
SoMe MANAGER
Webbaseret miniuddannelse over 4 kursusdage

Onsdag den 14. september til onsdag den 12. oktober 2022

Online 

efteruddannelse

– sociale medier for informationsspecialister og kulturformidlere
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SoMe MANAGER er en webbaseret miniuddannelse, 
bestående af 4 kursusmoduler, som afholdes live 
over 4 kursusdage. 

Miniuddannelsen gør dig fortrolig med de forskellige 
sociale platforme og formater. Du kommer i gang med 
at arbejde strategisk med sociale medier, og vi sætter i 
høj grad fokus på den praktiske del, hvor vi arbejder med 
at producere det gode indhold. Du får redskaber til mere 
systematisk at skabe indhold, og du lærer, hvordan jeres 
budskaber kommer ud over rampen.

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 internet-
forbindelse, gerne en forbindelse, så du f.eks. kan af-
spille video fra nettet uden forsinkelser. Dernæst har du 
brug for en computer 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!

Er du til stede live, når den online undervisning finder 
sted på de fire kursusdage, og hvis du efterfølgende  
består den tilknyttede online test efter hvert modul, får 
du et eksamensbevis som SoMe 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. 15-20 minutter at gennemføre og 
kræver 80% rigtige svar for at bestå.

Tilmeld dig på kulturoginformation.dk/kalender

DE FIRE MODULER PÅ SoMe MANAGER:

Modul 1:
Lav strategiske afsæt

Onsdag den 21. september 2022

Modul 2:
Producer det gode indhold

Onsdag den 28. september 2022

Modul 3:
Giv indholdet liv

Onsdag den 5. oktober 2022

Modul 4:
Organisér og mål dit arbejde

Onsdag den 12. oktober 2022

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

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

Onsdag den 14. september 2022

SoMe MANAGER
– sociale medier for informationsspecialister og kulturformidlere
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OM UDDANNELSEN:
Sociale medier er en effektiv måde til at nå målrettet og 
præcist ud med sine budskaber i en digital tidsalder. En 
stor del af virksomheders og organisationers markedsfø-
ring foregår derfor i dag på sociale medier, som en ekstra 
kanal ved siden af website og nyhedsbreve. En kanal, 
hvor man kan være i kontakt med og i dialog med sine 
kunder og brugere, og samtidig et sted, hvor organisatio-
nen kan brande sig selv. 

Skal du arbejde professionelt med sociale medier og 
måske være ansvarlig for at en virksomheds eller organi-
sations tilstedeværelse på sociale medie platforme, skal 
du være i stand til at bevæge dig både på et strategisk og 
operationelt niveau. 

Du skal samtidig kunne udvikle indholdskoncepter, som 
både understøtter virksomhedens eller organisationens 
strategi, og som opfylder målgruppernes ønsker.

Samtidig kræver det en sproglig bevidsthed, så du kan 
kommunikere de vigtigste historier, som I ønsker at for-
tælle, samt styr på hashtags, tagging og andre elementer 
i det sprog, der bruges på sociale medier. 

Som informationsspecialist, kulturformidler, cand.scient.
bibl. eller bibliotekar har du ofte en fordel ved at være 
god til at gennemskue informationsflow i organisationen. 
Ved at have et godt blik for, hvad brugerne eller kunderne 
synes er relevant og interessant - at du har evnerne til at 
kunne si det ligegyldige fra. 

På SoMe MANAGER miniuddannelsen kommer vi ind på:

• Hvordan får du lavet en strategi for sociale medier, 
der kan bruges i praksis?

• Hvilke mål skal du stille for arbejdet?
• Hvilke platforme skal du vælge, og hvordan får du 

udviklet og skrevet det indhold, du skal bruge?
• Hvilke redskaber kan du bruge - både af de gratis og 

dem, som man betaler for?

Undervejs får du tips, ideer og værktøjer, som du kan 
bruge til at markedsføre din virksomhed, organisation 
eller dit bibliotek.

EFTER AT HAVE TAGET MINIUDDANNELSEN VIL DU:

• Kunne lægge en strategi og en indholdsplan for 
sociale medier - enten for et fagområde eller for en 
organisation.

• Vide, hvilke platforme der egner sig til hvilke formål 
og vide, hvordan du finder målgruppen.

• Have kendskab til de mest gængse redskaber og 
værktøjer for at lykkes med sociale medier, inklusiv 
de redskaber som platformene selv tilbyder.

• Kunne dokumentere din viden om sociale medier.

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/eller 
læringsvideoer, alt afhængigt af det enkelte modul.  

Du skal derfor planlægge cirka en halv til en hel times 
forberedelse før hvert modul.

UDDANNELSEN ER FOR DIG SOM...
…arbejder med eller gerne vil i gang med at arbejde med 
digital markedsføring, salg, kommunikation og formidling 
i en virksomhed, organisation, bibliotek eller lignende.

Uddannelsen er åben for alle interesserede og gennem-
føres ved minimum 10 deltagere.

UNDERVISER PÅ UDDANNELSEN:
Katrine Thielke er cand. mag i Informationsvidenskab og 
har arbejdet både i det offentlige og på bureau med kom-
munikation og det sociale internet. Katrine har undervist 
i og rådgivet om sociale medier og lavet indhold for en 
række virksomheder og brands. Hun er nu selvstændig 
og arbejder med alt fra det praktiske til det strategiske 
på sociale medier. 

Katrine er ekstern lektor på Københavns Universitet og 
underviser på diplomuddannelsen i sociale medier på 
DMJX. Hun er bl.a. forfatter til bøgerne Når tasterne taler 
:  konflikthåndtering på sociale medier og Kan trold tæm-
mes? : trolling og debatkultur i den digitale tidsalder.

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:
LAV STRATEGISKE AFSÆT

Onsdag den 21. september 2022 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

På miniuddannelsens første modul kaster vi os lige ud i 
det: Hvad kan I bruge sociale medier til? 

Vi bruger på dagen en gennemgående skabelon for en 
strategi for sociale medier, og for hver lektion får vi 
udfyldt en del af den. Vi arbejder med udgangspunkt i din 
egen organisation eller virksomhed – eller tager afsat i 
en generel case.

Når dagen er slut, har du et første bud på formål samt 
målgruppe, når I arbejder med sociale medier. Hvad er 
det, I skal formidle til målgruppen, og hvilken eller hvilke 
platforme skal I anvende?

Vi lader os inspirere af, hvilke formål andre har - f.eks. 
kulturinstitutioner, forskningsinstitutioner, forlag eller 
biblioteker. Og vi har særligt fokus på at bruge de sociale 
mediers egne værktøjer til at undersøge, om jeres mål-
grupper er aktive, og hvad de typisk bruger de forskellige 
platforme til. På den måde finder vi også ud af, hvordan I 
kan være relevante for dem.

Dagens programpunkter indeholder:

• Hvad er sociale medier, set i forhold til bl.a. kultur-
formidling, vidensformidling, markedsføring, salg og 
forskningsformidling?

• Tour de Formål: Case-gennemgang med fokus på 
formålet med at være på sociale medier

• Hvor er din målgruppe - og hvordan finder du ud af 
det?

• Hvad er din målgruppes behov - og hvordan kan du 
bruge platformene til at undersøge det (Social 
Media Monitering)?

• Hvilke platforme kan du bruge til hvad?

MODUL 2:
PRODUCER DET GODE INDHOLD

Onsdag den 28. september 2022 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum
 
På miniuddannelsens anden dag går vi både taktisk og 
praktisk til værks. Med afsæt i den strategi, som du har 
arbejdet med på første modul, går vi i gang med indhol-
det.

Vi bruger her en indholdsmodel til at skærpe og udvikle 
indholdskoncepter til den målgruppe, som I har valgt, der 
passer til platformen. Ved dagens afslutning har du 1-3 
tydelige indholdskoncepter, som I kan producere efter - 
samt 1-3 udførte posts, som er klar til at blive lagt op.

Dagens programpunkter indeholder:

• Hvad definerer godt indhold? (STEPPS-modellen 
og Katrines gavemodel)

• Introduktion til indholdsmodellen
• Tour de Indhold: Inspirationstur gennem godt indhold 

fra biblioteker, kulturinstitutioner, forlag, forsknings-
institutioner og andre vidensformidlere

• Tips og tricks til at skrive til sociale medier
• Værktøjer til nem grafisk produktion.
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MODUL 3:
GIV INDHOLDET LIV

Onsdag den 28. september 2022 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

Miniuddannelsens tredje dag handler om, hvordan jeres 
indhold kommer ud over rampen. For desværre er det 
ikke sådan, at godt indhold automatisk tiltrækker horder 
af brugere. Der skal gøres lidt mere arbejde.

Vi kigger på en række udbredelsesmetoder, både de 
håndholdte og de betalte. Vi kigger kun principielt på 
annoncering, kurset er ikke i sig selv et annoncerings-
kursus. Men vi forholder os naturligvis til partnerskaber, 
influencers, employee advocacy og community manage-
ment.

Når dagen er slut, har du tilføjet en ny sektion til strate-
giskabelonen, der viser, hvilke metoder I vil bruge til at 
give jeres indhold liv.

Dagens programpunkter indeholder:

• Lav en lanceringsplan for din side eller profil. Vi ser 
også på årshjul, indholdsplaner og redaktionsplaner

• Community management som styrkelse af indhold
• Principperne i annoncering på sociale medier
• Udbredelse af indhold udenfor sociale medier
• Brug af platformenes egne metoder til udbredelse, 

som f.eks. hashtags..

MODUL 4:
ORGANISÉR OG MÅL DIT ARBEJDE

Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 9.00 – 16.00 
Live i det digitale møderum

På kursets fjerde dag arbejder vi med alt det, der skal 
understøtte strategien. Vi skal finde ud af, hvordan so-
ciale medier passer ind i jeres organisering, hvilke roller 
der skal defineres og afklares, og hvilke mål I skal sætte 
- både for effekt og for proces.

Vi bruger en grundlæggende governancemodel og en 
tilpasset model for at måle på digitalt indhold og dets 
effekt. De to modeller ligger i forlængelse af strategiska-
belonen fra det første modul.

Når dagen er slut, har du et bud på, hvordan du kan se, 
om du har succes med dit indhold - og om I får det ud 
af det, I gerne vil. Med andre ord om der er Return on 
Investment (ROI).

Dagens programpunkter indeholder:

• Roller i arbejdet med sociale medier
• Inddragelse af din organisation og dine kolleger - i 

udbredelse og indholdsproduktion
• Mål, målsætninger og procesmål - find dem du skal 

bruge (Digital Marketing Measuring)
• Afrunding: Præsentation og feedback på jeres indivi-

duelle strategier.
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GENERELT OM MINIUDDANNELSEN

Onsdag den 14. september 2022 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 vores Learning Management 
System for at kunne få adgang til kursusmaterialer og for at 
kunne gennemføre online tests.  

Peter Bangs Vej 30 
2000 Frederiksberg

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

kulturoginformation.dk

PRIS FOR AT DELTAGE I SoMe MANAGER 
(4 KURSUSDAGE + OPSTARTSMØDE): 

• Pris for medlemmer af Forbundet Kultur og Information: 2.995 kr. 
• Pris for ledige medlemmer samt studentermedlemmer: 995 kr. 

(begrænset antal pladser)
• Pris for ikke-medlemmer: 5.995 kr.

Priserne inkluderer:

• Fire dages live webbaseret undervisning kl. 9.00 - 16.00 
plus Opstartsmøde

• 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


