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Dagsorden

• Organisering af det redaktionelle arbejde på 
hjemmeside, facebook, mobil app(s) og storskærme
– Roller?
– Hvilke kanaler/platforme anvender vi og hvordan er 

sammenspillet mellem disse?
– Hvordan sikres et flow af nye indlæg?
– Hvordan koordineres og udvælges indlæg? (møder, årshjul 

og individuelle indsatser)

• Hvilken forskel er der på indhold til henholdsvis 
hjemmesiden, mobil app og facebook profilerne?

• Muligheden for egen udvikling af platformene 
understøtter hele formidlingsarbejdet!
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OC på de digitale platforme
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Redaktionelle principper - organisering

• Udgangspunkt i OC’s digitale strategi samt nye retningslinjer om ”Brug af 
sociale medier”

• Publiceringssteder: odensebib.dk, odense.dk, facebook.com/odensebib og 
8 andre facebook profiler, samt ca. 20 storskærme og 2 mobil apps

• Webredaktionsgruppe på ca. 25 webredaktører (dog ikke alle aktive) + 
Digital redaktør

• Løbende udvikling på fælles fynsk CMS skabelon (Odense, Assens, 
Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns biblioteker og 
Svendborg biblioteker)
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Koordinering af udvikling og indholdsproduktion

• Både udviklings – og indholdssamarbejde styres primært via Trello
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Redaktionelle principper – daglig drift

• Grafiske retningslinjer anvist fra grafikere i formidlingsafdelingen 
(hjemmesidens udformning sikre at retningslinjer overholdes)

• Webredaktionsside med guides til redaktører samt liste med 
kontaktinfo på andre redaktører

• Hjemmeside drives så vidt muligt efter et årshjul (og koordineres 
med øvrige PR indsatser i formidlingsafdelingen)

• Fokuserede indsatser sammen med den enkelte i webredaktionen 
(f.eks. Månedens e-ressource(r))

• Redaktionsarbejdet tager udgangspunkt i årshjul og webtrends 
statistik

• Link checker (modul i CMS) til at sikre, at der ikke er døde links

6

https://www.odensebib.dk/webredaktion


Produktion af indhold til hjemmesiden

• Der er redaktører til alle platforme i hver afdeling/filial. På den 
måde sikres mest aktuelt indhold på de forskellige 
profiler/platforme.

• En central formidlingsafdeling, hvor de ”tunge” formidlingsopgaver 
ligger

• Forskellige redaktører har ansvaret for forskellige dele på 
hjemmesiden, facebook profiler og storskærme

• Trello bruges delvist til at koordinere formidlingen

• På webredaktionsmøder arbejdes med kvalificering af indhold og 
der vises nye funktioner og måder at gøre tingene på

• Via individuelle indsatser arbejdes også med formidlingen på 
udvalgte og relevante områder i forhold til den enkelte redaktør

• Den digitale redaktør er fysisk placeret i Digital formidling (IT) og 
stiller opgaver til programmørerne, men har stadig et tæt 
samarbejde med grafikere og kommunikationskonsulenter i 
formidlingsafdelingen 
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Sikring af opdateret indhold

• Individuel produktion
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• Feeds
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• Artikeludveksling af arrangementer (boks til højre - under 
udvikling)
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• BPI
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OC’s brug af facebook før og nu

• Projektet ”Sociale medier – med fokus på facebook” kørte i 
perioden januar til august 2014

• Facebook projektet havde til formål at revidere og udvide de 
eksisterende retningslinjer og skabe mere struktur og retning på 
tværs af vores profiler

• Herudover skulle det gøres nemmere at få ny inspiration til gode 
indlæg ved en dybere forståelse af facebook som selvstændigt 
onlinemedie (i forhold til f.eks. hjemmesiden)



Hvad har projektet medført?

• Projektet tog praktisk udgangspunkt i Hovedbibliotekets profil men 
erfaringerne skulle kunne overføres til filialprofilerne også

• Nye retningslinjer med klar rollefordeling og anvisninger til hvad vi må 
og ikke må blev udarbejdet 

• Om tekst – hvorfor er vi på facebook? (skabte en dybere forståelse af 
forskel på f.eks. indhold til hjemmesiden og facebook)

• Oprettelse af Persona (sikre vi er klar over, hvem vi primært taler 
med?)

• Oprettelse af en fælles facebook redaktion samt facebook-
redaktionsprofil (lukket gruppe)
– Nem adgang til ny inspiration samt hurtig afklaring af tvivlspørgsmål

• Fast vagtplan – dog uden krav til et bestemt antal indlæg (jf. facebook
algoritmen)

• En generel forståelse af facebook-algoritmen (relevansen af indholdet 
bestemmer, hvem der modtager det – og hvor langt det når ud)
– Her kan betalbare værktøjer anvendes, hvis vi ønsker at nå bredere ud –

eksempelvis konkurrence modul (pt. en konkurrence om måneden) og 
mulighed for boost af indlæg

https://www.facebook.com/groups/1410307899232503/
https://www.facebook.com/odensebib/app_370669573061037


• Facebook redaktionsgruppen
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• Facebook redaktionsgruppen
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• Facebook redaktionsgruppen
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Om tekst

Om

• Fuldkorn og guldkorn til din hverdag!

Beskrivelse

• Hovedbiblioteket bringer dig viden og inspiration. Vi deler vores 
viden og oplevelser med dig, og håber du vil gøre det samme. 

• Vi poster og svarer primært i tidsrummet mandag - fredag kl. 8-
15.30 



Persona profil

• Navn, alder, uddannelse: Mette er 34 år og folkeskolelærer

• Civilstand: Gift med Søren på 35 år som er efterskolelærer

• Bopæl: Odense/Helenevej (Skibhuskvarteret)

• Børn: en dreng på 4 år og en pige 10 md. 

• Værdier: Faglig bevidst, familie, sundhed, miljø og genbrug 

• Generel beskrivelse: 
Mette er erfaren biblioteksbruger og er meget interesseret i litteratur. Hun følger med i, hvad 
der rører sig og elsker at læse bredt – lige fra nyere populære romaner og biografier til 
faglitteratur inden for sit fag. 
Mette er kreativ og er god til gør-det-selv indretnings projekter og elsker at få inspiration 
mange steder fra. Når hun ser tv holder hun mest af at se public service tv. Hun har en 
smartphone (iPhone) som hun bruger hver dag og hendes foretrukne apps er E-tilbudsavisen, 
Facebook, kalender, DMI Vejr, Mobilbank, Dropbox, DR Nyheder, Trendsales, Spotify og Bib i 
lommen. 
Mette er rimelig selvhjulpen i forhold til digital tilstedeværelse. Hun er med i facebookgrupper 
som understøtter hendes interesser, som f.eks. Dansklærerforeningen, Lagersalg på Fyn, Aktiv 
dødshjælp – skab debatten og Litteratursiden.

• Politisk ligger hun på midten (SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre)

• Hendes udfordringer er bl.a. at ”hænge i hamsterhjullet” og få inspiration til ny læsning og 
arrangementer (især børnearrangementer)



Hvad medførte projektet også?

• Givet en forståelse for - og brug af statistik hos facebook

https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navposts
https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navposts


Hvad medførte projektet også?

https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navpeople
https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navpeople


Hvad medførte projektet også?
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Hvad medførte projektet også?

https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navreach
https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navreach


Hvad medførte projektet også?

• Fra ca. 1400 til 1930 Synes godt om (jan. – okt. 2014)

https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navlikes
https://www.facebook.com/odensebib/insights?section=navlikes


Sideroller og facebookvagter

• Vi arbejder med tre rolle niveauer 

– Indholdsleverandør, Digital redaktør/formidlingsafd. og ledelse

• Alle redaktører/administratorer skal gennemlæse vores 
retningslinjer og være medlem af facebook-redaktionsgruppen

• OBS punkt: Facebookvagten er inden for ens normale arbejdstid. 
Såfremt der opstår akut behov for ændringer eller handling uden 
for arbejdstiden er det kun dem der har vagten, der kan kontaktes 
samt evt. Digital redaktør (Dennis)

– Man kan altid skrive i facebook redaktionsgruppen og så svarer dem 
der er på arbejde/har vagt, når de har tid



Respekt for ophavsret

• Hvis man ønsker at bruge billeder eller videoer på facebook, skal 
det sikres at biblioteket har rettighederne til det pågældende 
billede. Er der tale om et billede som en bruger har lagt på sociale 
medier, skal bibliotekets brug ske efter aftale med den 
pågældende bruger

• Er billedet hentet fra colourbox må det gerne anvendes, så længe 
der er tale om et ”Royalty-free” billede

• Hvis man er i tvivl, så lad være at bruge det! 



Hvilke opslag virker?

• Facebook er god til statusopdateringer, dvs. kortfattet dynamisk 
indhold der ikke har en lang levetid

• Brug billeder ved opslag (og husk at overholde copyright)

• Hvilke opslag virker?

– Når ikke så langt ud:

• Deling af før-arrangementsomtaler

– Når langt ud:

• Konkurrencer, opslag med aktuelle temaer, sjove og skæve vinkler, aktuelle 
praktiske opslag, Harry Potter (især omkring festival perioden)

• Dog ikke altid sammenhæng mellem interaktion og mange ”set”



Anbefalinger

• Vær ikke på et socialt medie bare for at være der
– Luk profiler, hvis der ikke er ressourcer til at opdatere

• Udform retningslinjer

• Opret en facebook redaktionsgruppe (relevant ved større 
biblioteker med flere afdelinger)

• Afhold redaktionsmøder

• Udform en vagtplan (vagthavende poster nye opslag samt svare 
på henvendelse eller sender dem videre til besvarelse af 
ansvarlige i henhold til retningslinjerne)

• Vælg indholdsleverandører som er ”online-sociale” og kender 
mediet

• Lav en ”Om tekst”

• Lav en ”Persona” ud fra målgruppens karakteristika og hårde facts 
fra facebook statistikken

• Hold ”en fest” for de eksisterende brugere – ikke nye potentielle 
brugere


