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Nätverket för webbredaktörer på SCI skolan   

 
Datum för mötet: 2017-10-18 kl. 14:00-15:00 

 
Plats för mötet: Deans Office mötesrum (6721), plan 5, Teknikringen 8, KTH 

 
Närvarande: Sofia Nyström, sammankallande, webbansvarig SCI skolan 

Karin Blom, webbredaktör SCI skolan 

Erik Edstam, webbstrateg SCI skolan 

Carina Ankarloo, webbredaktör Fysikadministrationen 

Johanna Bergman, webbredaktör Matematikadministrationen 

My Delby, webbredaktör SCI Utbildningskansli 

Tysse Norlindh Falk, webbadministratör Fysikadministrationen 

Daniel Sellgren, webbredaktör TR8 

Madeleine Sidoli, webbadministratör Fysikadministrationen 

Frånvarande: Pär Ekstrand, webbredaktör Mekanik 

 

 
Minnesanteckningar 

1. Välkommen 
Bordet runt presentation.  
Sofia, Karin och Erik fungerar som webbsupport/kontakt för hela skolan. 

2. Support- och inspirationskanaler  
Deltagarna blev rekommenderade att i första hand kontakta skolans webbsupport vid alla 
typer av frågor som har med webb att göra. Syfte: Öka medvetenheten om skolans behov för 
att på bästa möjliga vis kunna stötta samt föra vidare önskemål/behov i centrala forum.   
 
Epost 
webmaster@sci.kth.se 
(Karin Blom, Erik Edstam och Sofia Nyström) 
Epostadress för skolans egna tekniska support gällande behörigheter, bolla idéer, starta ny 
webbsida till avdelning/konferens/projekt.  
 
polopoly@kth.se 
(KTH IT-Support Center samt ibland Robert Lawesson) 
Epostadress för KTH:s centrala Polopoly-support. 
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Webbgrupper 
Webbredaktörer på SCI skolan 
https://www.kth.se/social/group/sciskolans-webbredak/ 
En sluten webbgrupp för nätverket ”Webbredaktörer på SCI skolan”. 
 
Polopoly på KTH 
www.kth.se/social/group/polopoly-pa-kth 
En central och öppen webbgrupp för alla på KTH som jobbar med webbsidor. 

Hemsida 
https://intra.kth.se/administration/kommunikation/webbpublicering/polopoly 
Central hemsida med tips och beskrivningar, kursdatum för polopolykurser och annan 
information läggs ut.  

3. Webbprojekten 
Interna skolsidor, externa skolsidor, institutionssidor, forskargruppssidor ska få en ny 
standardiserad mall. En projektgrupp är tillsatt för att ta fram denna mall. I ett senare skede 
ska även en standardiserad mall för centrumbildningars tas fram. Åsa Ankarcrona, 
Kommunikationschef på KTH är beställare och Robert Lawesson, webbsamordnare KTH är 
projektledare.  
 
Tidplan: Implementering under november månad.  
Projektstatus: Senast 3 november ska feedback från skolorna komma in till projektgruppen 
ang de föreslagna mallarna. Steg 1: Prefekter kommer att informeras genom SCI:s  
ledningsgruppmöte under v. 43 för att sedan sprida informationen nedåt i organisationen. 
 
Modellförslag exempel avdelning/institution: Se Powerpointpresentation 2017.10.18 slide 7. 
 
Syfte med projektet: Projektet syftar till att skapa en mer enhetlig sajtstruktur som gör att 
besökare når information om forskningsnära verksamhet på ett tillgängligt och likartat sätt 
oavsett var den organisatoriskt hör hemma. Målet är ett minimerat mellanlager av mindre 
prioriterat innehåll på besökarens väg ned till mer efterfrågad information och att ge denna 
en enhetligare framställning. 

   

4. SCI:s nya interna skolsida – status 
Insamlande av information fortsätter. Nästa steg är översättning till engelska.  
Publiceringsdatum: Ej fastställt men troligen under november 2017.    

 

  

5. Aktuellt om Polopoly 
- Personallistor 
Erik Edstam gick igenom den nya funktionen med personallistor, en funktion då man kopplar 
en personallista till KTH:s personalkatalog till webbsidan. 
Positivt: Uppdateras automatiskt, man kan även lägga till person som saknas i listan, listorna 
på olika webbplatser blir enhetliga.  
Negativt: Problem med org-tillhörigheter, titlar ej översatta till engelska. Frågan ska lyftas  
igen men nu på en högre nivå. Uppdateringar om detta läggs kontinuerligt ut på nätverkets 
gruppwebb.  
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- Rumsnummer 
Ang personallistor. Varje anställd kan själva lägga till rumsnummer i sin personliga profil. 
Deltagarna på mötet får gärna sprida denna information inom organisationen: 

https://intra.kth.se/administration/kommunikation/webbpublicering/profilsidor/profilens-
olika-delar-1.688199 
 

6. Övriga frågor 

- Fotografier 
KTH Bildbank – alla KTH anställda kan ladda ner bilder för bruk inom KTH. (Sofia Nyström 
är idag den som kan lägga upp bilder där. Kontakta henne om ni vill lägga upp bilder.)  
 
SCI Bildbank (G-SCI-SCI Bildbank) 
Här lägger alla in bilder för bruk inom SCI skolan samt inom KTH. Man behöver ange tydlig 
information om fotograf, personer på bilden, datum samt ifall personerna godkänner att 
bilderna även kan lägga in i KTH:s bildbank osv. (instruktioner kommer att lägga in här om 
vad man behöver ange). Man väljer alltså mapp efter om bilderna endast ska användas inom 
skolan alternativt inom KTH. Deltagarna uppmuntrades att lägga in bilder här så att vi 
tillsammans kan skapa ett bildarkiv.  
 
- Lägga upp information på gruppwebben 
Karin Blom gick igenom hur man gör när man gör inlägg i nätverkets gruppwebb -se 
instruktioner på gruppwebben. 

  

7. Nästa möte 
Datum för nästa möte är ännu ej bestämt. En doodle kommer senare att skickas ut när det 
finns behov för ett möte, troligen i början eller i mitten av VT 2018. 

 

  

8. Mötet avslutas   

   

   

 

 

 


