


Opgaven
Da jeg manglede en rigtig god opgave i kernekom-
petencen grafisk workflow til min H3 porfolio, fik 
jeg den idé, at lave en elektronisk udgave af Vor-
revangskolens skoleblad, som hedder Vorrebladet. 
Det var ellers en fiktiv opgave til mit H2 i faget 
typografi og ombrydning. Nu her, vil jeg forvandle 
en tryksag til en hjemmeside.

Mit bidrag til opgaven
Det har kun været mig selv til denne opgave.*

Afsender
Vorrevangskole – en mellemstore folkeskole som 
ligger i det nordlige Aarhus.

Programvalg
Jeg har brugt Photoshop CS5 til billedeoptimering 
med save for web and devices funktion. Alle iko-
ner (blyant, kamera, facebook- og twitter logo) som 
findes i sitet er tegnet i Illustrator CS5 med save for 
web and devices. Skelet er også lavet i Illustrator. 
Selv om det er ret utraditionelt, brugte jeg InDesign, 
sammen med Photoshop, til at lave layout. Derefter 
brugte jeg Dreamweaver CS5 til opsætning og kod-
ning af hjemmesiden. File Zilla til uploading af sitet.

Grafiske valg
For mig var det væsentlig, at sitet, set med det 
grafiske øje, ligner den trykte version. Derfor har 
jeg, stort set, brugt de samme grafiske parametre 
– typografi, farve, stemning og komposition som i 
det trykte blad. Dog har jeg valgt Arial til brødtekst 
(p), som er en grotesk og websikker font og er let 
læselig på skærm.

Procesbeskrivelse
 • Inspirationssøgning på nettet
 •  Skitser i hånden af layout af index siden og  

andre underliggende sider
 • Flowchart – oversigt over sitets navigation
 • Design af layout i InDesign og Photoshop
 • Skelet med alle mål i pixels, tegnet i Illustrator
 •  Storyboard — viser hvad der sker på sitet og 

elementernes placeringer
 •  Optimering af alle billeder og grafik til web  

(72 ppi, jpeg. og png. formater)
 • Kodning i Dreamweaver CS5 med css og html
 • Installation af MP3 lydfil* (Jingle Bells sang)
 • Installation af snefnug som CSS.3.0*
 • Hjemmesiden uploades med File Zilla

Browserkompatibilitet
Hjemmesiden er testet i de forskellige browsere: 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome 
og Safari og virker fint i alle fire.

Målgruppe
Ansatte på Vorrevangskolen, skolens elever samt 
deres forældre og evt. andre interesserede.

Søgeoptimering
Jeg har brugt H1-tags til vigtige overskrifter, og H2-
tags til mindre vigtige overskrifter. Da den trykte 
udgave af bladet indeholder nogle display fonte 
som ikke er web-venlige, blev jeg nødt til at lave 
noget af teksten som grafik.

Brugervenlighed
Hjemmesidens første pririotet er en god oversku-
elighed og at navigation mellem siderne er nem. 

GRAFISK WORKFLOW • REDEGØRELSE SVENDEPRØVEPORTFOLIO

Fra engelsk workflow – forløb af handlinger som udførelsen 
af et arbejde indebærer, typisk i form af håndtering af data og 
fysiske genstande. Kilde: www.ordnet.dk
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Kvalitetsvurdering
Jeg er blevet meget tilfreds med sitet. Jeg er ikke 
i tvivl om, at der er sammenhæng og lighed mel-
lem det trykte blad og hjemmesiden. Sammen med 
brugervenlighed, var det faktisk det primære mål, 
da jeg gik i gang med projektet. Personligt var det 
også en stor udfordring at kaste mig ud i sådan en 
opgave, da jeg ikke kunne finde noget lignende på 
nettet. Der er mange folke- og andre skoler der har 
en hjemmeside, men ikke skoleblade som sådan. 
Det jeg kom tættest på, var et par skoleblade, men 
kun som interaktive PDF-er. Den eneste ulemper 
ved sitet kunne være det, at baggrunden og grafik-
ken skulle skiftes hver gang, der kommer et nyt 
nummer. Men set i lyset af, at bladet kun udkom-
mer fire gange om året, ville det ikke være for 
besværligt.

{ {
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Her er to online skoleblade, det øverste „Apropos“ fra Haderslev 
Katedralskole og det nederste, skoleblad fra Rudolf Steiner Skolen 
i Aarhus. Det drejer sig om interaktive PDF-filer, ikke ægte online 
blade som sådan.

Her vises online udgaver af to landsdækkende dagblade. Her vises online udgaver af to lokale dagblade.
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Skitse til index siden med det store billede og uden „annoncer“. Skitse til en af underliggende sider.

Skitse til index siden med kun teasere og uden „annoncer“. Skitse til index siden med det store billede og „annoncer“.
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 Forskønnelse af skolen

Som I måske har bemærket eller hørt om, har vi fokus på 
forskønnelse af skolen. Rigtig mange af skolens elever 
svarer i den netop afviklede trivselsrapport: ‚at skolen er 
grim’.

Det vil vi gøre noget ved, så derfor har skolens ledelse taget initi-
ativ til det første skridt. Fra og med uge 47 og skoleåret ud, vil de 
enkelte klasser få tildelt smiley’er i forhold til: Hver fredag vil der 
blive hængt en af ovenstående smileys op i klasselokalet, der vil på 
et eller andet tidspunkt i løbet af ugen være stikkontrol. Hvis alle 
kriterier er opfyldt, får man en glad smiley. Hvis klassen har et kri-
terie, der ikke er opfyldt, får man en advarselssmiley. Hvis klassen 
har to kriterier, der ikke er opfyldt, får man en sur smiley. Hver må-
ned vil en klasse blive kåret og præmieret til morgensang i aulaen. 
Første kåring bliver i uge 51 og man kan godt vinde fl ere gange. 
Det dejlige er, at allerede nu, hvor vi har været i gang i 2 uger, kan 
vi mærke, at der der er mange klasser der går op i at leve op til kri-
terierne. Desuden kan vi, både ledelsen og det tekniske personale, 
se og mærke at der er meget pænere og ryddeligt rundt omkring.

Mette Nielsen, skolelærer

Colorbox

FORSIDE TEMA AKTUELT ELEVER DER SKRIVER SAMARBEJDSPARTNER

VI ANBEFALER:

Tre gode bøger og en cd

Sigurd fortæller  
Juleevangeliet
af Sigurd Barett 

Han kom om natten
af Iben Krogsdal 

Alletiders historie
af Lise Petersen Signes jul

af Peter Madsen og 
Johannes Møllehave 

I ønskes alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!

Julehilsen fra biblioteket
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Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik, 
julegaver, julekalendere, julehjerter, julenis-
se, julemad, julehygge… Læs mere

Aftenen bliver kølig, duggen falder. Vi 
rykker tættere sammen omkring lejrbålet. 
Duften af knitrende brænde... Læs mere

Torsdag den 29. – den sidste torsdag i no-
vember – stod den på råhygge, december-
forberedelser og... Læs mere

Som I måske har bemærket eller hørt om, 
har vi fokus på forskønnelse af skolen. Rig-
tig mange af skolens... Læs mere

Vorrevangskolen har i en årrække haft 
fastevenskabsrelationer mellem 0. og 5. 
årgang. 5. årgang tager imod... Læs mere

Vi ankom til Fuglsøcenteret hen på formid-
dagen. Kun få havde været der før. Spæn-
ding og modvillighed... Læs mere

„Jeg er Figaro – jeg er den smarte. Jeg 
bestemmer, og nu kan vi starte.“ I begyndel-
sen af oktober var... Læs mere

Hver gang jeg møder spørgsmålet: „hvad 
er det bedste ved at være lærer?“, hører jeg 
mig selv svare:... Læs mere

Siden sommerferien har 6.-7.G haft akvari-
um. Vi har købt det i Vericenterets dyrefor-
retning, og har... Læs mere

Vi har haft en aktiv, travl og hyggelig decem-
ber måned med masser af juleaktiviteter. 
Julegaveværksteder... Læs mere

Er der virkelig noget, der hedder sådan? Ja 
det er der, og 6. årgang var så dygtige at 
kvalificere sig til ... Læs mere

Ud af de 10 juletræer er der kun 2, som er 
ens. Hvilke to? Der er kun to snefnug der er 
ens. Hvilke to?... Se mere

 Jul, jul, jul...

 Forskønnelse af skolen

 At undervise „operask“

 Det’ sørme, det er sandt...

 Lad lyset brænde

 Venskabsklasser

 Oh, at være en lærer

 DM i hjemkundskab

 Traditionen tro

 Camp BU

 Om kæledyr

 Legehjørnet
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Sigurd fortæller  
Juleevangeliet
af Sigurd Barett 

Han kom om natten
af Iben Krogsdal 

Alletiders historie
af Lise Petersen Signes jul

af Peter Madsen og 
Johannes Møllehave 

I ønskes alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!
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Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik, julegaver, ju-
lekalendere, julehjerter, julenisse, julemad, julehygge… 
December burde starte med J, for der fi ndes vel næppe 
en måned hvor ét bestemt ord brugesså ofte. Og selv 
om december kan give sved påpanden over alt det, der 
skal nås, så er det vist den måned, som langt de fl este 
glæder sig mest til. Derfor skal vi også huske på at lade 
julefreden sænke sig. 
 
Lige nu er juleklipperiet godt i gang i klasserne. Guirlanderne er 
stadig et hit, akkurat som da jeg var barn. Indskolingen holdt tradi-
tionen tro fælles jule-, hygge-, klippe-, legedag den sidste torsdag 
i november – en dag hvor børn, lærere og pædagoger sammen 
skaber en rigtig god stemning i hele afdelingen.  
 
Luciaoptoget  
Torsdag den 13. december blev „lyset båret ind“ i aulaen af Lucia-
optoget, og ganske som der plejer, kom en lille klump i halsen, fordi 
synet, stemningen og sangen er bevægende og intens. Også i år fi 
k optoget mulighed for at øve sig med publikum inden selve dagen, 
fordi der tirsdag den 11. december var generalprøve i Skelager Kirke. 
I ledelsesteamet får vi for tiden rig mulighed for at se de pyntede 
klasselokaler. Det gør vi, fordi vi har sat gang i en „konkurrence“, 
i håb om at få alle klasselokaler til at fremstå mere indbydende og 
med den hensigt, at eleverne skal tage et større ansvar i det arbejde. 
Vi foretager stikprøvekontroller én gang om ugen, og hver fredag 
sættes en smiley op, som enten kan være glad, sur eller give en 
„advarsel“. Første gang, der kåres en vinder, er til juleafslutningen 
i aulaen fredag d. 21/12. Der er kun én klasse, der kan vinde – og 
præmien er noget, som hele klassen kan få glæde af. Vi oplever, at 
det tages meget seriøst, så det kan blive en særdeles svær kunst 
kun at udnævne én klasse blandt 34. Vi fortsætter imidlertid konkur-
rencen eft er juleferien og frem til sommerferien, så fl ere klasser 
kan få mulighed for at vinde. Hvert eft erår udfylder alle elever en 
trivselsundersøgelse, hvor resultaterne afspejler både det fysiske og 
psykiske læringsmiljø samt elevernes generelle sundhed. Generelt 
er resultaterne gode, men den nævnte smiley-konkurrence er også 
en konsekvens af undersøgelsen, idet fl ere (især de ældre) elever 
har peget på, at de ikke synes skolen er pæn! Noget vi glæder os 
over er, at der igen i år ser ud til, at der stort set ikke finder mobning 

sted! Det vidner på, at klassernes og skolens arbejde med trivsel vir-
ker! En anden glædelig ting er, at både alkohol og rygning blandt de 
ældste elever ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit. I 
hver klasse følger klaselæreren op på klassens resultater, og indsat-
ser aft ales – hvilket forældrene orienteres om. 

Inklusion  
Inklusion er, som jeg også tidligere har skrevet, ét af de store 
indsatsområder i skolerne. Der oprettes ikke længere så mange 
specialklasser, da hensigten er, at børn skal gå i skole dér, hvor 
de bor, og at man i de lokale distriktsklasser skal etablere særlige 
specialpædagogiske tiltag, der kan være med til at hjælpe børn, der 
har særlige behov. Det kan måske lyde svært, især når man ser det 
på „papir“ eller debatteret i pressen. Langt hen ad vejen er det min 
oplevelse, at det går rigtig godt – og især fordi lærerne og pæda-
gogerne er meget professionelle i et arbejde, der handler om at 
kunne bruge hjerne og hjerte. Inklusionen kommer dog aldrig i mål, 
hvis ikke skolen og forældrene samarbejder om det! Som forældre 
har I en virkelig stor betydning for, om børn i jeres barns klasse 
oplever at være inkluderet! Det betyder meget, hvordan I taler om 
klassen og børnene i klassen – og især hvor aktivt I støtter op om 
de aktiviteter, der sker i klassen og skolen. Som noget nyt indkald-
te vi i slutningen af oktober til et „inklusions- møde“ for forældre 
i 0. klasserne! Foruden forældre deltog børnehaveklasselederne, 
ledelsen, skolebestyrelsesrepræsentanter plus skolens tre inklusi-
onsvejledere. Vi vurderede eft erfølgende, at mødet havde været en 
succes, og vi så et stort forældreengagement i forhold til at være 
med til at løft e indsatsen. Tak for det! 

Skolebestyrelsen 
Vi har haft valg til skolebestyrelsen, og der er ikke sket meget 
nyt! Samtlige repræsentanter fra sidste års bestyrelse fortsætter, 
men der er kommet to nye suppleanter, som også er velkomne til 
møderne. Bestyrelsen har fokus på forældreinddragelse og sko-
lehjemsamarbejdet. I starten af november afh oldtes et cafémøde 
for klasserådsrepræsentanter. Hensigten med mødet var at udvide 
kendskabet til klasserådsarbejdet og her også give idéer til arbej-
det. Der kom flere gode fremtidige tiltag ud af mødet, bl.a. at vi fra 
næste skoleår indkalder til et fælles møde for alle klasserådsre-
præsentanter umiddelbart eft er det første forældremøde. Lige nu 
venter (måske) en ny reform for folkeskolen. Set fra min stol er det 

Lise Thorn, skoleleder

Mette Nielsen, skolelærer
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Mette Nielsen, skolelærer
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Siden sommerferien har 6.-7.G haft akvarium. Vi har købt det i Vericenterets dyreforretning, og har siden været dernede mange 
gange. Ekspedienterne  er søde og svarer gerne på alle de spørgsmål, vi har. Klassens duks fodrer fiskene hver morgen. I efterårs-
ferien hjalp SFO  med at fodre.  Vi lærer meget om fisk.  Her er nogle eksempler. 

7
Hvor i et værelse 
skal akvariet have 

sin plads?

2
Slås stimefisk og 

plattyfisk?

1
Er en fisk med 

tyk mave gravid 
eller syg?

9
Er der ferskvand 
eller saltvand i 

akvariet?

6
Hvad koster 
den billigste 

fisk-neonfisk?

3
Hvordan får man plattyfisk 
til at lade være med at spise 

sugemallernes mad?

5
Hvorfor svømmer en 

fisk med hovedet op og 
halen nedad?

8
Må man give fisk 
ekstra mad for at 
fejre weekenden?

4
Hvordan hjælper 

man fiskeunger til at 
klare sig?
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Layout til en af underliggende sider, som består af kun tekst (H1, H2, p). Layout til en af underliggende sider, som indeholder kun grafik.

Layout til index siden. Layout til en af siderne, som indeholder både tekst og grafik.
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Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik, 
julegaver, julekalendere, julehjerter, julenis-
se, julemad, julehygge… Læs mere

Aftenen bliver kølig, duggen falder. Vi 
rykker tættere sammen omkring lejrbålet. 
Duften af knitrende brænde... Læs mere

Torsdag den 29. – den sidste torsdag i no-
vember – stod den på råhygge, december-
forberedelser og... Læs mere

Som I måske har bemærket eller hørt om, 
har vi fokus på forskønnelse af skolen. Rig-
tig mange af skolens... Læs mere

Vorrevangskolen har i en årrække haft 
fastevenskabsrelationer mellem 0. og 5. 
årgang. 5. årgang tager imod... Læs mere

Vi ankom til Fuglsøcenteret hen på formid-
dagen. Kun få havde været der før. Spæn-
ding og modvillighed... Læs mere

„Jeg er Figaro – jeg er den smarte. Jeg 
bestemmer, og nu kan vi starte.“ I begyndel-
sen af oktober var... Læs mere

Hver gang jeg møder spørgsmålet: „hvad 
er det bedste ved at være lærer?“, hører jeg 
mig selv svare:... Læs mere

Siden sommerferien har 6.-7.G haft akvari-
um. Vi har købt det i Vericenterets dyrefor-
retning, og har... Læs mere

Vi har haft en aktiv, travl og hyggelig decem-
ber måned med masser af juleaktiviteter. 
Julegaveværksteder... Læs mere

Er der virkelig noget, der hedder sådan? Ja 
det er der, og 6. årgang var så dygtige at 
kvalificere sig til ... Læs mere

Ud af de 10 juletræer er der kun 2, som er 
ens. Hvilke to? Der er kun to snefnug der er 
ens. Hvilke to?... Se mere

 Jul, jul, jul...

 Forskønnelse af skolen

 At undervise „operask“

 Det’ sørme, det er sandt...

 Lad lyset brænde

 Venskabsklasser

 Oh, at være en lærer

 DM i hjemkundskab

 Traditionen tro

 Camp BU

 Om kæledyr

 Legehjørnet

FORSIDE TEMA

TÆND LYS

VENSKAB

AKTUELT ELEVER DER SKRIVER SAMARBEJDSPARTNER

VI ANBEFALER:

Tre gode bøger og en cd

Sigurd fortæller  
Juleevangeliet
af Sigurd Barett 

Han kom om natten
af Iben Krogsdal 

Alletiders historie
af Lise Petersen Signes jul

af Peter Madsen og 
Johannes Møllehave 

I ønskes alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!
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Julestjerner, juleklip, juletræer, julemusik, julegaver, ju-
lekalendere, julehjerter, julenisse, julemad, julehygge… 
December burde starte med J, for der fi ndes vel næppe 
en måned hvor ét bestemt ord brugesså ofte. Og selv 
om december kan give sved påpanden over alt det, der 
skal nås, så er det vist den måned, som langt de fl este 
glæder sig mest til. Derfor skal vi også huske på at lade 
julefreden sænke sig. 
 
Lige nu er juleklipperiet godt i gang i klasserne. Guirlanderne er 
stadig et hit, akkurat som da jeg var barn. Indskolingen holdt tradi-
tionen tro fælles jule-, hygge-, klippe-, legedag den sidste torsdag 
i november – en dag hvor børn, lærere og pædagoger sammen 
skaber en rigtig god stemning i hele afdelingen.  
 
Luciaoptoget  
Torsdag den 13. december blev „lyset båret ind“ i aulaen af Lucia-
optoget, og ganske som der plejer, kom en lille klump i halsen, fordi 
synet, stemningen og sangen er bevægende og intens. Også i år fi 
k optoget mulighed for at øve sig med publikum inden selve dagen, 
fordi der tirsdag den 11. december var generalprøve i Skelager Kirke. 
I ledelsesteamet får vi for tiden rig mulighed for at se de pyntede 
klasselokaler. Det gør vi, fordi vi har sat gang i en „konkurrence“, 
i håb om at få alle klasselokaler til at fremstå mere indbydende og 
med den hensigt, at eleverne skal tage et større ansvar i det arbejde. 
Vi foretager stikprøvekontroller én gang om ugen, og hver fredag 
sættes en smiley op, som enten kan være glad, sur eller give en 
„advarsel“. Første gang, der kåres en vinder, er til juleafslutningen 
i aulaen fredag d. 21/12. Der er kun én klasse, der kan vinde – og 
præmien er noget, som hele klassen kan få glæde af. Vi oplever, at 
det tages meget seriøst, så det kan blive en særdeles svær kunst 
kun at udnævne én klasse blandt 34. Vi fortsætter imidlertid konkur-
rencen eft er juleferien og frem til sommerferien, så fl ere klasser 
kan få mulighed for at vinde. Hvert eft erår udfylder alle elever en 
trivselsundersøgelse, hvor resultaterne afspejler både det fysiske og 
psykiske læringsmiljø samt elevernes generelle sundhed. Generelt 
er resultaterne gode, men den nævnte smiley-konkurrence er også 
en konsekvens af undersøgelsen, idet fl ere (især de ældre) elever 
har peget på, at de ikke synes skolen er pæn! Noget vi glæder os 
over er, at der igen i år ser ud til, at der stort set ikke finder mobning 

sted! Det vidner på, at klassernes og skolens arbejde med trivsel vir-
ker! En anden glædelig ting er, at både alkohol og rygning blandt de 
ældste elever ligger væsentligt under det kommunale gennemsnit. I 
hver klasse følger klaselæreren op på klassens resultater, og indsat-
ser aft ales – hvilket forældrene orienteres om. 

Inklusion  
Inklusion er, som jeg også tidligere har skrevet, ét af de store 
indsatsområder i skolerne. Der oprettes ikke længere så mange 
specialklasser, da hensigten er, at børn skal gå i skole dér, hvor 
de bor, og at man i de lokale distriktsklasser skal etablere særlige 
specialpædagogiske tiltag, der kan være med til at hjælpe børn, der 
har særlige behov. Det kan måske lyde svært, især når man ser det 
på „papir“ eller debatteret i pressen. Langt hen ad vejen er det min 
oplevelse, at det går rigtig godt – og især fordi lærerne og pæda-
gogerne er meget professionelle i et arbejde, der handler om at 
kunne bruge hjerne og hjerte. Inklusionen kommer dog aldrig i mål, 
hvis ikke skolen og forældrene samarbejder om det! Som forældre 
har I en virkelig stor betydning for, om børn i jeres barns klasse 
oplever at være inkluderet! Det betyder meget, hvordan I taler om 
klassen og børnene i klassen – og især hvor aktivt I støtter op om 
de aktiviteter, der sker i klassen og skolen. Som noget nyt indkald-
te vi i slutningen af oktober til et „inklusions- møde“ for forældre 
i 0. klasserne! Foruden forældre deltog børnehaveklasselederne, 
ledelsen, skolebestyrelsesrepræsentanter plus skolens tre inklusi-
onsvejledere. Vi vurderede eft erfølgende, at mødet havde været en 
succes, og vi så et stort forældreengagement i forhold til at være 
med til at løft e indsatsen. Tak for det! 

Skolebestyrelsen 
Vi har haft valg til skolebestyrelsen, og der er ikke sket meget 
nyt! Samtlige repræsentanter fra sidste års bestyrelse fortsætter, 
men der er kommet to nye suppleanter, som også er velkomne til 
møderne. Bestyrelsen har fokus på forældreinddragelse og sko-
lehjemsamarbejdet. I starten af november afh oldtes et cafémøde 
for klasserådsrepræsentanter. Hensigten med mødet var at udvide 
kendskabet til klasserådsarbejdet og her også give idéer til arbej-
det. Der kom flere gode fremtidige tiltag ud af mødet, bl.a. at vi fra 
næste skoleår indkalder til et fælles møde for alle klasserådsre-
præsentanter umiddelbart eft er det første forældremøde. Lige nu 
venter (måske) en ny reform for folkeskolen. Set fra min stol er det 

Lise Thorn, skoleleder

Mette Nielsen, skolelærer

 Jul, jul, jul...

FORSIDE TEMA

TÆND LYS

VENSKAB

AKTUELT ELEVER DER SKRIVER SAMARBEJDSPARTNER

VI ANBEFALER:

Tre gode bøger og en cd

Sigurd fortæller  
Juleevangeliet
af Sigurd Barett 

Han kom om natten
af Iben Krogsdal 

Alletiders historie
af Lise Petersen Signes jul

af Peter Madsen og 
Johannes Møllehave 
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