2.995 kr inkl. moms
Utveckla din hemsida med fler funktioner
Kursen WordPress fortsättning är en direkt fortsättning på kursen WordPress
Grund, så vi förutsätter att du gått grundkursen eller redan har motsvarande
kunskaper. Titta på sidan för grundkursen för att se det exakt kursinnehållet.
•
•
•
•

Du studerar helt på egen hand, inga tider att passa
Kursen är mycket övningsinriktad och du mailar in dina uppgifter
Alla uppgifter bedöms personligen av läraren
Läraren har arbetat som redigerare på ett av Sveriges största företag

Kursinnehåll WordPress fortsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Så fungerar ett WordPress-tema
Installera WordPress på egen dator
MySQL och PhpMyAdmin
Importera och Exportera inlägg och
sidor
Göm din hemsida medan du bygger den
En titt på olika teman och deras
egenskaper
Att tänka på med bilder
Nyhetsbrev
Byta teckensnitt med Google Fonts

• Kom igång med Google Analytics
• Nyhetsbrev med MailPoet och
Mailchimp
• Flerspråkig hemsida
• Kalender
• Bildgallerier
• Bygg egna sidmallar med PageBuilder
• Tips om bra tillägg
• Säkerhetskopiering
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Deltagare & målgrupp
Det här är kursen för dig som vill fortsätta utveckla
din vidare på din egna, befintliga hemsida/blogg.

hör till avsnitt och som kommenteras av läraren.
Läraren finns som support via mail under hela
kursen.

Mål med kursen WordPress
Du kommer att lära dig arbeta med många nya
funktioner som kommer lyfta din webbplats till
nästa nivå. Du kommer också bättre förstå hur
WordPress fungerar på ”baksidan”.

Tillträde till kursen
Du har tillgång till kursen 12 månader extra utöver
själva kurstiden för repetition. Skulle du behöva
längre tid för dina inlämningsuppgifter ordnar vi
det utan problem.

Förkunskaper
WordPress grund eller liknande

Arbetsformer
Kurs WordPress fortsättning är helt på distans.
Kursen är mycket övningsinriktad och består av
olika moment som kommenteras av läraren. Läraren finns också via mail och du har support dygnet
runt.

Kursupplägg
Kurs WordPress fortsättning är upplagt så att varje
vecka har vi teori varvat med videofilmer och till
varje avsnitt genomgång gör man de moment som

Kursinformation

Direkt efter att du har genomför ditt köp och det har godkänts får du tillgång till kursen.
Kursen tar ca 4 veckor om du lägger ner 10-15 timmar per vecka. Dock har du tillgång till kursen
i 12 månader och under hela den tiden har du full support från din lärare.

Kursen kostar 2.995 SEK inkl moms (2.396 SEK exkl moms).
Det finns inga tider att passa utan du gör kursen helt i din egen takt. Allt material finns tillgängligt från början. Så har du mer tid ena veckan kan du arbeta på mer än en annan vecka. Allt upp
till dig.
Kursen är upplagd med videofilmer som du sedan får övningsuppgift till. Övningsuppgiften
skickas in för kommentarer.
Kursen är inte studiemedelsberättigad.
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