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OPGAVEBESKRIVELSE
Jeg har lavet et nyt design og logo til hjem-
mesiden Mølkær Lejren. Mølkær er en lejre 
der ejes af FDF Brabrand. En moderne ind-
rettet lejr, der kan bruges til kursus, lejre, 
familiefester, kolonier mm.

KUNDEKONTAKT
Jeg havde en snak med min kusine’s mand, 
Morten,  hvor vi kom til, at snakke om Møl-
kærlejren. Deres hjemmeside kunne godt 
trænge til et nyt look, men da det kun er 
frivillige der sidde og leger med hjemmesi-
den, var de meget begrænset ang. design. 
Jeg fik kort af vide hvad Mølkær står for og 
kunne så begynde, at researche. 

MÅLGRUPPE
Målgruppen er meget bred, men det er pri-
mæret FDF spejder der bruger lejren. 

RESEARCH
Jeg starter med, at researche omkring Møl-
kær, hvad de står for, hvilke værdier de har 
og hvem deres nuværende kunder er. 

WORKFLOW
Min designprocessen startede med mind-
map, brainstorm og moodboard med bille-
der og farver der inspirerer mig. Moodbo-
ardet hjælper mig til, at holde den stil og 
stemning jeg gerne vil skabe.

SKITSER
Der blev lavet skitser til logoet og hjemme-
siden. 

LOGODESIGN
Jeg valgte, at mit logo skulle have et stil-
rent og enkelt design. Jeg var inspireret af 
spejder og naturen. 

ONLINE IDENTITET
Hjemmesiden følger stilen fra logoet. Samt 
stenmingen fra naturen. Jeg søger inspira-
tion på nettet omkring opsætning osv. Der 
er ikke meget tekst på de forskellige sider, 
så jeg vælger, at navigationen skal have en 
scroll-down menu. Det gør overskueligt og 
nemt, at finde rundt på siden. 

PROGRAMMER
Photoshop CS6 
Illustrator CS6
Dreamweaver CS6

FORMAT
Jeg har valgt at sætte en baggrunden ind, 
så den fylde det hele. Hjemmesiden har en 
max. bredte på 1024px.

FONT
Logoet består af to fonte, Bebas Neue og 
Mission Script. Da logo fonten ikke er sær-
lig læsevenlig i længere sætninger har jeg 
valgt en anden font til hjemmesiden. 
På hjemmesiden er der brugt Arial, helveti-
ca til alt. Da den har en høj læsbarhed.Fon-
ten findes i forskellige font tykkelser.

FARVER
Jeg har designet med brun og hvid som 
udgangspunkt. 
Brun opfordrer til tryghed, en støttende fa-
milie, samt at have masser af gode venner. 
Disse passer godt med spejdernes værdier. 
Farven brun er varm, venlig og imødekom-
mende. Farven er loyal, troværdig og ærlig. 
Brun relaterer til de ansvarlige og pålide-
lige, med begge fødder plantet solidt på 
jorden. Farven brun er forbundet med det 
naturlige og alt udendørs.
Farven brun udstråler enkelthed og kvali-
tet. Forbinder du den brune farve sammen 
med en hvid, ser det elegant og klassisk ud.
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VIGTIGT VÆRKTØJ

KODESTRUKTUR
Jeg har lavet indrykninger og orden i ko-
derne, så det er overskueligt.

SØGEOPTIMERING
Jeg har arbejdet med metatags for, at give 
min hjemmesiden bedre søgeoptimering.

JAVASCRIPT
Jeg har gjort brug af javascript, Bl.a. til min 
billede slider. 

GOOGLEMAPS
Jeg har gjort brug af googlemaps. 
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