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Kursus: Hjemmeside med WordPress – En arbejdsdag med brugen af 
blokke 
Onsdag den 24. november 2021 kl. 10-16 på Esbjerg Byhistoriske Arkiv  
Underviser: Louise Toft Petersen 
 
Kurset er for let øvede og øvede i brugen af hjemmeside med WordPress. Det er en fordel, hvis du 
har deltaget i kurset om indholdsopdatering. Vi henter ekstra blokke til hjemmesiden ved hjælp af 
plugins og øver anvendelsen af dem. Du får repeteret, hvordan man bruger editoren til at opsætte 
indhold på sider og indlæg. Der bliver tid til at du arbejder på din hjemmeside med finpudsning af 
opsætning på sider og indlæg. Vi ser på plugins, der kan hjælpe med at konvertere sider til indlæg 
og omvendt, konvertere til kladde og konvertere sider lavet med den gamle editor til blokke. 
 
Forberedelse: Sørg for at jeres hjemmeside er opdateret til WordPress 5.8. Hvis I har hjemmesiden 
gennem SLA, skulle opdateringen være sket automatisk. Hvis I er i tvivl, er I velkomne til at sende 
et link til jeres hjemmeside til underviseren Louise Toft Petersen, louise@toftwebdesign.dk, som 
vil tjekke, om siden er opdateret.  Du skal have brugernavn og kode til jeres hjemmeside med rol-
len som forfatter eller højere. Hav tekst og billeder liggende klar på computeren. Tekster skal være 
i Word, Docs eller lignende, billeder skal ligge som filer i jpg eller png (ikke i Word) og være navngi-
vet uden æ ø og å og uden mellemrum. Video og lyd lægges op på YouTube eller Vimeo og så lin-
ker vi til det der. Se gerne SLAs vejledningsvideoer på https://vimeo.com/showcase/5620032 
 
OBS! Egen computer skal medbringes 
 
Sted Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg 
Pris pr. person 150 kr. Beløbet indbefatter kaffe/te og en let frokost 
Tilmelding senest 7. november til arkivkonsulenten@esbjerg.dk 
Arrangeret af Sydvestjyske Arkiver med støtte fra VELUX FONDEN. Oplys venligst fødselsdag og -år 
ved tilmeldingen. 

 

https://vimeo.com/showcase/5620032
mailto:arkivkonsulenten@esbjerg.dk

