
Invitation til den årlige 
Hjemmesidedag den 31.1.2020 

 

Kære alle 

 

Hermed invitationen til hjemmesidedagen på fredag den 31.1.2020 kl 9:00-14:30 med program. 

Arrangementet holdes i Kristianiagade 9, 2100 København Ø. 

 

Der bestilles en sandwich til alle deltagere. 

 

I har hver især skrevet jeres ønsker til mig, hvad angår det I gerne vil have undervisning i af Michael Kjøller. 

 

Da vi alle skal vide, hvordan vi sender sikre mails, vil det blive det første som Michael viser os. 

Resten af dagen vil Michael undervise i de ting vi ønsker at kunne. Dette håndterer Michael selv. 

 

Vi har været så heldige at få mulighed for, i samme anledning, at blive klogere på, hvordan hjemmesider 

appellerer bedst til dem som læser dem, f,eks hvordan hjemmesiden kan komme til at skille sig ud fra 

mængden og fremstå troværdig i sit indhold. 

Det er dejligt at lære, hvordan man rent praktisk får lavet sin hjemmeside, men den måde den kommer til at 

fremstå på er lige så vigtig. Det kan vi lære af dem som er uddannet i dette. 

 

Claus Due er formidler af ovenstående og han vil give os nogle gode ideer til refleksion og til brug, når vi 

gerne vil udarbejde nogle attraktive hjemmesider. 

 

Derudover vil Helle (Asylselskabet) gerne komme med et lille indlæg omkring korrektioner og registreringer 

på virk.dk – samt navneændringer på virk.dk 

 

9:00 -10:00 Claus Due 

”Det er nemmere at blomstre som unik institution, hvis det fælles rodnet er solidt.” 
 

Jeg har noteret følgende stikord for mit indlæg efter at have set på hjemmesiderne og jeres historie en hel 
del…. 

- Set udefra 
- Ordet asyl har ingen værdi, med mindre vi bruger det til noget 
- Troværdige og synlige værdier 
- Sammenhængskraft indadtil og udadtil 
- Om at skille sig ud på en god måde 

 
dialogmedsognet.dk 
due.dk 

 

 
 

 
 
 

http://dialogmedsognet.dk/
http://due.dk/


10:00 – 10:30 Helle Vallø 
Korrektioner i institutionernes-  og Asylselskabets registrering på virk.dk. 
Nødvendige Navneændringer på virk.dk 
 
10:30 – 14:30 Michael Kjøller: 
 
Indkomne ønsker fra de 9 institutioner: 
 

• Hvordan sender jeg sikre mails? 
 

• Jeg vil gerne genopfriskes i systemet – billeder, PDF-filer links.  
 

• Jeg er også altid i tvivl om hvordan man laver nye undermenuer. Syntes altid det er spændende at 
høre om hvordan vi kan forbedre siderne om der er noget der ser mere prof ud end andet : ). 

 

• Jeg kunne godt tænke mig at vi gennemgår hvordan man får et link til at åbne i et nyt vindue. 

• Jeg kunne også godt tænke mig at vi taler om det at sende sikker mail, og hvordan man får 
eventuelle dokumenter over til Citrix og den sikre mail ved hjælp af One Drive, jeg ved der er nogle 
der gerne vil lære det. Det er ikke så hjemmeside minded, men tænker når vi har Michael i huset er 
det oplagt.  

 

• Vi ønsker også en gennemgang af indsætning af billeder og pdf filer. 
 
 
Deltagere: 
 
Institutionerne: 
Adelgården – Rasmus og Dorthe 
Bøgely - Thomas 
Chr. Asyl: Christina 
Damhuset: Martin 
Dybendalsvej: Jacob 
Frederiks: Annita og Mads 
Jagtvej: Marlene og Kristina 
Carolinehaven: Marica og Dita 
 
ADM – Asylselskabet. Maj-Britt Brocelius  
 
Institutionsbestyrelsen: 
Henning Kopart. 
 
Undervisere: 
Michael Kjøller (som også er inviteret til at høre Claus Due og Helles indlæg.) 
Claus Due 
Helle Vallø. 
 
 
Jeg håber at det bliver en inspirerende og lærerig dag. 
Mh Marlene – Jagtvej. 


