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Google Analytics
Dagen började med en kurs i Google Analytics. Fredrik från Konig & Smith gjorde en
genomgång hur man kan använda sig av statisktiken för att se hur besökarna
använder bibliotekmitt.se.
Tema på barn sidorna
För att fler barn ska upptäcka vår webbplats och för att involvera fler barn i arbetet
med webben kommer barnsidan varje månad att innehålla ett tema. Varje tema kan
innefatta olika saker så som artiklar, boktips, film skrivande mm. Varje kommun har
fått ett tema att arbeta med under året Barn och unga gruppen inom bibliotekmitt
sammanställer och lägger ut material. Tanken är även att detta kan vara ett sätt att
hitta koppling mellan det fysiska och virtuella biblioteket. Då temana kan visas upp
även i biblioteket på olika sätt. Dessa teman kommer vi även att lyfta fram på första
sidan.
Tillgänglighet
Nu finns tjänsten Read Speaker på bibliotekmitt. Tjänsten innebär att alla sidor går
att få upplästa. Nu när tjänsten funnits ett tag och flera hunnit testa så tyckte de flesta
att den verkar fungera bra. Det finns några konstigheter i uppläsningen bla hur epostadresser läses upp samt ortsnamn. Det efterfrågades även om vi kan se någon
statistik. Anna kollar detta. Alla var eniga om att vi fortsätter med tjänst även under
nästa år.
Personuppgiftslagen
Anna tog upp frågan hur biblioteken i kommunerna arbetar med
Personuppgiftslagen. Vilka rutiner finns för att gallra personuppgifter i
bibliotekssystemen? Detta är en fråga som alla tar med sig hem och diskutera på sitt
bibliotek. Det är viktigt att vi hittar rutiner för att gallra personuppgifter och
användarkonton på bibliotekmitt.
Innehåll
För att lättare hitta bland tips och inspirationssidorna har dessa gjort om. I mobila
enheter kan inte menyer vara så långa så därför har menyn kortats och ingångar lagt
under olika puffar.
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Trendspaning
Anna har deltagit på en utbildningsdag från SKL om kommunwebbar. Där framhåll
alla att det viktiga framöver inte längre var startsidan. De flesta användare googlar
sig in på den sida de är intresserad av. Detta har bla inneburit att många kommuner
tagit bort nyhetsflöden mm. Många startsidor leder nu bara in till viktiga tjänster på
webbplatsen. Detta kan vara bra att tänka på i en framtida utveckling av vår webb.
Inkomna problem
Ingen rapporterade in några problem just nu.
Utvecklingsmöjligheter
Önskemål kom upp om att kunna lägga flöden från sociala medier på de sidor där vi
har länkar till Facebook och Instagram mm. Även önskemål om öppettider i
mobilagränssnittet. Anna kollar detta
Kompetensbehov
Vi diskuterade önskemål om vilka kompetensbehov vi ser för oss i
webbgruppen. Det framkom bla önskemål om mer kunskap kring sociala
medier och sökordsoptimering. Anna lägger in detta i planeringen för nästa
år.
Nästa möte
Torsdag 10 december.
Då kommer vi analysera statistiken från Google Analytics närmare. Vi kommer även
lägga en plan för nästa års arbete.
//Anna Ring
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