
 

 

 

Webløft – nettverksmøte  
Fylkeshuset, 31.08.2017 

 

Agenda 

1. Universell utforming – innlegg ved Ingeborg Dirdal (Nettredaktør, Rogaland 
fylkeskommune). Se vedlagt presentasjon 
 

2. Videreutvikling og drift av Webløft (nasjonalt) – informasjon fra workshop i Oslo 
28. august.  
- Serverdrift - vi må finne ny løsning fra nyttår 
- Oppdateringer – skal biblioteket selv eller fylkesbiblioteket ta ansvar for dette? 
- Utfordring: når noe skjærer seg, hvem tar ansvar?  
- Webløftskolen - hvem skal oppdatere? Dugnad? Det ble nedsatt en 
redaktørgruppe som etter hvert vil delegerer oppgaver ut til oss. 
- Webløftkonferanse 13.03 (i forkant av bibliotekmøtet) – Sandefjord. Sett av 
datoen! 
 

3. Tilgjengelighet og universell utforming 
Gjennomgang av DIFI sin sjekkliste:  https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kom-i-
gang/hvordan-teste-universell-utforming-av-ditt-nettsted 
 
- Se nærmere på: kolapsbare felt fungerer ikke med tastatur, alternativ 
billedtekst syns ikke når vi fører musen over.   
 

4. Aksjoner til neste møte 
- Fylkesbiblioteket finner en leverandør av webhotell til de som i dag har sidene 

sine hos Buskerud. Gode referanser og kompetanse på Wordpress vil være 
det viktigste kriteriet.  
 

- Fylkesbiblioteket finner minst to, gjerne tre personer som kan ha et eget 
ansvar for å følge opp når noe skjærer seg. Buskerud står for opplæring, og 
fylkesbiblioteket står for kompensasjon til de bibliotekene som bidrar.  
 

- Fylkesbiblioteket undersøker muligheten for å få en lærling til å kvalitetssikre 
alle nettsidene våre i henhold til kravene til universell utforming 
 

- Markedsføring av arrangement: sette opp et fellesområde (drop box eller 
lignende) der bibliotekene kan legge plakater, maler, bokmerker, 
facebookbanner og logoer som de ønsker å dele. Fylkesbiblioteket undersøker 
ulike løsninger (ikke facebook) 
 

- Den største utfordringen ute i bibliotekene er å få sammenhengende tid til å 
jobbe med nettsidene, og aksept for å prioritere denne oppgaven. 
Fylkesbiblioteket tar dette opp som en sak i biblioteksjefskollegiet.  
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