetansebygging for både ansatte og politikere. 

 

I 2010 har vi vært budsjett og regnskap vært svært samstemt.  

 

Dette gir et godt grunnlag for arbeidet med Dyrøyseminaret 2012. 
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Del 10 
 

KONKRETE RESULTAT 
___________________________________________________________________________ 

 

Dyrøyseminarsenteret har som mål å skape nettverk og bringe sammen mennesker og miljøer 

som kan lære av hverandre. Blant de konkrete nettverkene Dyrøy kommune selv har fulgt opp 

i ettertid av seminaret, er Bredbåndsfylket Troms (BBFT). Sammen med BBFT har vi 

igangsatt det som kan bli et tverrfaglig prosjekt innen helse, kommunikasjon og IT i Dyrøy. 

”Velferdsteknologi” kan bidra til at flere gamle får bo hjemme lengre. Vi igangsetter en pilot 

og arbeider med å få til en følgestudie eller annen forskning på tematikken i samarbeid med 

Studiesenteret Finnsnes/UiT. Gjennom dette nettverket har kommunen vår også fått ny 

kunnskap om fri programvare. 

 

Ungdommene fra Dyrøy som hadde viktige oppgaver under Dyrøyseminaret, har i etterkant 

vært med på ledertrening og inspirasjonstur til Tromsø. Der fikk de studieveiledning, 

lederforedrag og omvisning ved Universitetet i Tromsø. De fikk møte flere næringslivsledere 

fra vårt nettverk under lunsj og bedriftsbesøk på Avikom AS. Og de fikk et gjensyn med 

professor Tom Tiller som bidro i en virtuell dialog mellom elevene og 

næringslivsrepresentanter i tre studio. Sammen har vi meislet ut en ny idé om 

ungdomsforskning fra Dyrøy. Ungdomsforskerprosjektet er en direkte følge av arbeidet med 

Dyrøyseminaret. 

 

Prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser har gått over i en hovedprosjektfase. Det store 

digitale studioet som vi oppholdt oss i under Dyrøyseminaret, er blant de mest synlige og 

konkrete resultater fra forprosjektet. I hovedprosjektet skal det etableres en 

læringshage/næringshage med rom for flere stedsuavhengige arbeidsplasser. Vi bruker vårt 

nettverk fra Dyrøyseminaret i planleggingen av denne læringshagen. 

 

Dyrøyseminarsenteret utformer sin strategi for bruk av sosiale medier på bakgrunn av 

kunnskap vi tilegnet oss på verkstedet ”Sosiale medier – synk eller svøm”. 
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