Manual til oprettelse på
supersommer.dk

Kriterier:
Supersommer.dk er en hjemmeside med sommerferieaktiviteter for aarhusianske børn i
skolernes sommerferie. For at få din aktivitet i supersommer.dk, skal aktiviteten leve op til
følgende kriterier:

1. Det skal være muligt til arrangementet, at forældrene kan aflevere deres barn til
aktiviteten, hvorefter arrangøren har ansvaret. Hvis arrangementet har modtaget
kommunal støtte til sommerferieaktiviteter, er dette ikke er krav, men så skal det
fremgå af beskrivelsen f.eks. ved, at man under ’Andre oplysninger’ skriver, at man
kun kan deltage i aktiviteten i selskab med en voksen.

2. Aktiviteten skal foregå i Aarhus Kommune.

3. Aktiviteten skal være for børn fra 0.-9. klasse.

Sådan opretter du din aktivitet på supersommer.dk
1.Opret dig som bruger på Aarhus Kommunes eventdatabase.
Kontakt:kommunikation@mkb.aarhus.dk, for at blive oprettet.

OBS! Du SKAL oprettes inden fredag d. 10. juli kl. 16.00.

I mailen skal du oplyse dit navn, e-mail, adressen/ adresserne hvor aktiviteten finder
sted og hvilken arrangør du opretter events for.

OBS! Hvis du allerede er oprettet i Eventdatabasen, så kan du bruge dit login.

Når du er oprettet kan du logge ind på Eventdatabasen via:
https://api.detskeriaarhus.dk/login

2. På Eventdatabasen har du nu mulighed, for at oprette din aktivitet. I topbjælken skal du
trykke på knappen: “Begivenheder”. Her kan du se en oversigt over begivenheder i
Eventdatabasen. Tryk på knappen: “Tilføj begivenhed” i højre side for at oprette en
begivenhed.

3. Du skal tilføje forskellige ting, når du skal oprette en begivenhed.
●

Titel: (Navn på begivenhed)

●

Uddrag: (Kort intro tekst til begivenhed på 1-2 linjer)

●

Beskrivelse: (Boks med flere informationer)
○

Supplerende beskrivelse til uddrag. Skriv ikke det samme i uddrag, som du gør i beskrivelse: f.eks. (Vores dygtige
trænere lærer dig at spille, drible og skyde. Der bliver også plads til masser af leg og sjov.)

○

Klassetrin: xxx

○

Arrangør: xxx

○

Sted: xxx

○

Periode: xxx

○

Ugedag: xxx

○

Tidspunkt: xxx

○

Tilmelding fra: xxx

○

Tilmelding via: xxx

○

Andre oplysninger: xxx

○

Transport: xxx

○

Kontakt xxx for spørgsmål vedrørende eventet.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud på en udgivet begivenhed:

4. Vælg “Ferieaktiviteter”, som arrangør. Det er meget vigtigt, eftersom det er alle aktiviteter
fra den arrangør, som kommer ind på supersommer.dk. Kryds boksen med “udgivet” af, så
begivenheden er offentliggjort.
Vælg derefter et “billede”, som illustrerer aktiviteten. Hvis billedet er for stort, så skal du
komprimere det.
Indsæt “tags” som dækker over din aktivitet. Der er seks kategorier på supersommer.dk:
sport, musik, udeliv, teater, bevægelse, læselyst.

Se herunder, hvordan det ser ud:

5. Det sidste punkt er datoer for eventet. Du kan enten oprette enkle datoer eller gentagne
forekomster (Du er nødt til at gemme med en dato, for at få adgang til muligheden
“Gentagne forekomster”)

Læs mere om hvordan du indsætter datoer her:
https://arrangoer.aarhus.dk/markedsfoering/det-sker-i-aarhus-eventdatabasen/hentbrugermanualer-til-eventdatabasen-her/
OBS! Når du indsætter “Sted”, så kan du søge det frem. Hvis det ikke fremgår af listen, så
skal du skrive en mail til ferieaktiviteter@mkb.aarhus.dk med sted og adresse.
6. Tryk på ”gem”. Din begivenhed er nu oprettet.

