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I tillegg:

Webkontakter ved alle fakultet: Mat Nat: Gry Ekeland Parker

Kommunikasjonsrådgivere ved alle fakultet: Jens og Asbjørn

Kommunikasjonsrådgivere ved sentral kommunikasjonsavdeling som alle jobber litt med 

web
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Nettverk:

- Representanter fra fakultetene og temaområder (Utdanning, IT, UB, UM)

- Møtes hver 3. måned

- Drøfter forskjellige utfordringer og utviklingsbehov

- Status på uib.no

Utviklingsmøte:

Møtes hver 3. måned

- Representant fra fakultet og sentraladm

- Gjennomgang av utviklingsønsker

- Prioriteringer
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Issue tracker

Råd: sideoppsett, struktur og innhold

Grunnkurs, kurs for viderekomne + seminar og opplæring på enkelte avdelinger
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Delmål

Uib.no skal styrke UiBs omdømme som et internasjonalt forskningsuniversitet og en 

ettertraktet utdanningsinstitusjon.

Uib.no skal brukes aktivt i rekruttering av nye studenter og ansatte.

Uib.no skal brukes aktivt i formidling og dialog med omverdenen.

Uib.no skal bidra til økt samarbeid med nasjonale, nordiske, europeiske og 

internasjonale forskningsmiljøer.

Uib.no skal bidra til en velfungerende organisering av det interne arbeidet knyttet til 

forskning, utdanning, formidling og innovasjon.
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Internasjonale studenter: potensielle og eksisterende

Internasjonale ansatte: potensielle og eksisterende

Internasjonale interessenter i akademia, forskningsadministrasjon og 

beslutningstakere.

Internasjonale journalister som leter etter forskningsnyheter.
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Hvem er målgruppen

Hva er det du skal fortelle eller si

Hvor er det hensiktsmessig å informere om dette: Må det ligge på nettsidene?

Når skal du informere

Hvorfor skal du publisere dette innholdet

Hvordan skal du publisere og presentere innholdet
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Hva bør man gjøre på nett for å holde denne nyheten skjult for omverden?

5-10 ting man kan gjøre for å unngå at noen finner ut av dette…
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https://analytics.google.com/analytics/web/#/dashboard/bcQWXfa0QcqQJYhRtQEoYA/

a6212237w22368285p20591703/_u.date00=20190101&_u.date01=20190128/  
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Hva er innhold?

Alt det som formidler informasjon – alt det som er meningsbærende

Tekst

Bilde

Illustrasjoner

grafikk

Mikrotekst

Video

Hvor mye utdatert informasjon har du på nettsidene dine?

Hva er konsekvensen hvis brukerne dine tror det er oppdatert informasjon, og handler 

på bakgrunn av den?
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Bilde bør først og fremst være fra UiB – UiB sammenheng – uib personer osv.

Rammeavtale med fotografer. https://manual.uib.no/profilmanual/ressurser/

• UiBs Flickr konto; http://www.flickr.com/photos/unibergen/sets/ 

• Colourbox http://www.colourbox.com/  

• https://www.flickr.com/photos/matnat

Rettighetsavklaring!!

http://pahoyden.no/2019/01/rappa-foto-fra-nettet-ma-betala-10-000-kroner

Alt. Tekst: 

Dette feltet brukes for å beskrive bildet i tilfelle bildet ikke blir lastet eller slik at 

en person med begrenset syn som bruker en skjermleser vet hva bildet 

inneholder.

For at nyhetssaker, infoartikler og kalenderoppslag skal kunne hentes frem på forsiden til 

uib.no eller ansattsidene, så må siden ha et bilde (stort og/eller lite)
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Lokale webkontakter; https://www.uib.no/foransatte/50972/lokale-

webredakt%C3%B8rer-ved-uib  

Teknisk support eller behov for opplæring:

Issue tracker: Webredaktørene: 

https://bs.uib.no/?module=issues&action=group&gid=77  

Hjelp til struktur, innhold eller generelle webråd:

Issue tracker: KA, Kommunikasjon; 

https://bs.uib.no/?module=issues&action=siste50&gid=157  
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