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Världsmötet i Bologna är förbi och ett glatt minne. Vicki Almstrum (webbprojekt-gruppen och webIT inom webbredaktionen)
och Elsa Maréchal (redaktör för Forum) var ledare för en workshop om kommunikation och information på
lördagseftermiddagen under Världsmötet. Deltagare, som var uppdelade i tre grupper, var med på tre workshops (vår
workshop plus Framtidskommittén och BUS, eller Barn Utomlands och Svenska Språket). Även Anna, Annica, Cecilia, Lena
och Sanna från webbprojekt-gruppen deltog i workshopen (och träffades för första gången på riktigt efter alla Skypemöten!). Vicki har spelat in en YouTube video med presentationen (ungefär 6 minuter); länken finns längre ner, tillsammans
med en länk till en blankett med de fyra avslutande frågorna så du kan tycka till om du vill dela dina idéer med oss!!
Datumet för lansering av nya webblösningen blir nu 9 december. Vi är medvetna om att många har jobbat hårt med att
få era webbplatser färdiga för lansering 11/11. Under ett möte med SWEAs redaktionskommitté (där representanter för
SWEA-Nytt, Forum, och webbredaktionen ingår) insåg vi att för mycket var kvar att åtgärda för att uppnå tillräckligt bra
kvalitet på hela SWEAs Multisite, inklusive webbsidorna på internationella webbplatsen, alla underwebbplatser (nätverk),
och alla olika avdelningswebbplatser.
Vi beklagar att lanseringen blir förskjuten, men är tacksam för er förståelse, då lösningen är mycket komplex. Resurserna
har inte räckt till riktigt för att få allt klart så snabbt som vi hade velat och till den kvalitet vi måste uppnå. Vi är glada att se
att så många har kommit så långt och fått upp jättefina webbplatser och att alla webbansvariga ger varandra stöd och råd.
Vi har även kommit igång med några arbetsgrupper som ska förbättra vårt gemensamma webbarbete framöver, t ex
bildhantering.
Har du tid och lust finns det även andra jobb där vi gärna skulle ta emot hjälp. De flesta uppgifter kommer att kräva
minst 2 timmar under närmaste veckorna Målet är att få över all gammal information så snabbt och smidigt som möjligt.
Hör av dig till Vicki om du kan ställa upp!!
Medan webbprojektet börjar ta slut blir det en ny början för
webbredaktionen, så vi kommer att successivt uppdatera våra roller och
uppgifter. Anna Orsini ska bli en webbjournalist och Vicki Almstrum jobbar i
webbredaktörrollen tills vidare. Vi kommer att söka ny webbredaktör och ska
uppdatera alla arbetsbeskrivningar eftersom alla jobb ändras under nya
lösningen. Vi meddelar mera angående webbredaktionens omorganisation i
nästa nummer av Webb-Inn.
Tack så mycket så här långt – det har varit ett otroligt givande arbete och vi
ser mycket fram emot när slutresultatet kan annonseras!
Med vänliga hälsningar
Webbredaktionen

MÅNADENS TIPS: Alla webbansvariga bör
vara med i webbprojektets googlegrupp, som är
ett diskussionsforum angående nya WordPress
webbplatserna. Anmälningsinformation finns
längst ner om du inte redan är med. Vi
välkomnar även andra som bara vill titta och
lära lite om den underliggande tekniken. Det
går att ställa in i Google så att man får varje
meddelande eller att de kommer som
sammanställning i olika varianter via mail. Är du
ännu inte med, ta kontakt med Lena Nilsson på
weblocalsupport(at) swea.org.

Information:
• YouTube video med presentationen från Kommunikation och Information workshop: youtu.be/q1WvZrota2w
OBS: Det är bara möjligt att nå detta via länken – den är inte sökbar på YouTube
• Blanketten där du kan lämna in dina tankar ang. frågorna från presentationen: tinyurl.com/SWEA-komm-VM2013
• PDF-fil med presentationen: tinyurl.com/pres-final-bologna-uppdaterad
• Sidan med hjälpmanualerna och dagens tips från Lena: swea.org/sweaswordpressmanualer___9189.aspx
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