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1 Retningslinjer for institutionshjemmesiderne 
 

1.1 Tips fra ”Skriv til nettet” 
Disse tips bruges i forhold til selve tekstindholdet. Resten af retningslinjerne handler om, 
hvordan siderne rent visuelt skal se ud. 

• Overskrifter: Klare, sigende overskrifter – starter med indholds-nøgleord 
• Resume i begyndelse af tekst 

o 2-5 linjer, eller ca.220 anslag (max) 
o Resumeet beskriver, hvad teksten handler om og tekstens hovedbudskab 

 
• Indholds-nøgleord skal placeres først i overskrifter og afsnit 
• Korte tekstafsnit, max 5 linjer. Én tanke = ét afsnit. 
• Hold underoverskrifter i samme stil 

o Skaber overblik 
o Indgang i teksten 

 
• Lister og punktopstillinger er godt blik fang og skaber hurtigt overblik 
• Lange links der beskriver, hvor man kommer hen - 7-12 ord gør det lettere at forstå, 

hvor man kommer hen.  

 

1.2 Struktur 

1.2.1 Niveauer 

Hjemmesiden har 4 niveauer + Home(Forside): 

• Home (Forside): Består af 3 eller 6 informationsbokse/indholdsbokse + de 
menupunkter du opretter. 

• Niveau 1 (Sektionsside): Valgfri opsætning, men det anbefales, at siden består af 2 
eller 4 informationsbokse/indholdsbokse og en kontaktboks. 

• Niveau 2, 3 & 4 (Artikelside) Valgfri opsætning. Vælg om siderne skal består af 2-4 
informations-/indholdsbokse eller om de skal består af en brødtekst med et evt. 
standart billede. 

I kan lave flere niveauer efter niveau 4, men vi anbefaler, at I holder jer til maksimalt at lave 
til og med niveau 4, da det giver en mere overskuelig opsætning af hjemmesiderne. 

1.2.2 Genveje  

En information kan være relevant flere steder på hjemmesiden. Vælg det sted, hvor 
informationen hører mest hjemme og opret Genvejs-sider til ”modersiden” under de andre 
emner. Brug samme titel i navigationen alle steder. 
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1.3 Sideopbygning 

1.3.1 Overskrifter 

1.3.1.1 Ens titel og overskrift 

Titlen i venstrenavigationen og overskriften på den pågældende side skal være ens. 
Overskriften kan undtagelsesvis være mere uddybende end titlen i navigationen. 

Bemærk, at man ikke kan bruge æ, ø, å, bindestreg eller specialtegn i selve navngivningen af 
siden i backend. Titlen i navigationen i backend, vil derfor ofte adskille sig fra den titel 
borgeren ser i navigationen frontend. 

1.3.1.2 Underoverskrifter i overskrift-3 og overskrift-4 

Underoverskrifter på en artikelside skal være i størrelse Overskrift 4, hvis der er behov for 
flere niveauer, kan man bruge Overskrift 3 og 4. 

1.3.2 Resume 

Der skal være et resume øverst på alle sider. 

• Resuméet skal beskrive sidens indhold/emne kort og præcist 
• Max 5 linjer eller ca. 220 tegn (med mellemrum). 

1.3.3 Formatering og fremhævning af tekst 

1.3.3.1 Fed  

Det er tilladt at markere af enkelte ord og eller dele af en sætning med fed (Ctrl+f), når der er 
behov for at fremhæve en væsentlig detalje i et afsnit, fx frister, vigtige nøgleord mm. Men 
brug det med omtanke, hvis en længere passage er markeret med fed, opnår man ikke den 
ønskede effekt. 

1.3.3.2 Kursiv 

Vi bruger ikke kursiv. Det er ikke læsevenligt, når man læser tekst på en skærm. 

1.3.3.3 Understregning  

Vi bruger ikke understregning af tekst på hjemmesiden. Understregning af tekst får brugeren 
til at tro, at tekststrengen er et link, og det virker forvirrende.   

1.3.3.4 Bullets/punktopstilling: 

Bullets eller punktopstilling er godt bliv fang og giver overblik. 

• En bullet liste skal altid opsættes manuelt, man kan ikke kopiere den ind fra Word eller 
andre websider. 

• Link-lister skal som hovedregel ikke være sat op som bullet-liste. 

 

1.3.4 Links 

Links kan placeres flere steder på en side. 

• Under et afsnit: Links der relaterer sig direkte til et afsnit, bør stå lige under afsnittet 
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• I bunden af siden: Henvisningslinks der er mere generelle og knytter sit til siden som 
helhed. 
 

• Højre spalte: Henvisningslinks der er mere sekundære, ”nice to know”, kan placeres i 
boksen Indholds-boks i højre spalte. 

1.3.4.1 Regler for links 

• Hele sætninger frem for et enkelt ord 
• Lange links, der beskriver, hvor man kommer hen. 
• Alt-tekst på links (Tool tip feltet), indsæt som minimum en kopi af selve link-teksten. 
• Angiv efter linket, hvis der er linket til en pdf: (pdf) 
• Links til eksterne sider og pdf skal ALTID åbne i nyt vindue 
• Vi bruger ikke links til eksterne sider eller egne institutions-/kampagnesites samt 

Silkeborg Kommunes hjemmeside direkte fra venstrenavigationen. 
• Link-lister skal som hovedregel ikke være sat op som bullet-liste. 

 

1.4 Billeder – stil og størrelser 
Benyttes der billeder på institutionssites, så er det vigtigt at være opmærksom på, at 
billedernes kvalitet og stil spiller en væsentlig rolle for hjemmesidernes look and feel.  

1.4.1 Brug af billeder 

Det er valgfrit om der benyttes billeder på institutionshjemmesiderne, og der må gerne være 
flere billeder på en side. Overvej evt. brug af en Billedgalleri-boks, hvis der er mange billeder 
til én side.  

• Alle billeder skal have en sigende ALT-tekst 
• Alle billeder skal gemmes og udgives, før de kan bruges på en side 
• Forsyn billederne med nøgleord, det gør det lettere at søge dem frem 

1.4.2 Billedstil 

Billeder spiller en væsentlig rolle for institutionshjemmesidernes look and feel. Vi anbefaler 
derfor, at billederne for så vidt muligt overholder nedenstående kriterier: 

• Billedet skal gengive et lokalt motiv 
• Billedet skal være relateret til sidens emne og indhold 
• Prioritér mennesker på billederne (det gør billederne mere vedkommende) 
• Prioritér aktivitet og bevægelse (dvs ingen portrætfotos eller stilleben) 

Du kan finde billeder i kommunens billedarkiv "Erez", hvor du kan søge billeder frem ved hjælp 
af søgeord:  
http://billeder.silkeborgkommune.dk/erez4/index.html  
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1.4.2.1 Undtagelser fra billedstilen 

• Billeder af personale m.m. er portrætbilleder. 

1.4.3 Billedformat og størrelser 

Billeder, der ikke bruges til banner, logo eller portrætfotos på institutionshjemmesiderne skal 
være i 16:9 format. 

 

• Logo-billeder skal have størrelsen 237x178, og uploades i Mediebiblioteket i denne 
størrelse.  
 

• Banner-billeder skal have størrelsen 980x334, og uploades i Mediebiblioteket i denne 
størrelse. 
 

• Portræt-billeder til kontaktbokse skal have størrelsen 220x184, og uploades i 
Mediebiblioteket i denne størrelse. 
 

• Portræt-billeder skal have størrelsen 180x270, og uploades i Mediebiblioteket i 
denne størrelse. 
 

• Alle øvrige billeder skal minimum uploades til Mediebiblioteket i størrelsen: 854x480 
(16x9 format).   

o Billeder i minimum størrelsen 854x480 og 16x9 format bliver automatisk 
skalleret ned til den relevante størrelse de forskellige steder de anvendes. 

 

1.4.4 Navngivning af billeder 

• Flere uploadede billeder må ikke have samme navn. 
• Anvend ikke bogstaverne æ, ø og å, bindestreg eller andre specialtegn i navnet. 

1.5 Brug af billedgalleri 
Billedgalleri kan bruges, når man vil præsentere mange billeder på én side.  

• Billeder der bruges i billedgalleriet skal være minimum 854x480(16x9 format) 
• Et billedgalleri er koblet til en mappe i Mediebiblioteket 
• Såvel billeder som selve mappen skal være udgivet før billedgalleriet bliver synligt. 
• Teksten i feltet ”Beskrivelse” under ”Information” på det enkelte billede vises som 

billedtekst i billedgalleriet. 
• Billedgalleri kan bruges i stedet for topbilledet på en side, men kan også bruges i 

kombination med et topbillede, hvis billedgalleriet sættes ind længere nede på siden. 
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1.6 Navngivning af pdf’er 
Det er vigtigt, at navngive pdf’er, så titlerne fortæller noget om indholdet. Pdf-navnet bliver 
bl.a. vist i listen af søgeresultater på hjemmesiderne, og man kan ligeledes søge en pdf frem 
direkte fra Google og andre søgemaskiner. 

Kriterier for brugervenlig pdf:  

• Præcist og sigende navn. 
• Angiv dato og evt. version. 
• Fjern ”Microsoft Word” eller ”Case….” ved brug af Cute pdf. 
• Anvend ikke bogstaverne æ, ø og å, bindestreg og specialtegn. 

 

1.7 Mediebiblioteket 
Mediebiblioteket skal anvendes til upload af billeder og pdf’er. Mediebiblioteket indeholder 
mange filer, derfor er det vigtigt at placere filerne rigtigt. 

• Uploadede billede og pdf’er skal placeres i mapperne, der er placeret under ”Subsites”. 
o Det er muligt selv at oprette mapper under din egen sitemappe. 

1.7.1 Upload af billeder 

Når billeder uploades skal følgende huskes: 

• Tilføje Alt- tekst før billedet/billederne gemmes og udgives. Teksten skal så præcist 
som muligt og beskrive, hvad billedet viser. 

• Tilføje en kort og præcis tekst i feltet ”Beskrivelse” under ”Information”. Teksten skal 
beskrive, hvad billedet viser. 

• Flere uploadede billeder må ikke have samme navn. 
• Anvend ikke bogstaverne æ, ø og å, bindestreg eller andre specialtegn i navnet. 
• Husk at uploade billederne i den rigtige størrelse. 

 

1.8 Frontend opsætning 
For at skabe ensartethed er der lavet retningslinjer for opsætningen af 
institutionshjemmesiderne. 

1.8.1 Opsætning 

1.8.1.1 Home (Forside): 
• Informations-/indholdsbokse 3-6 stk. 
• Footer med de generelle kontaktoplysninger 

1.8.1.2 Niveau 1 (Sektionsside): 

• Resume på maksimalt fem linjer 
• Informationsbokse 2 eller 4 stk. eller brødtekst 
• Footer med de generelle kontaktoplysninger 

1.8.1.2 Niveau 2, 3 & 4 

• Resume på maksimalt fem linjer 
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• Informationsbokse 2 eller 4 stk. eller brødtekst 
• Footer med de generelle kontaktoplysninger 

1.8.2 Andre relevante funktioner  

1.8.2.1 Informationsbokse 

• Informationsbokse skal anvendes på niveau Home (Forside) anbefales på niveau 1. Må 
anvendes på niveau 2, 3 og 4, hvis det giver mening. 

• Informationsbokse placeres efter resumeet. Hvis disse bokse anvendes, skal der ikke 
indsættes billede på siden. 

1.8.2.2 Iframe 

• Anvendes på niveau 1-4 
• Ved brug af Iframe-boks kan det være relevant at undlade at bruge billede på 

pågældende side. 

1.8.2.3 Billedgalleri-boks 

• Billedgalleri-boks skal bruges, hvis der anvendes mere end et billede på en side. 
• Boksen kan indsættes på niveau 1-4 

1.8.2.4 Webformular 

• Webformularer placeres ofte på niveau 3 eller 4, men kan også indsættes på niveau 1 
og 2. 

• Webformularer skal placeres nederst på en side, altså under eventuel brødtekst. 
• Der må ikke være informations-/indholdsbokse placeret central på den side, hvor 

webformularen er tilkoblet. 

1.8.2.5 Kontaktboks 

• Kontaktboks kan anvendes på niveau 1-4. 
• Den skal indeholde de mest relevante kontaktinformationer. 
• Kontaktboksen placeres øverst i højre side. 

1.8.2.6 Indholdsboks 

• Indholdsboksen kan både placeres centralt uden billede, og i venstre side med eller 
uden billede 

• Den centrale indholdsboks uden billede kan placeres på niveau 1-4 + Home(Forsiden). 
• Indholdsboksen til venstre side – med eller uden billede - placeres altid under 

kontaktboksen, og kan placeres på niveau 1-4. 

1.8.3 Skjulte sider i Front-end 

Alle sider med indhold skal som udgangspunkt være synlige i frontend. Der kan være 
undtagelser, hvor det er mest hensigtsmæssigt at skjule en side i venstremenuen, og i stedet 
tilgå siden via et link. 
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1.9 Backend opsætning 
I backend er det vigtigt, at der tilføjes bestemte funktioner til en oprettet side således, at 
siden kan fungerer optimalt. 

1.9.1 AbonnementService 

• Der skal indsættes AbonnementService på hver side. 
• De indsatte abonnementkategorier skal være så præcise som muligt. 

1.9.2 Medtag i næste udsendelse 

• Efter tilføjelse af AbonnementService, skal feltet ”Medtag i næste udsendelse” vinkels af 
• Denne markering forsvinder når siden er udgivet første gang, og feltet skal derfor 

vinkels af inden udgivelse hver gang, der er fortaget en væsentlig ændring i 
informationen på siden.  

1.9.3 Tidsstempel  

• Hver gang der ændres væsentlig i informationen på en side, skal ”Tidsstemplet” 
opdateres manuelt. 

1.9.4 Skjulte sider 

• Hvis en side er under udarbejdelse i længere tid, skal den være skjult således, at 
borgerne ikke kan se siden på hjemmesiden. 

1.9.6 Farvekombination 

• Vælg Color Theme på ”Home”. Alle fire felter skal udfyldes – Background Color, Menu 
Color, Box Color og Link Color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


