
Mobilanpassad design och video på Scouternas ny webb
Scouternas nya webbplats Scouterna.se sätter föräldrarna i fokus. Målet är att det ska vara enkelt för föräldrar att förstå vad
Scouterna är och att uppmuntra dem att hitta sin lokala scoutkår och anmäla sina barn till Scouterna.

Nu har Scouterna lanserat sin nya externa webbplats på adressen www.scouterna.se. Scouternas nya webb är byggd av webbyrån Carnaby
och är mobilanpassad med så kallad responsiv webbdesign. Med responsiv webbdesign menas att webbplatsen anpassar designen
automatiskt för dator, läsplatta eller mobil.

– Vi har valt responsiv design för att underlätta för våra besökare som kanske sitter hemma i soffan med en läsplatta i knät. Sajten ska se lika
bra ut oavsett vilken enhet du använder, berättar Pontus Vinderos som är webbansvarig på Scouterna.

Det är ett omfattande webbarbete med en total översyn av Scouternas webbnärvaro utifrån en förstudie som gjordes av webbstrategibyrån
DUMA våren 2012. Förstudien byggde på ett 50-tal intervjuer med bland annat föräldrar, scouter och lärare.

– Försstudien visade vägen för webbstrategin. I intervjuerna med föräldrar kom det fram att vi måste bli bättre på att visa vad scouting är, till
exempel genom att filma scouter som berättar och visar vad scouting är i praktiken. På den nya webbplatsens startsida lyfter vi därför fram sju
scouter som själva berättar vad som är bra med Scouterna, säger Pontus Vinders.

Utöver Scouternas externa webbplats lanserar Scouterna idag även en webbplats för aktiva scouter (www.scoutservice.se) med nyheter,
debatt och stöd samt en webbplats för Scouternas folkhögskola (www.scouternasfolkhogskola.se).

– Detta är ett omfattande utvecklingsprojekt. På mindre än fem månader har vi byggt tre webbplatser och förberett för att erbjuda alla våra
scoutkårer egna sajter, säger Pontus Vinderos.

De nya sajterna är byggda i WordPress Multisite och ersätter Scouternas tidigare webbpubliceringssystem EpiServer, Joomla och Wikimedia.
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Pontus Vindros, webbansvarig Scouterna
tel: 076-623 25 44
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Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i Sverige och världen. Det finns 40 miljoner scouter världen över, ca
70 000 i Sverige. I Scouterna får du lära dig genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla och leda, både dig själv och andra. Vi har naturen som
vardagsrum och vi utmanar oss själva genom att göra saker i nya miljöer på nya sätt. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är schyssta
kompisar.


