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Sæt kryds Type Ansvarlig Forfatter Sagsark offentlig på FDF.dk 
X Orientering (O) 

RAP RAP Ja  Debat/tema (D) 
 Beslutning (B) 

Punkt: 2.11 HB-Møde: November 2021 

Tidsplan for opdatering af FDF.dk 

RESUMÈ 

FDF Landsmøde 2020 afsatte 500.000 kr. til en opdatering af FDF.dk. Nedenstående tids-
plan skitserer et forløb hvor en opdatering er klar i slutningen af 2022. 
 
En række forhold kan dog forsinke processen, da 2022 er et travlt år i FDF: Potentiel me-
dieomlægning, nyt medlemssystem, landslejr og landsmøde.  
 
Der er i dag indholds- og kommunikationsressourcer ansat i FDF. Men der er ikke nogen 
projektleder ansat/på kontrakt, men det arbejdes der på at finde en løsning på sammen 
med medlemssystemet. Yderligere vil en opdatering kræve teknisk vejledning/udredning. 
Denne den har vi ikke ansatte til, men skal findes hos potentielle frivillige eller tilkøbes 
eksternt/suppleres fra tidligere IT-ansatte. 

INDSTILLING 

 
HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

Mål 
En moderne hjemmeside der bedre kan bruges til at kommunikere FDFs ambition og stra-
tegi internt og eksternt samt understøttelse af ledere og bestyrelse – i et professionelt 
teknisk setup. 

Afsæt 
Indhold og Design: 

• Responsivt design (virke bedre på flere typer enheder) 
• Forenkling af navigation 
• Stærkere strategiske funktioner 
• Mere dynamisk nyhedsvisning  
• Samlet side med udgivelser 
• Oprydning af indhold 
• Inklusion af potentiel medieomlægning 

 
Teknik: 

• Oprydning i backend 
• Opdatering af CMS (Pt. Neos) 
• Opgradering af ”hjemmelavede” løsninger til supporterede løsninger 
• Ekstern udvikling med aftale om fremtidige tilpasninger og support 
• Ekstern hosting og ansvar ved fejl/nedbrud 
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Tidsplan 
 

TID PROJEKT / INDHOLD TEKNIK 
JAN Afklaring af projektleder i FDF 

(HB-behandling af medieomlægning) 
 
 

Lave teknisk beskrivelse af nuvæ-
rende løsning 
Afdække hvilke firmaer i DK der ar-
bejder med Neos og vil kunne opda-
tere løsningen. 
 
Samle frivillige rådgivere 

FEB Igangsætte indsamling af indholds- 
og funktionsønsker fra ansatte og 
Arena, ledere, kredsledere og besty-
relser. 
 

Afdække mulige projektveje ved en 
Neos-opdatering vs. skift af system 
(CMS) 
 

MAR Lave funktionsbeskrivelse og naviga-
tionsønsker 
 

Udarbejde kravsspecifikation inkl. 
forhold om tilgængelighed + udsende 
tilbudsmateriale til leverandører.  
 
Indhente tilbud 
 

APR Udarbejde indhold/beskrivelse til nye 
funktioner 
 

Vælge leverandør 

MAJ Tilpasse eksisterende indhold Workshop om design og wireframes 
med leverandør 
 

JUN Understøtte leverandør 
 

Grafisk design + opsætning af back-
end 
 

JUL  Udvikling og opsætning 
 

AUG  Udvikling og opsætning 
 

SEP Opsætning/redigering af indhold Udvikling og opsætning 
 

OKT Kurser i anvendelse 
 
Test + Tilretning 

Udviklingsversion åbner 
Fejlretning 
 
 

NOV Lancering 
 

Lancering 

DEC Fejlrettelser 
 

Lukning af eksisterende site/services 

  
 

Fejlrettelser og endelig levering 
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BILAG 

Ingen bilag. 


