
 

 

Bliv multimediedesigner i Slagelse 
Case til HF brobygning til multimedieuddannelserne uge 46 2020 

 

Vi glæder os til at se jer på multimedieuddannelsen på Zealand i Slagelse. 
I skal i 3 dage arbejde med at lave en god hjemmeside for en virksomhed, som I selv vælger. 

 
 

Formål: Opnå kendskab til multimedieuddannelsen og finde ud af, hvordan 
det er at arbejde som designer. 

Opgave: Du skal udvikle en ny hjemmeside til en virksomhed, du selv vælger. 

 

Afsender: 

 

Din virksomhed 

Målgruppe: Virksomhedens kunder 

Fokus: Virksomhedens ydelser, målgrupper og hjemmesidens design. 
 

 

I de tre dage, som brobygningen varer, får du et indblik i multimedieuddannelsen og arbejder 
med nogle af de opgaver, som vores studerende får i løbet af uddannelsen. 
Hjemmesiden laves i en webbaseret hjemmesidebygger, der hedder wix.com. 

Du introduceres også til emner som farvelære, skrifttyper, billeder og tekst, og vi viser dig, 
hvordan man bruger wix.com. 

 

Dag 1: på din skole 
Den første dag er I hos jer selv, og skal forberede projektet. 
I skal i grupper af ca. 3 arbejde med følgende ting: 

Udvælgelse: 

I skal udvælge en virksomhed i jeres lokalområde det kunne f.eks. være en cafe, et ho- 
tel, forlystelse eller lign. 

Ydelser: 

Beskrive virksomhedens ydelser 

Målgrupper: 

Definere inden for hvilke primære målgrupper virksomheden har sine kunder. Det kan 
f.eks. være baseret på alder, køn, indkomst, geografi, interesser, livsstil og lign. 



 

 

Udvikling: 

Lave nogle håndtegnede skitser til jeres virksomheds hjemmeside. Kom også med 
nogle forslag til farver. 

 

Dag 2: Zealand - Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse 
Formiddag 

 Vi fortæller om grundlaget for at designe en hjemmeside, f.eks om farver, skrifter, vi- 
deo, animation, skrifttyper, billeder og tekster. 

 Vi kigger på jeres skitser og introducerer jer til wix.com. 

Eftermiddag 

 Vi skal nu ud fra de oplysninger I har fundet frem til udarbejde et design (prototype) til 
virksomhedens hjemmeside. Vi lægger vægt på design og indhold og prototypen udar- 
bejdes i programmet WIX, som alle kan få gratis adgang til. I virkeligheden bruger vi 
nogle andre programmer, som vi også gerne vil fortælle lidt om. 

 Vi slutter dagen med at kigge på jeres løsninger i fællesskab. 

Dag 3: tilbage på skolen 
Den sidste dag vil I igen være hos jer selv, og her skal I præsentere jeres arbejde og resultater. 

Agendaen for dagen er følgende: 

 Forberede showcase 

 Showcasen skal baseres på: 

 gruppernes præsentation af prototype til virksomhedens hjemmeside 

 Showcase (gruppepræsentation og feedback fra de andre elever) 

 2 personer: ca. 8 min. 

 3 personer: ca. 12 min. 

 4 personer: ca. 15 min. 

 Opsamling 

 Evaluering 

 

Kontaktperson 
Hanne Carden, HaCa@zealand.dk  
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