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 Hvilke mandater de enkelte kommuner 
operer med og hvor høyt i hierarkiet 
en forankring ligger, varierer fra 
kommune til kommune, og dette løser 

 Det er viktig at hver kommune har en 
konkret plan for arbeidet med sosiale 
medier. Planen skal vise hvilke 
medarbeidere som skal utføre hvilkehver kommune etter egen praksis. 

Men kanskje like viktig er den 
uformelle forankring hos de som vil 
jobbe tettest mot sosiale medier. 

medarbeidere som skal utføre hvilke 
oppgaver og hvordan de skal løse 
oppgavene. Planen må ha full støtte 
både i ledelsen og blant j

Hvilke oppgaver dette medfører og 
hvordan den enkelte medarbeider skal 
løse disse i tråd med overordnet 
strategi, bør det være en omforent 

medarbeiderne. 

g ,
forståelse om, både i ledelsen og hos 
de som skal utføre oppgavene. Viktig 
da er en plan om hvilken bemanning 
en bygger rundt en satsing på sosialeen bygger rundt en satsing på sosiale 
medier.



D t i l d t k t t Det er ingen mangel ved en tekst at 
den er forståeligg

 Per Egil Hegge Per Egil Hegge



 Hva betyr det? Hva betyr det?
 Forslag:



 Skriv kort Skriv kort
 Sett punktum
 Å stryke er bedre enn å føye til

 Kansellistil 
 Man vil herved anmode om at gjeldende retningslinjer følges

Sagastil: Følg reglene Sagastil: Følg reglene

 Skriv som du snakker. 
 Ikke skriv: Det bes om at beboerne utviser forsiktighet i forhold til 

håndtering av  levende lys under julehøytideligheten.
 Hvem ber? Hvem håndterer? I forhold til hva?
 Skriv heller: Styret ber om at beboerne er forsiktige med bruk av 

levende lys i jula.



 Barnevernstjenesten i bydelen følger med på de forhold Barnevernstjenesten i bydelen følger med på de forhold 
barn lever under.

 Barnevernstjenesten i bydelen følger med på de Barnevernstjenesten i bydelen følger med på de 
forholdene barn lever under.

 Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet gis gode 
betingelser for læring og utvikling basert på vår 
anerkjennende væremåte. 

 Vi ser det enkelte barns egenverdi. Barnet får gode 
b ti l f l i t ikli b t å dbetingelser for læring og utvikling basert på den 
anerkjennende væremåten vår



 «Kjøp av enkeltpersoner ikke tilknyttet ovennevnte 
grupper bes gjøres på vår webshop »grupper bes gjøres på vår webshop.» 
www.armygear.com



 Spør deg: HVEM er det som gjør noe? Spør deg: HVEM er det som gjør noe? 

D t bl i fj j f t d k l Det ble i fjor gjennomført en undersøkelse av 
saken i regi av Justisdepartementet

 Justisdepartementet undersøkte saken i fjor 




 200 personer VIL bli drept i trafikken neste år 200 personer VIL bli drept i trafikken neste år
 200 personer blir ( trolig) drept i trafikken neste år

 Det SKAL være kø på Ringveien
 Det er kø på Ringveien



 Bruk ikke «i forhold til» dersom det ikke er Bruk ikke «i forhold til» dersom det ikke er 
forhold du snakker eller skriver om

 Hun bryr seg i forhold til hvordan saken blir 
behandletbehandlet 

 Hun bryr seg med hvordan saken blir behandlet
 Hun bryr seg om hvordan saken blir behandlet



 Lensmannen er taus i forhold til likfunnet ( tv2 Lensmannen er taus i forhold til likfunnet ( tv2 
4.9.)  OM

 Vi oppfatter det som uærlig i forhold til forbrukerne Vi oppfatter det som uærlig i forhold til forbrukerne  
OVERFOR
B delen har ans ar i forhold til eldreomsorgen Bydelen har ansvar i forhold til eldreomsorgen 
FOR

 Uvaner sprer seg! Unngå uttrykket selv om 
t k t k t b k l b k i t tteksten er kort og bare skal brukes internt. 



 Vi har et bredt fokus i forhold til etterforskningen Vi har et bredt fokus i forhold til etterforskningen 
av saken

 Vi må ha et større fokus på konsekvensene Vi må ha et større fokus på konsekvensene
 Jeg har veldig lite fokus på pengene 

 Alternativer til fokus:
 Oppmerksomhet, analysere, rette søkelyset mot, Oppmerksomhet, analysere, rette søkelyset mot, 

se nøye på, granske, undersøke (grundig), 
vurdere (nøye), utforske, være opptatt av, 
betrakte, kontrollere, gjennomgå, kartlegge, 
konsentrere



 Målsettingen Formålet Målet med programmet er Målsettingen Formålet  Målet med programmet er 
at den enkelte flyktning får et godt tilbud

 Forvente – vente
F b d b d Forbedre – bedre

 Fordele – dele
 Forflytte – flytte
 Forglemme- glemme
 Forhindre- hindre



Bjørnetjeneste
F f d lForfordele
Forholdsreglerg
Skjære alle over en kam
GåGå av stabelen



Japans økonomi er ennå større 
enn Kinas

Japans økonomi er enda størreJapans økonomi er enda større 
enn Kinas

Bevilling – bevilgning
Overfor ovenforOverfor - ovenfor
Kjølvann - kjølevann



Mario's pubMario s pub
Marios pub
Byrådets vedtak
Lars' bil ( bilen til Lars)
Marx' politikkMarx  politikk



rådyr steik
veranda dørveranda dør
plante jord
lamme lår
pult ostp
pynte puter
ananas biterananas biter
konkurs varer
kylling retter



Krasjet med rådyr på moped• Krasjet med rådyr på moped

• Bulldog selges Spiser det meste og liker barn• Bulldog selges. Spiser det meste og liker barn.

• Bjørks bussreiser - et alternativ til en hyggelig feriej ygg g

• Eldre dame eller herresykkel kjøpes billig

• SATS Workout - vi bygger kropper som holder livet ut



«Ulykken skjedde da personbilen mistet veigrepet 
og kolliderte med en imøtekommende brøytebil »og kolliderte med en imøtekommende brøytebil.»

Hardanger FolkebladHardanger Folkeblad



 Språkrådet Språkrådet
 www.sprakrad.no

 www.korrekturavdelingen.no

 Astronomer mot orddeling
 www.amo.no


