ÖPPEN
FRÅGESTUND OM
LOKALA WEBBSIDOR
Öppen frågestund 21 oktober 2020

Agenda
• Kort introduktion till projektet och vad har

gjorts hittills.
• Visning av hur sidorna kommer att se ut
och hur de kan redigeras
• Fritt fram för frågor!

Ett Röda Korset på nätet
- en uppdaterad web (koncept, innehåll & teknik)
2018

Värvarplattform

Externweb

Intranät

• Månadsgivande med
autogirogodkännande via i
första hand mobilt bankid

• Publicering av information
till externa målgrupper
• Inklusive givande och
frivilligrekrytering

• Information riktad till
frivilliga och
förtroendevalda, styrande
dokument, nyheter, etc.
• Information riktad till
anställda

Stöd för
frivilligrekrytering
•Publicering av uppdrag
lokalt och centralt
•Spontanfrivilliga

• Access till system

•
•
•
•

2021

2020

2019

Effektmål Lokala webbsidor
Lokalsamhället får relevant lokal information
Enkel och användarvänlig administration av kretsens kommunikation
Frivilliga och medlemmar tar del av och bidrar med lokala nyheter och
inspiration

Lokala webbsidor

Digitalt kretsstöd

• Publicering av lokal
information
• Administration av
kretsinformation

• Rödakors mail-adresser
• Mötessystem
• Dokumentdelning
• Kretsrapportering
•…

• Kopplingar till www och
rednet

Vad har hänt och vad händer härnäst?
Konceptarbete –
telefonintervjuer och
fokusgrupper med
kretsar

Support till
webbredaktörer –
inklusive hjälp att
lägga upp
verksamheter

24 november – Go
Live, de nya sidorna
ersätter de gamla

Utveckling –
användartester
redigeringsgränssnitt
och frivilliga deltar i
sprintdemos

4 & 10 nov och 3 dec–
Utbildning – lokala
webbredaktörer

Fortsatt support och
utbildning av
redaktörer

Exempelsidor –
enstaka kretsar
involveras

21 oktober – Öppen
frågestund – för alla
intresserade

Utvärdering och
utveckling av
funktionalitet

Vad behöver kretsen göra?
Kretsen
• Se över kretsens uppgifter i Redy:
• Har kretsen/rödakorsgruppen en korrekt
mejladress i Redy? Beställ gärna
rödakorsmejl till kretsen/rödakorsgruppen.
• Om det finns secondhandbutik, stämmer
adress och öppettider?
• Meddela Infoservice:
• Vilka verksamheter vill ni visa ut på sidan?
• Informera om nya webbredaktörer

Webbredaktören
• Logga in - enligt kommande instruktion
• Lära sig om redaktörskapet - via utbildning
och/eller Kunskapsbanken
• Lägga in kretsens verksamheter med hjälp av
Infoservice
• I dialog med övriga kretsar i kommunen
bestämma vilka block som behövs samt
• Ta fram och publicera innehåll, t.ex. om osstext, nyheter, händelser

MER INFO
https://rednet.rodakorset.se/globalassets/categories/kategorier/tema/ett-roda-korset-pa-natet/
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003095877--Lokala-webbsidor-kommunhemsidor-

