
TURISMAKADEMIN INBJUDER TILL KURS I ATT GÖRA HEMSIDA 
 

 

Välkommen till en grundkurs  
i att skapa en enkel hemsida! 
 
Några av fundamenten i Turismakademins verksamhet är 
utbildning, utveckling och inspiration. Vi har naturligtvis också 
örat mot marken när det gäller omvärldsbevakning. 
 
Tillsammans med Grafiskt utbildningscenter (GUC) erbjuder vi 
nu en kurs i att skapa en enkel hemsida. Kursen omfattar 
två halvdagar.  
 
Vi startar med en introduktion till XHTML och handkodning. Du 
får skapa en plats för hemsidan, koda ett enkelt XHTML-
dokument och lägga till information som färger, länkar o.s.v. 
 
Sedan får du arbeta med programmet Dreamweawer. Du lär 
dig hantera de enklaste menyerna, skapa en sajt och ett 
XHTML-dokument samt att länka och att navigera. 

 
Vi tittar gemensamt på olika problem och lösningar med uppgiften. Sedan får du använda 
CSS – stilmallar – för att göra en liknande uppgift och lägga upp den på ett webbhotell 
för att se hur det fungerar. 
 
Kursledare är Dimitrios Skepastianos, multimedialärare på GUC. Deltagarantalet är satt 
till max 15 personer, så ”först till kvarn…” 
 
Tid: Fredagarna den 5 och den 12 mars 2010, kl. 08.30-11.30.  
 
Plats: GUC, Palmbladsgatan 14, Uppsala. 
 
Medlemspris: 675 kronor (för två halvdagar). Pris för icke medlem: 950 kronor. 
Kursmaterial ingår. Fika erbjuds till självkostnadspris. 
 
Anmälan: senast måndag 1 mars till turismakademin@turismakademin.se 
 
Vid anmälan var vänlig ange: Namn, företag/organisation, medlem/icke medlem, 
faktureringsadress samt telefonnummer (gärna mobilnummer). 
 
Hur blir man medlem i Turismakademin och vad kostar det? 
Du som ännu inte är medlem – lös ditt medlemskap nu! E-posta till info@turismakademin.se  
Lämna ditt namn, organisationens eller företagets namn och postadress, telefonnummer, e-
postadress och gärna www-adress. Ange också om företaget omsätter mer eller mindre än 3 
miljoner kronor. Ett års medlemskap kostar 750 kronor för dig som omsätter mindre än tre 
miljoner kronor och 2500 kronor för dig som omsätter mer. Läs mer om medlemskapet på 
www.turismakademin.se 
 
Välkommen med din anmälan!  
 
Caj Nyman, verksamhetsledare Turismakademin 
 


