
 

 

 

Opsamling fra  ”Netværksidéer” og ”Kaffemik” 

• Formidling 

o Brug og fremstilling af årshjul 

o Hvad er formålet med at formidle på hjemmesiden? 

o Hvad ville give dig lyst til at læse indlægget? 

o Pas på med at bruge interne begreber 

o Hvordan får vi flere til at læse de redaktionelle sider? 

o Nyhedsmail 

o Hvor meget og hvornår 

o Journalist til at fortælle om formidlingsprincipper 

o Computer versus håndholdte enheder 

o Hvordan gør man hjemmesiden personlig 

o Hvordan man laver en god kommunikationsstrategi for hjemmesiden 

• Facebook 

o Retningslinjer/strategi 

o Hvordan skal vi kommunikere på de forskellige kanaler 

o Hjemmeside vs. Facebook 

o Skal vi prioritere Facebook, Twitter etc. frem for hjemmesiden? 

o Integration af de sociale medier på hjemmesiden 

o Input udefra om formidling på de sociale medier 

• Ophavsret / persondata / billeder 

o Hvad må man publicere på hhv hjemmeside og Facebook 

o Må fotos fra arrangementer fx lægges på hjemmesiden? 

o Må man bruge logoer? 

o Æstetik, redigering og copyright 

• Tid / Organisering af arbejdet 

o Modning af ledelse til at tage fornuftige web beslutninger 

o ”Webvagt” – fremstil et koncept som udlånsvagt, men med opgaveløsning efter 

opgaveliste, som man selv vælger efter hvad man har tid til 

o Samarbejde med andre biblioteker 

o Organisering af redaktionsarbejdet 

o Tips og tricks fra ”de erfarne” Ting-redaktører 

• Til siden på Ting 

o Link til Anders slide 

o Anders tilbud om rabat på kurser 

• Statistik 

o Kan vi måle om indlæg, der formidler materialer giver øget udlån? 



o Hvordan kan man statistisk understøtte indholdsproduktionen? 

• Cms 

o Hvis vi alle får samme CMS, kan/skal vi så beholde redaktørnetværk for hvert DB-område? 

o Praktisk ved migrering til ny hjemmeside 

o Design 

o Struktur 

o Fælles guides (i Drupal backend) 

o Praktisk vejledning til at oprette og rette indhold 

o Fordele og ulemper ved at være flere om en fælles kerne 

o Udviklingsønsker / prioritering 

• Generelt 

o Hands on workshop 

o Bevare uafhængigt forum fo revaluering af løsninger samt udviklingsønsker 

• Brugerinddragelse 

o Brugerpanel 

o Involvering 

• DDB 

o Afklaring af hvad vi/brugerne kan og bør forvente af DDB 

o Workshop om produktion af indhold til DDB cms. Billeder, BPI etc.  


