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KURSUS I INFOSKÆRME OG 
HJEMMESIDEN GØRDING.DK



DAGSORDEN

❖ Velkomst v. Kristina og Henrik

❖ Etiske spilleregler v. Henrik

❖ Intro til ny hjemmeside m.m. v. Henrik.

❖ Praktisk arbejde ☺

❖ Afslutning

❖ Har I som foreninger fået noget ud af det.

❖ Hvem har behov for yderligere hjælp.

❖ Spørgsmål / kommentarer.



ETISKE SPILLEREGLER

Retningslinjer for ”god opførsel” på internettet og byens infoskærme

Gørding.dk skal være en hjemmeside af høj standard som gør den læse- og brugervenlig for de besøgende.  Det betyder at vi 

henviser til, at formulering og stavning udføres så rigtigt som muligt. Dette er også for at gøre siden ensformig og dermed at sikre 

det høje niveau.

Infoskærme har som formål at:

Fortælle om aktiviteter

Gøre opmærksom på arrangementer i nær fremtid

Sprede budskaber og evt. henvise til hjemmesiden.

For både hjemmeside og infoskærme er det ikke tilladt at:

Bringe personlige beskeder

Opslå privat køb/salg

Anvende enhver form for stødende sprogbrug

Lokalrådet og webmaster kan som ansvarlig myndighed til enhver tid fjerne indlæg som findes upassende eller af en anden 

grund ikke skal offentliggøres.



INTEGRERET HJEMMESIDE OG 
INFOSKÆRME

Gørding.dk

Infoskærm

Løsning leveres af 

info-center.nu (Esbjerg)

http://info-center.nu/Default.aspx


GØRDING.DK/FORENING

• Frit valg ved opbygningen

• Mulighed for at integrere Facebook

• Gratis for foreninger – design skal følges

gording.dk/da/vejledning.aspx



KALENDER & NYHEDER

• Hvornår bruger vi Aktivitetskalender

• Som ved ”normalt” brug til f.eks. 

Sognebladet (bruger listen fra 

Gording.dk)

• Hvornår bruger vi Nyheder, f.eks.

• Resultatet fra fodboldkampen

• Sæt X i kalenderen….(Husk der at fjerne den igen)

• Seneste nyt fra foreningen



HTTP://ADMIN.GORDING.DK



BRUG AF BILLEDER

Normal foto er i forholdet 1½ : 1 (f.eks. 1500x1000 px)

Det kan være nødvendigt at beskære billede, for at 

opnå et pænt resultat.

• Baggrundsbillede: 

• 1170 x 400 px

www.irfanview.com

file:///C:/Program Files (x86)/IrfanView/i_view32.exe




FACEBOOK

• https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

