
BladetKantinen 
Oplæg: 

!  Læser du det – eller kommer det aldrig ud af  plastikken ? 
!  Modtager du det på jobbet eller hjemme ? 

!  Hvad tænker du om indholdet, er der noget for dig ? 
!  Ønske om særligt indhold, ift. Faglighed, lokale historier, professionelle artikler m.m. ? 
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• 	  Gerne	  opskri,er	  -l	  inspira-on,	  både	  hjemme	  og	  på	  job	  
• 	  Der	  skal	  skrives	  lidt	  om	  de	  forskellige	  foreninger	  
• 	  Ny	  post	  i	  bestyrelsen	  -l	  SOME	  ?	  Facebook	  /	  insta	  
• 	  Fagligt	  indhold	  –	  mere	  af	  det	  
• 	  Stemning	  for	  et	  fysisk	  blad	  
• 	  Mangler	  lidt	  info	  fra	  de	  arrangementer	  der	  har	  været	  
• 	  Idébank	  for	  alle	  mulige	  ideer	  –	  fagligt	  /	  socialt	  
• 	  Kommunika-onsvej	  Lokal	  -‐	  HB	  –	  Datagraf	  mere	  tydeligt,	  så	  at	  kan	  bidrage,	  boPom	  up,	  -‐	  alle	  tage	  ansvar	  
• 	  Andre	  kanaler	  at	  kommunikere	  på…	  eks:	  Opfølgning	  på	  arrangementer	  eller	  FB	  eller	  …?	  	  
	  	  	  (Reklame-‐	  måske)	  som	  supplement/opfølgning	  
• 	  Nye	  kokke-‐tricks	  /	  ideer	  
• 	  Evt.	  opskri,er	  
• 	  Kan-neportræt	  –	  flere	  små	  kan-ner	  –	  E,erskoler,	  andre	  skoler,	  julemærkehjemmet…	  
• 	  Insta,	  Facebook	  –	  mere	  netværk	  
• 	  Indmeldelsesblanket	  
• 	  Glade	  for	  bladet	  
• 	  Mere	  personligt	  –	  opskri,er	  fra	  andre	  
• 	  For	  mange	  reklamer	  
• 	  AZoldte	  arrangementer	  /	  Referater	  i	  bladet	  
• 	  Evt.	  lokal	  leverandører,	  -‐	  hvor	  kan	  man	  få	  det	  og	  hvad,	  hvorhenne…	  
• 	  Flere	  gode	  historier	  om	  køkkener	  /	  personer	  
• 	  Åbne	  op	  for	  sociale	  medier	  
• 	  Års-dens	  -ps	  og	  tricks	  opskri,er	  
• 	  Ja,	  mangler	  noget	  fra	  lokale	  afdelinger.	  Alle	  modtager	  hjemme	  +	  job,	  indhold	  ok.	  
	  	  	  Vi	  skal	  selv	  være	  bedre	  -l	  at	  bringe	  den	  gode	  historie	  -l	  journalisterne	  

DePe	  er	  ALLE kommentarer	  fra	  WorkShop2019	  :::	  i	  vilkårlig	  rækkefølge.	  


