


 
•  Sjekk gjerne inn hos oss på 

Facebook (vi gir 20 kr til Redd 
Barna pr innsjekking) 

•  Vil du ha nett? Gå på nettverket 
Webgruppen gjest med 
passord: webkurset 

Velkommen! 



Slik setter du opp din  
Innholdsplan for 2015  





•  Fri deg fra sanntidstyranniet! 
•  Bedre oversikt  
•  Strategiske temavalg 
•  Lettere å jobbe med spesialformater 
•  Lettere å samarbeide 

Hvorfor innholdsplan? 



•  Gjør alle rutinemessige poster ferdig på forhånd 
•  Da får du tid til å jobbe ad hoc med det som skjer 

underveis 
•  Du kan time ”native” på Facebook og Twitter 
•  - eller du kan bruke et verktøy  

Forhåndspublisering 





http://ads.twitter.com  



http://ads.twitter.com  



http://ads.twitter.com  







•  Fri deg fra sanntidstyranniet! 
•  Bedre oversikt  
•  Strategiske temavalg 
•  Lettere å jobbe med spesialformater 
•  Lettere å samarbeide 

Hvorfor innholdsplan? 



•  Se hvor du har mye stoff og hvor du trenger mer 
•  Motvirk ”opphopning” av oppdateringer som slår 

hverandre ihjel 
•  Planlegg ressursbruken 
•  Jobb på forhånd med å produsere saker (og lage 

sosmed-oppdateringer) 

Innholdsplan gir oversikt 



•  Kampanjeperioder – sosmed + markedsføring = sant 
•  Fokusperioder – du kan sette fokus på bestemte emner i 

bestemte perioder 
•  Synergi – du kan sørge for at oppdateringene 

understøtter hverandre 
•  Sekvensering av budskap 

Strategiske temavalg 



•  Kickoff på mandag? 
•  ”Quick facts” / infografikk på tirsdager? 
•  Meningsblogging på onsdager? (Kjør debatt!) 
•  Moro-oppdateringer fredag ettermiddag? 
•  Personlige budskap på kveldstid? 
•  Langlesning på søndag? 
•  … 

Eksperimenter med spesialformater 



•  Fargekoding for gjort/ikke gjort? 
•  Ikke påbegynt     Under arbeid         Ferdig 

•  Fordel oppgaver i redaksjonsmøte 
•  Eller fordel ansvar basert på kanal 
•  Eller ha noen ”bloggere” og noen ”delere” 

Planlegg for samarbeid 





•  Hvert kurs skal oppdateres om en gang på Facebook ca 
1,5 uke før det kjøres 

•  Hver kurs skal twitres om 5 ganger, minst 1 gang med 
mention til kursleder 

•  Hvert kurs skal postes en gang på Linkedin og en gang 
på G+ 

•  … og så videre 

Regelstyring 



Én mulighet: 
•  Innholdsplan for produksjon av blogginnlegg, videoer, 

infografikk med mer 
•  Faste regler for deling? 























	

Tips:	

	


Produksjon som heldagsoppføring   	

Deling som klokkeslettsoppføring	


	

	






	

Husk:	

	


Oppfør på publiseringsdato,	

ikke på produksjonsdato	


	

Du må alltid se lenger fram i 	


kalenderen 	

	

	




… men hva skal jeg skrive om? 
•  http://www.hubspot.com/blog-topic-generator  













•  www.webgruppen.no/jul  

Presentasjonen 


