
Retningslinjer for websupport på IKS 
 

Generelt om websupport 
 
Hjemmesider på IKS drives af webredaktører på instituttet. Til normal drift hører: 

 Tekstrettelser 

 Oprettelser af arrangementer 

 Oprettelse af afdelingsnyheder 
 
Det er et åbent tilbud til alle VIP, at de kan få oplæring i at blive 
webredaktør af deres egne hjemmesider. Varetages driften ikke af VIP selv, 
kan de få hjælp til dette ved afdelingens webredaktør. Det gælder såvel 
afdelingssider som diverse forskningsprogram-, center-, 
projekthjemmesider m.m., der er tilknyttet den pågældende VIP’s 
forskning. 
 
Arts Kommunikation står for opbygning af nye hjemmesider, ombygning af 
eksisterende sider, opdatering ifm. generelle designjusteringer o.l. samt 
support, hvis noget på siderne driller. 
 
Arts Kommunikation hjælper endvidere med oplæring af nye 
webredaktører og brugeradgang til diverse hjemmesider. 
 
Arts Kommunikation kan kontaktes ved at skrive til 
arts.kommunikation@au.dk  

 

Specifikt om arrangementer 
 
Webredaktører på instituttet kan oprette arrangementer på: 

 Diverse afdelings-, forskningsprograms-, center-, projekt- og 
enhedshjemmesider 

 Instituttets eksterne hjemmeside 

 Arts’ eksterne hjemmeside 

 Arts’ medarbejderportal 
  

Retningslinjer for indhold: 
- På instituttets hjemmeside, Arts’ eksterne hjemmeside og Arts medarbejderportal lægges kun 

arrangementer som er relevante for andre fagmiljøer / gæster / studerende udefra. 
- På øvrige hjemmesider kan alle relevante arrangementer lægges. 

 
 
 
 

Hoved-webredaktører på IKS: 
Opdateret 23.03.2018 

 
Instituthjemmesiden 
Ulrik Vosgerau 
Camilla Dimke 
 
Afd. for antropologi 
Anne-Mette Brink Christensen 
 
Afd. for arkæologi 
Mia Korsbæk 
 
Afd. for fil. og idehist. 
Tina Elgaard  
 
Afd. for globale studier 
Annette Fyllgraf Holst 
 
Afd. for hist. og klass. 
Leanne Arberg 
 
Afd. for religionsvidenskab 
Lotte Varnich 
 
Afd. for Teologi 
Rikke Bjørn Jensen 
 
Interacting Minds 
Anne-Mette Pedersen 
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Specifikt om nyheder 
 

 Webredaktører på instituttet kan lægge nyheder på diverse afdelings-, forskningsprograms-, center-, 
projekt- og enhedshjemmesider. Se i øvrigt ”” på IKS’ medarbejderportal.  

 Nyheder på institutniveau redigeres af Camilla Dimke og Ulrik Vosgerau / Arts Kommunikation 

 Nyheder på fakultetsniveau redigeres af Arts Kommunikation 
 
Se i øvrigt dokumentet ”Retningslinjer for afdelingshjemmesider på IKS” på instituttets medarbejderportal.  
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