DEBATTSKOLEN 2015

Noen av “Lærerne“:

Fredrik Solvang
Journalist NRK

Sunniva Rose

Fysiker og blogger

Jan Grønbech

Ingeborg Volan

Sjef Google Norge Spesialrådgiver SoMe

Roy Hovdan
Medietrener
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DEBATTSKOLEN
PROGRAM 2015

28. oktober

4. november

Åpning av debattskolen 2015

Ytringer i det moderne
arbeidslivet

Finn din stemme:
Presentasjon og intervju
Audun Farbrot (BI)
Ingeborg Volan (NRK)
Tormod Haugstad (TU)
Ulrikke Linge
Christoffer Hovde (PF)
m.fl.

Samfunnsdebatt = nettdebatt?
Innledninger ved
Ingrid Rogstad og Hedda Espeli

Bloggermakt
Fredrik Solvang (NRK) intervjuer
et panel med bloggere:
Sunniva Rose
Maria Gjerpe
Christoffer Hovde
Gunnar Tjomlid
Hans Petter Nygaard Hansen

Maria Amelie
Advokat Jon Wessel-Aas
Eli Berg (UiO)

Åpen post

11. november
Modul A
Prøv deg i Teknisk Ukeblads
TV-studio
Modul B
Besøk hos Google
Modul C
Workshop: retorikk
Modul D
Forskningskommunikasjon
Modul E
Hersketeknikker
Deltakerne deltar på èn av fem moduler
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DEBATTSKOLEN
PROGRAM 2015

18. november

2. desember

Tren deg i debating

Er vi i ferd med å glemme hva
kunnskap betyr?
Debatt

Bli bedre til å argumentere i
samfunnsdebatten
Annika Hedström, verdensmester i debating
Dagfinn Bang-Johansen
Marianne Otterdahl Møller

Hvem bestemmer (egentlig)?
Forfatterne av boken
"Magteliten. Hvordan 423
dansker styrer landet"
Markus Bernsen
Anton Grau Larsen
Christoph Ellersgaard

25. november
Samfunnsøkonomi
Den norske supermodellen
Terje Strøm (Ny analyse)

Silvija Seres (President i PF)
Jan Moberg (CEO TU Media)
Kim Allgot
Birgit Helene Jevnaker (BI)

Avslutningsfest
Utdeling av vitnemål
Ønsker du å delta?
Debattskolen 2015 arrangeres av
Polyteknisk Forening i samarbeid med
Google og Teknisk Ukeblad. Formålet er å
gjøre flere unge, kvinner, teknologer,
ledere og teknologi-interesserte til
tryggere og mer kvalifiserte debattører og
kritikere i den offentlige debatten.
Meld deg på ved å sende søknad til

Hvordan beherske
sosiale medier
Crash course

polyteknisk@polyteknisk.no

Ingeborg Volan (NRK)

polyteknisk.no/debattskole

For mer informasjon, se

4

HVEM SOM ARRANGERER:

Polyteknisk Forening (PF) er et politisk uavhengig og tverrfaglig forum for
Samfunnsdebatt. Foreningen administrerer en rekke fond, stiftelser og legater
med øremerkede midler til fremme for Samfunnsdebatt og utdannelse. Foreningens drift dekkes hovedsaklig av kontingenten fra nærmere 3.000 medlemmer.
Alle som ønsker det kan være medlem i PF. Hans Majestet Kong Harald og
Kronprins Haakon er æresmedlemmer.
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Samarbeidspartnere
Google og TU Media er med som samarbeidspartnere.

Hvorfor prosjektet er viktig
Terskelen for å delta i samfunnsdebatten har aldri vært lavere, alt man behøver
er en internettilgang og i tillegg florerer det med åpne debattmøter. Allikevel
er flere grupper dårlig representert eller ganske enkelt fraværende i samfunnsdebatten. Vi tror derfor det er viktig å inspirere til mer samfunnsengasjement
og ytringsmot, især overfor bestemte målgrupper som unge, fagspesialister og
ledere.
Det handler om å tørre å ha en mening, og å delta for de som ikke er vant til det,
og samtidig forstå hvilke effekter det kan ha når man bruker kanaler som gjør ens
ytringer og påstander synlige. Vi ønsker derfor å etablere en Debattskole, som i
første omgang er målrettet dem mellom 23 - 40 år. Gjerne personer som arbeider
innenfor akademia eller andre kunnskapsbedrifter.
Vi tror ytringsmot er noe som kan læres og at Debattskolen kan bidra til en god
offentlig debattkultur tuftet på kunnskap og gjensidig forståelse. Vi tror at Debattskolen vil møte et behov - det mangler en uavhengig og tverrfaglig arena som
kan «utdanne» samfunnsdebatter.

Hva er formålet?
Formålet med Debattskolen er å gjøre deltagerne til mere kvalifiserte debattører
og kritikere i den offentlige debatten – både når det gjelder form og innhold. Deltagerne skal få inspirasjon, kunnskap og mulighet for å øve seg på nye ferdigheter.
Debattskolen er like mye et “treningssenter” for debattkultur som en “ren skole”.
Deltagerne utvelges etter en søknadsprosess. Skolens forløp strekker seg over
høst/vinter 2015.
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Debattskolen tilbyr deltagerne:
•
•
•
•

Å bli inspirert av landets beste debattører, skarpeste bloggere, kontroversielle kritikere og politikere på kveldstid i ukedagene
Prøv deg i debatt i studioet til TU TV, crash kurs i ulike typer formidling, retorikk for beginners
Se hvordan ny teknologi kan bidra til mere samfunnsdebatt
Deltagerne får et ”vitnemål”, når de har gjennemført skolen.

Debattskolen minner litt om tradisjonelle PF debattmøter, med
innledere og paneldeltagere. Forskjellen er at du som deltager får
mulighet til å reflektere over debatt-temaene på en ny måte, og til å
lære hvordan du kan bli en mere aktive samfunnsdebattant. En annen
forskjell fra ordinære debattmøter er at du får et fellesskap med andre
hvor dere kan utveksle erfaringer. Inspirasjon til skolen er hentet fra
den danske “Debatør- og Kritikerskole” i regi av Politiken. Man må
være medlem av Polyteknisk Forening for å delta.

Debattskolen skal finne sted i PFs nyoppussede lokaler i
Rosenkrantzgate 7, som har kapasitet til 60-70 personer.
For mer informasjon om deltakelse, se
polyteknisk.no/debattskole.
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“LÆRERE”
Silvija Seres

President i Polyteknisk forening. Silvija Seres har bakgrunn som leder i
Fast Search & Transfer og Microsoft. Seres jobber også som profesjonelt
styremedlem og strategisk rådgiver, og er direktør i VC-selskapet TechnoRocks. Seres har en doktorgrad i matematikk fra Oxford University. I
tillegg har hun en MBA fra INSEAD, og MSc og BCs i Computer Science fra
Universitetet i Oslo. Nå sitter hun i styret i en rekke offentlige og private
selskaper, blant annet Norman, Syncron, Transparency International og Teknologirådet. Hun har tidligere vært med i styrene i Opera Software Dagbladet, Statkraft,
Aschehoug og Norsk Tipping (nestleder).

Audun Farbrot

Fagbokforfatter og fagsjef for forskningskommunikasjon ved
Handelshøyskolen BI. Han har ansvar for bruker- og allmennrettet forskningsformidling. Farbrot er styremedlem i nettavisen forskning.
no. Farbrot har tidligere arbeidet som journalist i Økonomisk Rapport
og Aftenposten. Han er utdannet Executive Master of Management fra
Handelshøyskolen BI i 2012 og er siviløkonom fra samme institusjon i
1990. I 2013 ga han ut boken «Forskningskommunikasjon. Praktisk håndbok
for forskere og kommunikasjonsrådgivere».

Ingeborg Volan

Ingeborg Volan er spesialrådgiver for sosiale medier i NRK. Hun er utdannet journalist og har jobbet i Avisa Nordland og Sandefjords Blad i tillegg
til å ha undervist i digital journalistikk på Institutt for Journalistikk. Fra
2009-2013 jobbet hun som konsulent innen digital kommunikasjon og
sosiale medier. Siden sommeren 2013 har hun hatt ansvar for å samordne
og utvikle sosiale medier for NRK. I 2015 ble hun kåret til årets sosiale
medierpersonlighet under konferansen Social Media Days.

Tormod Haugstad

Tormod Haugstad er redaktør i Teknisk Ukeblad og har tidligere vært 23 år
i Dagbladet. Teknisk ukeblad har opparbeidet seg en posisjon som norges
viktigste teknologi- og næringslivsmagasin og utgis ukentlig med 18
utgaver i året. Teknisk Ukeblad har nå hele 302.000 lesere. De fleste lesere
har ingeniør- eller sivilingeniørutdanning. Ca. 80 000 av leserne er ledere.
tu.no leses av ca 250.000 hver uke. TU skal være nyhetsledende når det
gjelder utvikling av ny teknologi innen våre største næringer i tillegg til å drive
kritisk journalistikk på de viktigste problemstillinger innen teknologi, næringsliv og
samfunn..
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Ulrikke Linge

Retorikkekspert. Linge har holdt kurs og foredrag om overbevisende tale,
praktisk retorikk og argumentasjon og har vært rådgiver for Stortinget og
Kunnskapsdepartementet.
Hun har også flere ganger blitt huket tak i av nasjonens medier for analyse av
trender og tendenser innen politisk debatt.

Christoffer Hovde

Rådgiver, foredragsholder og blogger om ledelse, kommunikasjon og mangfold. Gründer av eget selskap. Han har nylig tatt en Executive Mastergrad i
Styring og Ledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HIOA), har ledelsesfag
fra Norsk Handelshøyskole (NHH), og er utdannet innenfor Retaling Management på Handelshøyskolen BI. Han er en etterspurt foredragsholder og er
aktiv blogger på egen lederblogg ChristofferHovde.com. “

Ingrid Lønrusten Rogstad

Har nettopp disputert ved Institutt for Statsvitenskap med en avhandling om
hvordan Sosiale medier skaper nye eliter. En gruppe med samfunnsengasjerte og medievante unge mennesker bruker sosiale medier som en snarvei
til offentligheten. Twitter blir ofte beskrevet som en plattform for de få, en
plattform for elitene, men avhandlingen bidrar til å nyansere dette inntrykket. Ingrid Lønrusten Rogstad finner at Twitter bidrar til å løfte frem nye
stemmer. Blant de mest innflytelsesrike i den norske Twitter-sfæren er politiske
aktivister, bloggere, komikere og helt ukjente Twitter-brukere, mens representanter
for det man kan kalle tradisjonelle politiske eliter, som kjente journalister og politikere,
glimrer med sitt fravær. Avhandlingen viser altså at Twitter fungerer som en alternativ
rekrutteringsarena for nye, offentlige stemmer.

Hedda Espeli

Sosiolog Hedda Espeli har sett på hvilke muligheter kvinner har for å ytre
seg i den norske digitale offentligheten. For noen kvinner kan det være så
belastende med netthets at de ender med å velge debattfora som oppleves
som trygge og saklige. Dermed blir de mindre synlige i de mer åpne foraene,
som for eksempel i nettavisenes kommentarfelt.

Fredrik Solvang

Journalist/programleder i NRKs nyhetsmagasin Dagsnytt 18. Dagsnytt 18
fordyper seg i den offentlige debatten og gir lytterne og TV-seerne daglig
gode debatter og intervjuer.
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Sunniva Rose

Fysiker og blogger. Hun er doktorgradsstipendiat i kjerne- og energifysikk
ved Universitetet i Oslo hvor hun forsker på bruk av thorium i kjernekraftverk. Hun er kjent for sin rosablogg, hvor hun skriver om kjernefysikk,
forskningsformidling, klær, mote, interiør, og datterens oppvekst. I media har
hun argumentert for høyere realfaglig allmenndannelse og for at medienes
dekning av risiko forårsaket av radioaktiv stråling ofte er sterkt misvisende.
Rose er også jevnlig deltaker i forskerpanelet i programposten «Abels tårn» i
radioprogrammet Ekko på NRK P2 og NRKs tv-program Big Bang.

Maria Gjerpe

Mikropolitiker med stor urettknapp. Bloggen MariasMetode.no, støttet av
Fritt Ord, er hovedarena. Har mål om å være helt uavhengig av andres
meninger om det hun gjør. Lege, men med en tilleggserfaring som kunde av
helsetjenesten. Deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom å blogge, skrive
kronikker og bøker. Stiller spørsmål ved det hun selv opplever som uhensiktsmessig og strukturell urett. Hun er verdens første (og eneste) til å crowdfunde
en klinisk studie hun mente var viktig. På 90 dager samlet hun inn 3 millioner
kroner, og gikk på den måten forbi de definerte, makthavende strukturer. Nå fast ansatt i
staten og jobber med innovasjon i den offentlige helsetjenesten.

Gunnar Tjomild

Blogger, foredragsholder og forfatter. Han vant prisen for «Årets sterke
mening» i Vixen BlogAwards 2013, og gjennom sitt samarbeid med Nettavisen har han en av Norges mest leste blogger. På bloggen sin «Saksynt»
skriver han mye om vitenskap og kritisk tenkning. Høsten 2013 ga han også
ut boken «Placebodefekten – Hvorfor alternativ behandling virker som den
virker» som fikk gode kritikker og som Kulturrådet valgte å kjøpe inn gjennom
sin innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for voksne. Tjomlid er daglig leder i ITselskapet Thin, og er bosatt i Oslo.»

Hans Petter Nygaard Hansen

Kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder og gründer av kommunikasjonsbyrået KommFrem – Kommunikasjon som tar deg Fremover – og ansvarlig for kommunikasjonsbloggen HansPetter.info. Han kommer sist fra
Geelmuyden Kiese som seniorrådgiver hvor han jobbet frem til juni 2014.
Hans-Petter fokuserer spesielt på bruk av sosiale- og digitale medier som en
integrert del av den strategiske virksomhetskommunikasjonen – for interne og
eksterne formål.

Roy Hovdan

Medietrener med nær 25 års erfaring som journalist, forfatter, programleder,
konsulent og medieleder. Var med å starte P4. Han er i dag tilknyttet en
rekke offentlige og private virksomheter som kommunikasjonsrådgiver og
driver sitt eget firma Hovdan.com AS.

Maria Amelie

Russiskfødt forfatter og journalist som ble kjent i Norge som forfatter av
boka Ulovlig norsk (Pax Forlag, 2010). Har senere tatt en mastergrad ved
NTNU og arbeidet som journalist i Teknisk ukeblad. Nå er hun aktuell med
en ny bok skrevet sammen med Dag Yngve Dahle som handler om ytringsfrihet i arbeidslivet. Boken er en samling av 10 historier som viser hvordan
det er å ytre seg i norsk offentlighet og hvilke konsekvenser disse ytringer får
for deres arbeidsforhold. Ifølge Fritt Ords monitorprosjekt Status for ytringsfriheten i Norge opplever “norske arbeidstakere visse formelle og uformelle begrensninger
når det gjelder hva de kan si og ytre seg om i offentligheten”

John Wessel-Aas

Norsk advokat som særlig har arbeidet med medierett. Han var i 12 år
advokat i NRK før han i 2011 ble partner i Bing Hodneland. Han har særlig
arbeidet med medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter. Han er styremedlem og daglig leder i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjon. I 2013 utgav han en bok om jus
og sosiale medier.

Eli Berg

Lege, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo og forfatter. Har blant annet
engasjert seg i kampen for ytringsfrihet for helsepersonell. I den ferske
boka hennes, “Hold munn eller gå, makt og avmakt i helsevesenet”, forteller
flere leger om hvordan de har blitt straffet av ledelsen når de blant annet
har varslet om forhold som kan gå utover pasientsikkerheten. Ifølge Berg
er det ikke uvanlig at ledere tar i bruk sterke midler for å få bli kvitt det de
oppfatter som plagsomme ansatte: - Trakassering, forbigåelser, trusler, skriftlige
advarsler, usaklige oppsigelser og noen ulykksalige har havnet i rettsvesenet.

Jan Grønbech

Sjef for Google Norge. Jan Grønbech har hatt en sentral rolle i den norske
internettbransjen siden 1995 da han var med på å lage Aftenpostens første
nettavis. I 1996 lanserte han Scandinavia Onlines salgsavdeling som startet
bannersalget i den norske mediebransjen. I 1998 grunnla han DoubleClick
Norway, et norsk datterselskap av det amerikanske annonsenettverket, hvor
han var administrerende direktør frem til det ble solgt i 2002. Inntil han ble
rekruttert av Google i 2005 jobbet han som selvstendig konsulent for selskaper
som A-pressen, Hjemmet Mortensen, Orkla Media og TV2 Interaktiv. I de siste ti årene
har Grønbech vært en aktiv foredragsholder. Han har bidratt på alt fra Confex seminarer,
Internet World, EU E-Business Forum i Riga, First Tuesday, Digital Hverdag, Markedstinget, samt en rekke mindre seminarer og konferanser. Han har også holdt en rekke
gjesteforelesninger på høyskoler og andre institusjoner der internett er i fokus.

11

12

Jan Moberg

Er administrerende direktør i Teknisk Ukeblad. Moberg har tidligere vært administrerende direktør i Edda Media, styreleder i Mamut ASA, og direktør for
nye medier hos Orkla Media og Telenor Internett. Han har også jobbet som
journalist og fagredaktør i Hegnar Media. Moberg er utdannet sivilingeniør
ved University of Portland og har i tillegg en MBA fra University of Washington i Seattle.

Anne Cathrine Berger

Samfunnspolitisk direktør Leder samfunnspolitisk avdeling i NITO. Hun har
lang erfaring som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget og
kjenner det politiske Norge godt. Anne Cathrine har vært aktiv i det politiske nettverket Stopp Voldtekt og har vært en av pådriverne for innføringen
av Trygghetsindeksen i Oslo. Holder kurs og foredrag om blant annet Hersketeknikker og hvordan man takler dem.

Annika Hedström

Annika Hedström er styremedlem i JCI Innovation. Hun ble norgesmester
i debattsport i 2012, og verdensmester i 2013. Annika jobber som administrasjonssjef i Marsoft International, et konsulentselskap innen shipping.
Annika holder en rekke kurs i blant annet Debating rundt omkring i Norge.
Hun har vært aktiv i mange roller i Junior Chamber International både på
landsplan og i JCI Innovation, i Oslo. JCI er en del av Polyteknisk Forening.

Dagfinn Bang-Johansen

Dagfinn Bang-Johansen har 15 års ansenitet i JCI Innovation og har blant
mye annet, vært aktiv innen debattsport på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Han har støttet flere lag som har oppnådd suksess både som Norgesmestre
og Verdensmestre. Til daglig jobber Dagfinn som trener i Training, der han
utvikler ledere og selgere. JCI er en del av Polyteknisk Forening.

Marianne Otterdahl-Møller

Marianne Otterdahl Møller er påtroppende president i JCI Norway, og har
tidligere ledet JCI Innovation. Hun ble norgesmester i debattsport i 2012,
og verdensmester i 2013. Marianne er utdannet siviløkonom, og jobber til
daglig som strategirådgiver i design- og teknologiselskapet Making Waves.
Marianne har vært medlem i JCI Innovation, en del av Polyteknisk Forening,
siden 2008.

Kim Allgot

Studerer til å bli sivilingeniør ved NTNU linjen for elkraftteknikk. Vinner av
Årets Teknologistudent 2015 som er en utmerkelse gitt av FMC Technologies
og Universum. Aktiv i samfunnsdebatten gjennom blant annet verv i Tekna
Student hvor han er leder og Forretningsutvalget for sivilingeniørutdannelsen ved NTNU.

Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen
Anton Grau Larsen og Christoph Ellersgaard har nettopp avlevert deres Ph.d.-avhandlinger om den danske makteliten på
Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. De har
skrevet en rekke vitenskapelige artikler om toppdirektører
og elitenettverk.

Hvem utgjør makteliten i Danmark? Sosiologene Anton
Grau Larsen og Christoph Houman Ellersgaard undersøker
dette spørsmål gjennom sosial nettverksanalyse. Her møtes
toppdirektører, embetsmenn, politikere og fagforeningsfolk og bygger opp gjensidig forståelse for hverandres posisjoner. En gjensidig forståelse som er med
på å sette kursen for det danske samfunn. En lignende undersøkelse som gjelder Norge er
nå i gang ved Universitetet i Oslo.

Christopher Hoelfeldt-Lund

Daglig leder og grunnlegger av Newswire. Hoelfeldt-Lund har over 30 års
presseerfaring fra ulike nyhetsbyråer. Først i Associated Press og NTB i Oslo.
Senere var han Norden-sjef for United Press International (UPI) i Stockholm,
før han overtok som General Executive og Director i UPI Ltd. London. Som
leder for UPIs Norden-kontor var han først ute med nyheten om katastrofen
ved kjernekraftverket i Tsjernobyl i 1986. Han deltok deretter i etableringen av
CNN i Europa.

Birgit Helene Jevnaker

Birgit Helene Jevnaker er førsteamanuensis ved Institutt for Innovasjon og
økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI, og er også siviløkonom.
Hun har gjennomført omfattende forskning om design, innovasjon, samarbeid, kunnskap og entreprenørskap i organisasjoner. Hun underviser og har
utviklet nye kurs for bl.a. BI, Arkitekthøyskolen og Kunsthøgskolen i Oslo.
Hennes artikler er publisert i internasjonale tidsskrifter og i en rekke bøker.
I 1997 var hun redaktør for Management of Design Alliances. Jevnaker fikk
BIs utviklingspris i 2007 for fremragende pedagogisk utviklingsarbeid av ledelsesprogram.

Terje Strøm

Sjeføkonom og partner i NyAnalyse. Bidragsyter og ekspert for TV2 på økonomiske temaer under valgkampdekningen i 2013 og NRK under Statsbudsjettsendingen 8.okt. Erfaring både fra offentlig og privat sektor og som
finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.
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Synes du det kan være vanskelig å delta i en debatt - selv om du har
mye på hjertet?
Bli med på Debattskolen!

www.polyteknisk.no

Rosenkrantz gate 7, 0159 OSLO

