


Nye skolehjemmesider i Aarhus Kommune 

“You never let a serious crisis go to waste. And what I 
mean by that it's an opportunity to do things you think 
you could not do before.” 

– Rahm Emanuel, 2008 



• Status i 2018: SkoleIntra på vej til exit fra folkeskolen 

• Konsekvens: Ny platform til skolernes hjemmesider 

• Planlagt løsning: Aula-baserede hjemmesider 

Baggrund for projektet 

 



• Lavet på baggrund af research og erfaringer fra aarhus.dk 

• Målrettet forældre til skolestartere og skoleskiftere 

• Bygget i samarbejde med målgruppen – med den for øje 

• En iterativ designproces 

• Præget af professionel kommunikation 

• Lokalt forankret på skolen 

Vores mål for hjemmesiderne 



RESEARCH 



Miniundersøgelse af eksisterende forhold 

• 10 folkeskoler i Aarhus 

• 5 privatskoler i Aarhus 

 

 

Research 

Resumé 

• En del skoler gjorde det allerede fint. 

• Dog også en del negative fællestræk.  



Research 



• Visuelt udtryk er decideret… old-school  

• Støj og uvedkommende elementer fylder meget 

• En del indhold rettet mod nuværende forældre, ikke vores 
målgruppe 

• Forældet indhold, som signalerer manglende professionalisme 

• Sproget tenderer mod det passive, bureaukratiske 

• En del indhold tydeligvis skrevet til forvaltningen og 
politikerne 

• Mange ukommenterede PDF’er 

Sidernes udtryk og indhold 



Kort sagt: 
RIGELIG PLADS TIL FORBEDRING! 

(Der var dog også en del fine ting som lokalt engagement, 
imødekommenhed, fokus på faglig professionalisme.) 



Hvad vidste vi i øvrigt på forhånd? 

Vi havde et (1) tal om målgruppens brug af hjemmesiden 
fra SkoleIntra: 

Vi skød datamæssigt stort set i blinde. 



Hvad vidste vi i øvrigt på forhånd? 

Vi havde dog en formodning om det mest brugte indhold. 

På klassisk kommunal vis var det gemt væk: 

 



• Brug de (få) data, du har 

• Samtaler med skolerne er også data (men husk bias) 

• Ikke behov for store mængder data for at tegne skitser 

• Struktur på data er vigtig, selv i minianalyser 

• Skolehjemmesider er umiskendeligt kommunale: 

• Mo Plads Mo Problems – der er uendelig plads til indholdet 

• PDF-paradis – overvældende information 

• Indefra og ud-kommunikation hersker fortsat 

Konklusion på research 



MÅLGRUPPEN 



I husker måske målgruppen fra tidligere: 

Målgruppen 

Vi inddrog dem og deres udtrykte behov af flere omgange: 

• Undersøgelsen Frit Skolevalg, foretaget af Epinion for UVM 

• Fokusgruppeinterviews (efter skitsefasen) 

• Tænke-højt test med prototypen 

• Målrettet forældre til skolestartere og skoleskiftere 



Undersøgelsen viste os en retning, men ikke et facit. 

Det afgørende? Trivsel, faglighed og samarbejde.  

 

 

Målgruppen 



Målgruppens behov, opstillet som spørgsmål, 
hjemmesiden skal besvare: 

• Hvor godt trives eleverne på skolen? 

• Hvor dygtige er skolens lærere? 

• Hvordan arbejder skolen med at styrke elevernes 
faglige udvikling? 

• Hvordan arbejder skolen med at styrke elevernes 
sociale udvikling? 

• Hvor vigtigt er kommunikationen mellem skole 
og hjem for skolen, og hvilke forventninger er der til 
forældrene i den sammenhæng? 

Målgruppen 
 



Målgruppens videre rolle i processen: 

 

• Sparring på baggrund af prototype 

• Evaluering af vores kommunikative valg 

• Evaluering af usabilityproblemer 

 

Husk: Det er bedre med at teste med fire forældre 
end ingen forældre. Småt er godt, fordi småt kan 
lade sig gøre! 

Målgruppen 
 



PROTOTYPEN 



Prototypens fundament – De seks byggesten 



Personlig og dialogbåret: Vi skal skrive direkte 
til målgruppen og gøre det nemt at lytte.  

Enkelt og tydelig: Det skal være nemt at forstå 
og bruge skolens hjemmeside.  

Professionel: Hjemmesiden skal signalere at vi 
ved, hvad vi gør – og hvorfor vi gør det. 

Tillidsfuld: Vi skal vise grundlæggende tillid til, 
at vi altid vil hinanden og barnet det bedste. 

Struktureret og organiseret: Vi skal sørge for 
at det er nemt at finde det, du leder efter. 

Sikker og tilgængelig: It’s the law! 

Prototypens fundament – De seks byggesten 



Vi udarbejdede prototyper løbende, med forskellige metoder: 

• Struktur med Post-it® 

• Blyantskitser 

• Klikbar prototype i Adobe XD 

 

Vi gjorde os et par antagelser før byggeriet: 

• Forældre søger ikke skole, som hvis de købte en sofa. Kun i 
visse tilfælde kender de ikke skolen. 

• Forsiden er det vigtigste, i modsætning til andre kommunale 
hjemmesider. 

Prototypen i praksis 

https://xd.adobe.com/view/4d462831-3ec0-4b8b-9c03-7fc789fb1b27-1815/?fullscreen


Prototypen i praksis – Post-it® 

Prototypen i praksis 



The 10 plus 10 method (Greenberg et al) 
thisisservicedesigndoing.com/methods/10-plus-10 

1. Hver deltager – vi var 3 – tegner 10 skitser 

2. Vi udvælger 3 skitser ud af de 30 

3. Vi tegner hver 10 nye skitser ud fra de 3 

4. Vi vælger 1 skitse, som vi arbejder videre med i fællesskab 

Alt i alt en metode, vi kan anbefale – hvis du gennemfører det hele 
samme dag. 

 

Prototypen i praksis – Iterative skitser 

https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods/10-plus-10
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Tre skitser fra første workshop 

Prototypen i praksis – Iterative skitser 



Prototypen i praksis – Iterative skitser 
Fælles skitse fra 
anden workshop 

Herefter fastlægger vi 
menupunkterne og 
forsidens struktur.  

Det bliver en kombination: 

 • Vores bekræftede 
antagelser 

• Modtaget feedback fra 
forældre og skoler 

• Lovpligtig information 



Prototypen i praksis – Adobe XD  



• Brug rapid prototyping (som 10 + 10) – det virker! 

• Kom ikke med et færdigt produkt til interessenterne 

• Adobe XD eller lignende værktøjer er fremragende til at 
præsentere mere færdige ideer 

 

Prototypen – opsamling 



INDHOLDET 



Arbejdet bar præg af vores erfaringer fra aarhus.dk: 
 

• Brug fælles skriveregler (og få dem vedtaget!) 

• Lav skabeloner, hvis platformen endnu ikke er 
tilgængelig 

• Klargør nogle eksemplariske sider (sprogligt og 
designmæssigt), så redaktørerne har noget at 
lade sig inspirere af 

• Facilitér samarbejde mellem redaktørerne på 
tværs af tilhørssted – lad dem udveksle indhold 

• Brug tid og kræfter på at læse deres indhold 
igennem – og ret det endelig! 

 

 

 

 

 

Indholdet 

 



Vi havde skrivereglerne fra aarhus.dk projektet i 2018: 
aarhus.dk/skriveregler 

 

• Stærkt inspireret af samarbejdet mellem Vejle 
Kommune og Nanna Friis til vejle.dk 

• Effektivt redskab ved tjek af indhold - og et godt 
våben mod synsninger 

• Perfekt til opslagstavlen 

Skriveregler 

https://aarhus.dk/skriveregler


Skriveregler 

 



Skabeloner 

 



Skabeloner kan være yderst nyttige, men er langtfra ufejlbarlige. 

 

• Manglende adgang til Aula tvang os til at bruge dem 

• De er svære for visuelt orienterede mennesker at arbejde med 

• Vanskeligt at sikre at tilhørende medieindhold kommer med 

 

 

 

Skabeloner 

 



Indhold – eksempel fra undervisningen 

En side fra det gamle Aarhus.dk 



Hvad er vigtigt? 

Indhold – eksempel fra undervisningen 

Hokus pokus, 
kommunen i fokus! 

Hvem skriver vi 
egentlig til her? 



Indhold – eksempel fra undervisningen 

 

Fokus er på dig, der læser 
og ved, hvad du søger. 

Fokus er på det, du kan 
gøre og hvem, der også 
kan hjælpe. 

Ikke længere spor af 
kommune-centrisk, 
politikervenligt indhold. 



Konklusionerne er efterfølgende tydelige: 

 

• Skoler med professionelle redaktører har et stort forspring 

• Det generelle løft af tekstniveauet er midlertidigt 

• Følg derfor op løbende og fortæl om det 

• Del de gode eksempler med redaktørerne #bøvlogblær 

• Samarbejdet på tværs eksisterer kun, hvis vi står for det 

 

Indholdet - opsamling 



VIRKELIGHEDEN 



Vi valgte det fra af følgende grunde (selvom det var gratis): 

• En forsinket tidsplan for hele Aula 

• Dokumentationen var mangelfuld (da den kom) 

• Ingen sammenhæng mellem Aula og hjemmesidemodulet 

• Et eksisterende alternativ via aarhus.dk var tilgængeligt 

• Mulighed for at udnytte eksisterende kompetencer i MBU 

• Umiddelbar adgang til Siteimprove og Cludo som vanligt 

 

 

 

Hov, hvad med Aulas hjemmesidemodul? 



Vi brugte skiftet fra SkoleIntra til Umbraco som løftestang 
til at flytte fokus og høste fordele: 

• Platformskift blev løftestang for total gentænkning af 
webkommunikationen 

• Redaktørerne gik fra uigennemskuelig teknik til venligt 
overblik 

• Centralt hold fik adgang til alle lokale sites – til hjælp 
og fælles indsats 

• Fokus tilbage på den vigtigste målgruppe: Forældre til 
skolestartere 

• Færre ”kreative” muligheder for den enkelte redaktør 

 

Never let a serious crisis go to waste 



BÅDE OG ¯\_(ツ)_/¯ 

Virker det så? 



Vi gik i drift 1. oktober 2019, 3 uger før Aula humpede i luften. 

Her er hvad vi har fået: 

• Tidssvarende platform ift. usability og tilgængelighed 

• Gennemgribende reform af alt indhold 

• Større ledelsesmæssigt fokus på hjemmesiden som kanal 

• Mulighed for at hjælpe hurtigt og koordinere indsatser 

• Tættere bånd til redaktørkorpset på skolerne 

Virker det så? 



Sådan ser det ud 

Sådan ser det ud på Skæring Skole 
https://skaeringskole.aarhus.dk  

 

https://skaeringskole.aarhus.dk/




Behavior Map – Skæring Skole 



Mest besøgte sider – Skæring Skole 



• Brug ethvert webprojekt som en anledning til 
gentænkning – du får ikke bedre muligheder til det. 

• Data tæver andres synsninger, især hvis de tror at 
nyheder er Guds gave til skolestarterforældre. 

• Decentrale redaktører er gode, hvis de er gode – stod 
det til os, centraliserede vi arbejdet, fordi vi er bedst til det. 
Vi bruger (for) mange kræfter på de lavfrekvente folk. 

• Prototyping og brugerinddragelse virker, selv i et 
begrænset omfang med få brugere. Prøv det, prøv det! 

• Det er svært at omsætte data til handling, når først du 
er gået i drift. Vi bøvler i hvert fald med det endnu. 

Hvad har vi lært? 



Spørgsmål? 


