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Kom godt i gang med hjemmesiden
Nyt hjemmesidedesign og nye funktioner. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med
hjemmesiden, så du kan bruge den mest optimalt.
Forsiden
Via forsiden kan du holde dig orienteret om aktuelle aktiviteter, nyeste historier og relevante dokumenter.
Sekretariatet er redaktører på siden, og vil løbende opdatere forsiden med nye historier. Optimalt kan du
surfe forbi www.sund-by-net.dk hver 2-3 uge og bruge et par minutter på forsiden. Så vil du kunne holde
dig opdateret på, hvad der foregår i og for netværket.
Viden
Under fanebladet Viden får du et overblik over netværkets aktiviteter (fx temagrupperne, projekter og
arbejdsgrupper). Herinde er der desuden en overskuelig adressebog over netværkets aktive medlemmer.
Du kan søge en person frem på alene fornavn. Under Viden foregår også vidensdeling medlemmerne
imellem – Opslagstavlen – hvor du kan uploade dokumenter du mener andre i netværket kunne have
interesse i at se.
Kalender
Netværkets kommende og afholdte aktiviteter er at finde i Kalenderen. Alle de dokumenter, der tilknyttet
den enkelte aktivitet finder du fremover ved at klikke dig frem til aktiviteten. Der vil være fx dagsorden,
materiale man skal læse inden, oplæg fra mødet og referatet. Når aktiveteten er afholdt flytter det til
”Afholdte aktiviteter” under kalenderen, og al materialet flytter med. Du skal fremover bare huske ca
hvilken måned og hvad aktiviteten handlede om, og så finde det hele samlet i kalenderen.
Medlemsrummet er lukket, men alle materialer fra møderne fra hele 2012 og fremefter ER flyttet med over
til den nye hjemmeside.
Nyt
Nyheder, redigeret af sekretariatet, samles i nyhedsstrømmen under Nyheder. Nyhedsbrevene er desuden
samlet herinde. Du er altid velkommen til at sende sekretariatet et forslag til en nyhed, fx fra egen
kommune/region.
Om netværket
Under hjemmesidens fjerde faneblad finder du al den information, der er værd at vide, hvis du vil ”bag om”
netværket. Hvem er medlem af netværket, hvordan kan man blive medlem af netværket, og hvordan styres
og drives netværket? Desuden findes netværkets strategi samt en beskrivelse af netværkets internationale
tilknytning til WHO Healthy Cities Network.
Charlotte fra sekretariatet vil tage på temagruppe”turné” på de førstkommende møder og give en
introduktion til hjemmesiden. Desuden vil der både på repræsentantskabsmødet og SBNdagene være en
introduktion til hjemmesiden. Ellers brug fællesmailen post@sundbynetvaerket.dk til forespørgsler eller
ring til sekretariatet på 3370 3335 for akutte spørgsmål.

