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Strategiplanen, hovudmål: 

Østfoldmuseene skal by alle på kunnskap og opplevelser, 
basert på våre samlinger og egen forskning 

Østfoldmuseene skal være en dialoginstitusjon og spille en 
aktiv samfunnsrolle 

Østfoldmuseene skal tilrettelegge for et virtuelt museum og 
slippe brukerne til gjennom sosiale medier 

Østfoldmuseene skal være en tilgjengelig institusjon hvor 
brukerne våre medvirker, påvirker og kjenner seg 

representert 

 

 



Hvorfor satse på sosiale medier ? 
• Skape engasjement og involvere publikum 

• Øke kunnskap og kjennskap til Østfoldmuseene og 
våre tjenestetilbud 

• Bedre omdømme og styrke  ”merkevaren” 

• Få en bedre kommunikasjon med vårt publikum 

• Øke besøkstall ved våre avdelinger og på våre 
nettsider 

 ………… og fordi vår visjon er: Vi fornyer og forundrer ! 

 



Mål 

Vi skal jobbe med å øke antallet som ønsker å følge 
Østfoldmuseene i sosiale medier ved å: 

- alltid ha godt innhold 
-  relevant informasjon 

- skape dialog  
 

….og aller viktigst…:  - engasjere vårt publikum! 

 



Bakgrunnen for prosjektet 

http://nordenhaug.no/prosjekter/apps/goto/brukerprofil.mov 
 

http://nordenhaug.no/prosjekter/apps/goto/brukerprofil.mov


Prototype – undervisningsopplegget 
på Isegran 



Innhold 

• Isegran: fem punkter med videobasert innhold 
(lansering sommeren 2012) 

• Borgarsyssel: fem (snart syv) punkter med 
video, animasjon og fotografier (lansering 
sommeren 2012) 

• Folkenborg og Moss med hver sine punkter 
(lansering i løpet av 2012) 

• Plakater/annonser med QR-koder som lenker 
til arrangementsomtale og informasjon om 
museet 



Krav til løsningen 

• Presentasjon av multimedialt innhold 

• Presentasjon av relevant innhold 

• Enkel administrasjon av innhold 

• Benytt gratis utviklerverktøy 

• Brukervennlighet 

• Kryss plattform 



Teknologi 



Teknologi 

• Front end: HTML, CSS og jQuery Mobile 

• Back end: Wordpress 

• QR-koder for lokasjonsbestemme innhold 



Demo 

http://m.mobilformidling.no 

http://mobilformidling.no/wp-admin


Erfaringer 

• Skilt: 
– Tydelig avsender 

– Stabile og holdbare skilt 

• Økt fleksibilitet, utvidede åpningstider og 
tilgjengeliggjøring av ”lukkede” friluftsmuseer 

• Skreddersydde opplevelser 

• Oppmuntrer til samarbeid (Isegran) 

• Gjenbruk av innhold på tvers av plattformer 

 
 


