
DIGITAL MANAGER 2.0
Webbaseret miniuddannelse over 6 kursusdage

Onsdag den 27. oktober til onsdag den 24. november 2021

Online 

efteruddannelse
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DIGITAL MANAGER 2.0 er en webbaseret miniuddannel-
se, bestående af 4 kursusmoduler, som afholdes live 
over i alt 6 kursusdage. 

Uddannelsen giver dig et godt og værdifuldt udgangs-
punkt for at arbejde med digitale projekter og varetage 
digitale opgaver. Den bygger således videre på de kompe-
tencer, som du har som f.eks. bibliotekar eller informati-
onsspecialist.

Undervisningformen er en blanding af:

• Online undervisning sammen med underviseren i et 
digitalt møderum, hvor I kan dele jeres skærme, se 
hinanden, tale og skrive sammen

• Individuel forberedelse og læsning af onlinemateriale 
på Forbundet Kultur og Informations læringsplatform

• Gruppeøvelser og individuelle øvelser, hvor man 
arbejder med delte dokumenter

• Refleksioner og diskussioner i det digitale møderum
• Online test efter hvert modul.

Alt sker således online, så du kan deltage i uddannelsen 
fra alle dele af landet. 

For at deltage skal du have adgang til en stabil inter-
netforbindelse, gerne en forbindelse, så du f.eks. kan 
afspille video fra nettet uden forsinkelser. Dernæst har 
du brug for en computer (laptop) med et velfungerende 
webkamera samt et headset med mikrofon, så du har en 
så god lyd som muligt. Så kan vi bedst muligt se og høre 
hinanden, når vi har undervisning!

Modul 1 og 3 varer én kursusdag, mens Modul 2 og 4 
kører over to fortløbende og sammenhængende kursus-
dage. 

Er du til stede live, når den online undervisning finder 
sted på de seks kursusdage, og hvis du efterfølgende  
består den tilknyttede online test efter hvert modul, får 
du et eksamensbevis som DIGITAL MANAGER. 
Det er din dokumentation for, at du har gennemført den 
samlede miniuddannelse.

De fire online tests er såkaldte ’multiple choice’ tests, 
som du gennemfører efter hvert modul. Hver test 
tager normalt ca. 20-30 minutter at gennemføre og 
kræver 80% rigtige svar for at bestå. 

Tilmeld dig på kulturoginformation.dk/kalender

DIGITAL MANAGER 2.0

DE FIRE MODULER PÅ DIGITAL MANAGER 2.0:

Modul 1:
Digitalisering – vejen fra idé 
til digital succes

Onsdag den 3. november 2021

Modul 2:
Byg den gode brugeroplevelse 
– Informationsarkitektur og 
User Experience

Tirsdag den 9. november 2021 
Onsdag den 10. november 2021 

Modul 3:
Forstå grundteknikken bag 
de digitale løsninger 
– HTML og CSS

Onsdag den 17. november 2021

Modul 4:
Mødet med brugeren – digital 
kommunikation og grundlæg-
gende marketing

Tirsdag den 23. november 2021
Onsdag den 24. november 2021

Miniuddannelsen er udviklet af Forbundet Kultur og Information i tæt samarbejde med underviseren.

Opstartsmøde (1 time):
Introduktion til forløbet
Tjek af teknik

Onsdag den 27. oktober 2021
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OM UDDANNELSEN:
Med corona-krisen er digitale løsninger blevet mere 
aktuelle end nogensinde før. Vi oplever lige nu det største 
digitale eksperiment nogensinde med et massivt brug af 
digitale løsninger: fra online hjemmearbejdspladser til 
digitale kulturarrangementer. 

At have rette kompetencer til den næste bølge af digitali-
sering er derfor en god investering, både på kort og læn-
gere sigt. Det handler om at kunne at løfte virksomheden 
eller organisationen til det næste digitale niveau.

Miniuddannelsen DIGITAL MANAGER 2.0 fokuserer på de 
grundlæggende værktøjer til og principper for udvikling, 
design og strukturering af digitale løsninger og webap-
plikationer. Vi starter med at definere forretningslogik-
ken og arbejder hele vejen hen til slutproduktet og det 
digitale møde med brugeren i tekst og billeder.

På uddannelsen tager vi fat på de mange forskelligartede 
opgaver og udfordringer, som du møder i din dagligdag 
som digital leverandør af indhold og services. Vi kommer 
godt rundt om alt det, du arbejder med i forbindelse med 
din organisations eller virksomheds website eller andre 
digitale løsninger.

Uddannelsen tilrettes til de konkrete opgaver, som netop 
du har – eller gerne vil have. Det gør vi ved i høj grad at  
arbejde med øvelser og små projekter, som er direkte 
relaterede til din hverdag.

DIGITAL MANAGER-miniuddannelsen præsenteres i en 
revideret og opdateret webbaseret udgave, som vi her 
afholder for tredje gang.

UDDANNELSENS FORLØB:
På uddannelsen følger vi overordnet den proces - fra 
start til slut - der ligger bag et succesfuldt webprojekt.  
Vi starter derfor med forberedelsesfasen. Hvad vil vi 
opnå? Hvordan planlægger vi? Hvordan sammensætter 
vi det rette team og arbejder sammen med eksempelvis 
eksterne partnere? 

Disse og mange tilsvarende spørgsmål leder os hen mod 
at have en plan, der bedst muligt harmonerer med den 
forretningslogik, som din virksomhed eller organisation 
bygger på. 

Derefter går vi i gang med at arbejde med struktur, orga-
nisering, design osv. Sammen med en introduktion til de 
grundlæggende sprog (HTML og CSS), som webapplika-
tioner er bygget på, lærer vi at designe brugerens ople-
velse og skabe en hensigtsmæssig brugergrænseflade.

På det sidste modul tager vi fat på digital kommunikation:  
digitale tekster, tekstmodeller, mikrotekster osv. – og den 
grundlæggende online markedsføring, især nyhedsbreve 
og basal forståelse af marketingsteknikker. Du lærer 
med andre ord, hvordan I bliver mere synlige og gennem-
slagskraftige i den digitale verden. 

Hele vejen gennem uddannelsen bliver undervisningen 
bygget op omkring øvelser og eksempler samt krydret 
med viden om helt aktuelle trends og tips, du som  
DIGITAL MANAGER kan bruge.

EFTER AT HAVE TAGET UDDANNELSEN VIL DU:

• Kunne håndtere webprojekter fra start til slut.
• Kende til en række effektive værktøjer til de 

enkelte opgaver i et webprojekt.
• Kunne rådgive om hensigtsmæssige valg og have 

dialog med leverandører osv.
• Kunne dokumentere din viden om digitale løsninger.

UNDERVISNINGSFORM:
Hele uddannelsen er praktisk tilrettelagt med en 
blanding af introduktioner, øvelser og dialog.

På miniuddannelsen får du adgang til vores online læ-
ringsplatform, hvor du som deltager får nem og digital 
adgang til undervisnings- og læringsmaterialer som 
slides, links, videoer, opgaver osv.

Selve undervisningen foregår i digitale møderum, dels 
som holdundervisning, dels som gruppeøvelser.

Der vil være forberedelse til de enkelte moduler, hvor 
du forventes at have læst og set udvalgt materiale og 
læringsvideoer, alt afhængigt af det enkelte modul.  

Du skal derfor planlægge cirka én times forberedelse før 
hvert modul.

UDDANNELSEN ER FOR DIG SOM...
…arbejder med og som har fokus på de digitale medier 
og digitale løsninger og som vil gerne have værktøjskas-
sen fyldt op med en lang række grundlæggende, værdi-
fulde og effektive værktøjer og metoder.

Uddannelsen er åben for alle interesserede. Uddannel-
sen gennemføres ved minimum 10 deltagere.

UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN:
Erland Riis Lavsen, digital iværksæt-
ter, som har arbejdet med digitale 
medier og online forretningsudvikling 
fra internettets start. Han har været 
med til at uddanne mange tusinde 
mennesker inden for de digitale 
medier.

Erland har også stået for utallige digitale projekter, enten 
i eget regi eller på konsulentbasis. Som underviser er 
Erland meget engageret og passioneret. Undervisningen 
foregår med stor fokus på dig som kursist og i en uformel 
og humoristisk tone.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL MINIUDDANNELSEN...
... så kontakt Niels Bergmann, udviklingskonsulent og 
 arrangementsansvarlig i Forbundet Kultur og Informa-
tion, på nb@kulturoginformation.dk eller tlf. 38 38 06 32.
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MODUL 1:
DIGITALISERING – VEJEN FRA IDÉ TIL DIGITAL SUCCES

Onsdag den 3. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

Dette modul handler om, hvad der skal til for at igang-
sætte et webprojekt, så det bliver succesfuldt. På modu-
let er der både inspiration og indsigt for den kreative og 
for organiseringstalentet. 

Du lærer, hvordan man vælger den bedste proces for din 
organisation og for et digitalt projekt. Vi fokuserer også 
på, hvordan du derefter sætter et velfungerende team 
sammen, og hvordan du samarbejder med eksempelvis 
leverandører.

Frem for alt ser vi på, hvordan du indsamler, udvikler 
og omsætter forventningerne til projektet til realistiske 
projektmål og -opgaver.

På modulet lærer du om:

• Trends inden for digital forretningsudvikling
• Interessenter, interessentanalyser og kravstilning
• Projektlederen, teamet og leverandører
• Processer og projektmodeller
• Forretningslogik og –krav
• Brugerne og brugscenarier
• Dokumentbibliotek, skabeloner m.v.

MODUL 2:
BYG DEN GODE BRUGEROPLEVELSE 
– INFORMATIONSARKITEKTUR OG USER EXPERIENCE

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 9.00 – 16.00
Onsdag den 10. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

Brugeren forventer både en god oplevelse og en let 
anvendelighed af et website (eller webapplikation). På 
dette to-dags modul kommer du til både at lære om 
User Experience (UX), altså det at designe den helt rette 
brugeroplevelse, og om Informationsarkitektur (IA), med 
fokus på strukturering og letanvendelighed af websitet.

Begge dele er afgørende for, at en bruger vil besøge et 
givet website eller en webapplikation igen, og i øvrigt om 
brugeren vil omtale den positivt.

På dette modul bliver du introduceret til og lærer at  
anvende en række ’best practise’-værktøjer til at organi-
sere information og opbygge en funktionel navigation.

Desuden lærer du om de mest moderne principper for 
brugeroplevelse og webdesign. Du kommer godt i gang 
med, hvordan du i praksis tilrettelægger og laver et godt 
brugerdesign, eksempelvis via service design, der er en 
metode til omsætte brugerbehov til praktisk web.

Du lærer også de mest anerkendte usability metoder, 
samt kommer i gang med at arbejde med at teste, hvad 
du/I selv har lavet.

På modulet lærer du om

• Trends inden for UX og informationsarkitektur
• Use cases
• Struktur, taksonomier og navigation
• Mikrotekster
• Tilgængelighed og usability regler
• Design og principdesign
• Papir-prototyping
• Designprincipper: gestaltreglerne, farvelære, 

formlære, design manualer m.v.
• Designtrends: transaktioner, responsivt design,  

design frameworks m.v.
• Testmetoder: Tænke-højt-test, A/B-testing 

og stopurs-test
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MODUL 3:
FORSTÅ GRUNDTEKNIKKEN BAG 
DE DIGITALE LØSNINGER – HTML OG CSS

Onsdag den 17. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

Find din indre kodenørd frem! Alle websites og web-
applicationer er grundlæggende lavet ved hjælp af HTML 
og CSS. HTML beskriver indholdet på en webside, mens 
CSS håndterer præsentationen af indholdet. På dette 
modul er det tid at lære de grundlæggende sprog, som 
er fundament for alt webarbejde.

Vi bliver på et grundlæggende niveau, så alle kan deltage 
og få stort udbytte, uanset om du har prøvet at kode før 
eller ej. Kender du allerede noget til kodesprogene på 
forhånd, får du sværere øvelser at arbejde videre med!

Fordelene ved at kunne HTML og CSS er mange. Når du 
f.eks. sidder sammen med din webudvikler, internt eller 
eksternt, forstår du, hvad udvikleren siger. Du kan derfor 
nemmere bidrage med forståelse og løsninger på et 
niveau, som giver ekstra værdi.
 
Du kan også i en snæver vending arbejde med HTML/CSS 
og rette i koderne, når noget driller.

På modulet lærer du, hvordan de to sprog er bygget op, 
og hvordan du bruger dem i praksis, så du kan styre for-
matering og layout mere sikkert og præcist.  

Du bliver også i stand til at lave simple prototyper med 
HTML5 og CSS3.

På modulet lærer du om:

• HTML og CSS – en basis introduktion
• Samspillet mellem browsere, servere, webadresser
• Tags, struktur og selectors
• Formattering af tekst, billede osv.
• Simpel prototyping
• Introduktion til frameworks, herunder Bootstrap

MODUL 4:
MØDET MED BRUGEREN – DIGITAL KOMMUNIKATION 
OG GRUNDLÆGGENDE MARKETING

Tirsdag den 23. november 2021 kl. 9.00 – 16.00
Onsdag den 24. november 2021 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

At skrive gode tekster til digitale medier bliver meget 
lettere, når du har den rette viden og en række effektive 
værktøjer. På dette modul lærer du de særlige kende-
tegn ved digitale tekster og de helt specifikke teknikker, 
der bruges, når det gælder skriveteknik på nettet. 

Du bliver knivskarp omkring, hvordan du laver tekster, 
der fænger, og som er lette at overskue og bruge for 
læseren, så du lykkes med at få dit budskab igennem.

Online markedsføring er heller ikke til at komme uden-
om, hvis man vil have sit budskab ud. Hvad enten du selv 
står for jeres online markedsføring, eller hvis du har 
et bureau, som I samarbejder med, er det vigtigt både 
at forstå og at kunne mestre de grundlæggende online 
markedsføringsværktøjer.

Vi bruger mest tid på at kunne lave effektive og berigende 
nyhedsbreve, men kommer også ind på emner som 
søgemaskine-markedsføring, markedsføring på social 
media platforme osv.

På modulet lærer du om:

• Særlige karakteristika for digitale tekster
• Tekstmodeller der virker
• Overskrifter, mellemoverskrifter og tekstafsnit
• Mikrotekster: Links, knapper, tags osv.
• Vælg den rette genre, når du skriver
• Tekster til flere målgrupper
• Skriv så også søgemaskinerne kan finde dine tekster
• Guidelines og tjeklister
• Search Engine Marketing (SEM)
• Social Media Marketing
• Markedsføring via nyhedsbreve
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GENERELT OM MINIUDDANNELSEN

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 9.00 til ca. kl. 10.00 afholder vi 
et opstartsmøde, hvor du også skal være til stede online i det 
digitale møderum. Her får du en introduktion til kursusforløbet, 
du møder dine medstuderende på holdet og sidst, men ikke 
mindst, får vi afprøvet, at teknikken virker hos alle deltagere.

Når du deltager i miniuddannelsen, bliver du oprettet som 
bruger med navn og emailadresse i KI’s Learning Management 
System for at kunne få adgang til kursusmaterialer og for at 
kunne gennemføre online tests. 

Du bliver også oprettet som bruger på den digitale platform, 
hvor den webbaserede undervisningen finder sted. 

Peter Bangs Vej 30 
2000 Frederiksberg

Kontakt 
T 38 88 22 33 
E kontakt@kulturoginformation.dk

www.kulturoginformation.dk

PRIS FOR AT DELTAGE I DIGITAL MANAGER 2.0 
(6 KURSUSDAGE + OPSTARTSMØDE): 

• Pris for medlemmer af Forbundet Kultur og Information: 3.995 kr. 
• Pris for ledige medlemmer samt studenter medlemmer: 1.095 kr. 

(begrænset antal pladser)
• Pris for ikke-medlemmer: 7.995 kr.

Priserne inkluderer:

• Seks dages live webbaseret undervisning kl. 9.00 - 16.00
• Adgang til kursusmaterialer via vores Learning 

Management System.
• Adgang til at gennemføre de tests, som giver dig eksamensbevis, 

hvis du består alle test efter de fire moduler.

 Tilmeld dig på kulturoginformation.dk/kalender


