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typograf i

Til	publikationer	benyttes	altid	skriften	Swift.

Nedenfor	er	angivet	typografiske	størrelser	til	formaterne	A4,	A5	og	M65	(folder).

Disse	er	vejledende,	og	der	kan	typograferes	i	andre	størrelser	og	varianter	af	skriften	Swift.	

Ønskes	overskrifter,	mancheter		eller	anden	tekst	i	farver,	benyttes	Odenses	farvepalette.

pkt:	angiver	skriftens	størrelse	i	punkt

li:	angiver	linieafstanden	i	Officepakken.

Forme	 Typografi	 A4-format	 A5-format	 M65-format	(folder)

Forside
Overskrift Swift Regular 36 pkt/1,1 li 24 pkt/1,1 li 20 pkt/1,1 li

Header Swift Regular 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li

Manchet Swift Regular 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li

Indhold
Brød Swift Regular 10 pkt/1,1 li 9,5 pkt/1,1 li 9,5 pkt/1,1 li 

Billedtekst Swift Regular Italic 8 pkt/1,1 li 8 pkt/1,1 li 8 pkt/1,1 li

Overskrift/indhold	 Swift	Regular	 24	pkt/1,1	li	 20	pkt/1,1	li	 16	pkt/1,1	li

Header/kapital/indhold	 swift kapital	 9	pkt/1,1	li	 9	pkt/1,1	li	 9	pkt/1,1	li

Manchet Swift Regular 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li 11 pkt/1,1 li

Mellemrubrik	 Swift Bold	 11	pkt/1,1	li	 10,5	pkt/1,1	li	 10,5	pkt/1,1	li

Mellemrubrik/kapital	 swift kapital	 11	pkt/1,1	li	 10,5	pkt/1,1	li	 10,5	pkt/1,1	li

Sidetal	 Swift	regular	 9,5	pkt/1,1	li	 9,5	pkt/1,1	li	 9,5	pkt/1,1	li
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farver  –  odense  farvepalette

Odense	blå

PANTONE©		 648CV

CMYK	 	 100/50/0/60

Følgefarver

CMYK	 	 25/35/100/05/20/100/0 0/95/25/0 40/100/85/0

90/10/0/0 100/50/40/0 100/0/90/0

vejledende

100/50/90/0

vejledende

0/5/10/15 0/5/10/40



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Her står en manchet tekst. Den kan være på f lere linier. Her 
står en manchet tekst. Den kan være på f lere linier. Her står 
en manchet tekst. Den kan være på f lere linier.  

Rubrik starter her
5 

5 

Institutions-bomærke og 
navn over tørresnor

Tekst under tørresnor gror nedad

Den tykke streg på tørresnor måler 
1,5mm x 11mm. Tynde streger i måler 
0,2mm x 11mm. 

Stregsystemet kan anvendes i alle 
farver i designprogrammet.

Al typografi i Swift. Størrelse og variant
er fri.

Rubrik placeret under tørresnor.

retningslinier for forsider – format A�

5 5 5 5 

5 

5 

5 

79 Tørresnor Tørresnor

5 

208

5 

Dette felt kan udfyldes med enten 
en illustration til kant af feltet, en 
fritlagt illustration på hvid bund 
eller en farve fra designprogrammets 
farvepalette. 

Sct. Knud-bomærke i 11mm kan anvendes 
i Odense blå, sort eller i hvid på bagrundsfarve fra 
designprogrammets farvepalette, eller på fotos. 

Dette felt er hvidt med et positivt
institutions-bomærke og navn, eller 
feltet er Odense blå med et negativt 
institutions-bomærke og navn.

Odense Centralbibliotek

�



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Her står en manchet tekst. Den kan være på f lere linier. Her 
står en manchet tekst. Den kan være på f lere linier. Her står 
en manchet tekst. Den kan være på f lere linier.  

Rubrik starter her
5 

5 

Institutions-bomærke og
navn over tørresnor

Tekst under tørresnor 
gror nedad

Den tykke streg på tørresnor måler 
1,5mm x 11mm. Tynde streger i måler 
0,2mm x 11mm. 

Stregsystemet kan anvendes i alle 
farver i designprogrammet.

Al typografi i Swift. Størrelse og variant
er fri.

Rubrik placeret under tørresnor

5 

5 

5 5 5 5 

5 

5 

5 

55 Tørresnor Tørresnor

145

Dette felt kan udfyldes med enten 
en illustration til kant af feltet, en 
fritlagt illustration på hvid bund 
eller en farve fra designprogrammets 
farvepalette. 

Dette felt er hvidt med et positivt
institutions-bomærke og navn, eller 
feltet i Odense blå med et negativt 
institutions-bomærke og navn. 

retningslinierfor forsider – format A�

Sct. Knud-bomærke i 11mm kan anvendes
i Odense blå, sort eller i hvid på bagrundsfarve fra 
designprogrammets farvepalette, eller på fotos. 

Odense Centralbibliotek

6
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grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Her står en manchet tekst. Den kan 
være på f lere linier. Her står en 
manchet tekst. 

Rubrik starter her
5

5

Institutions-bomærke og
navn over tørresnor

Tekst under tørresnor gror nedad

Den tykke streg på tørresnor måler 
1,5mm x 11mm. Tynde streger i måler 
0,2mm x 11mm. 

Stregsystemet kan anvendes i alle 
farver i designprogrammet.

Al typografi i Swift. Størrelse og variant
er fri.

Rubrik placeret under tørresnor

5 55 5

5

5

5

55Tørresnor Tørresnor

5

145

5

Dette felt kan udfyldes med enten 
en illustration til kant af feltet, en 
fritlagt illustration på hvid bund 
eller en farve fra designprogrammets 
farvepalette. 

Sct. Knud-bomærke i 11mm kan anvendes
i Odense blå, sort eller i hvid på bagrundsfarve fra 
designprogrammets farvepalette, eller på fotos.  

Dette felt er hvidt med et positivt
institutions-bomærke og navn, eller 
feltet i Odense blå med et negativt 
institutions-bomærke og navn.  

retningslinier for forsider – format m65 (105*210 mm)

Odense Centralbibliotek

�
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grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Her står en manchet tekst. Den kan 
være på f lere linier. Her står en 
manchet tekst. 

Rubrik starter her
5

5

Institutions-bomærke og
navn over tørresnor

Tekst under tørresnor gror nedad

Den tykke streg på tørresnor måler 
1,5mm x 11mm. Tynde streger i måler 
0,2mm x 11mm. 

Stregsystemet kan anvendes i alle 
farver i designprogrammet.

Al typografi i Swift. Størrelse og variant
er fri.

retningslinier for forsider – vilkårligt format.

1
Fra det vilkårlige format, som her er vist som 240mm bred x 200 mm høj, 
trækkes en hvid ramme hele vejen rundt på 5mm. D.v.s. tryk-format er 230mm x 190 mm
2
Tørresnor ligger i 27,5% af trykformats højde fra trykformates overkant

5 55 5

5

5

5

27.5 % af 
trykformatets
højde

Tørresnor

5

5

Dette felt kan udfyldes med enten 
en illustration til kant af feltet, en 
fritlagt illustration på hvid bund 
eller en farve fra designprogrammets 
farvepalette. 

Sct. Knud-bomærke i 11mm kan anvendes 
i Odense blå, sort eller i hvid på bagrundsfarve fra 
designprogrammets farvepalette, eller på fotos.  

Dette felt er hvidt med et positivt
institutions-bomærke og navn, eller 
feltet er Odense blå med et negativt 
institutions-bomærke og navn. 

Odense Centralbibliotek

�
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grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Topfelt:
Bundfarve: hvid
Positivt inst.-bomærke

Midterfelt: Odense blå
Hvid rubrik

Negativt Sct. Knud-bomærke

Topfelt:
Bundfarve: hvid
Positivt inst.-bomærke

Midterfelt: 
Designprogrammets farvepalette
med udsnit af inst.-bomærke
Hvid rubrik

Negativt Sct. Knud-bomærke

Topfelt:
Bundfarve: hvid
Positivt inst.-bomærke

Midterfelt: Foto
Hvid rubrik

Negativt Sct. Knud-bomærke

Topfelt:
Bundfarve: Odense blå
Negativt inst.-bomærke

Midterfelt: 
Designprogrammets farvepalette
med udsnit af inst.-bomærke
Odense blå rubrik

Positivt Sct. Knud-bomærke

Topfelt:
Bundfarve: Odense blå
Negativt inst.-bomærke

Midterfelt: Fritlagte fotos
Odense blå rubrik

Positivt Sct. Knud-bomærke

eksempler på forsider med institutions-bomærker og sct. knud-bomærke 

Arbejdsopgaver der tilbydes 
pensionister

Hjemmehjælp

Kultur- og Socialforvaltningen
Odense Kommunale 
Ældrepleje

Odense CentralbibliotekOdense Centralbibliotek

Vision for
bibliotekerne på Fyn

Målsætninger for et endnu bedre bibliotek
oktober 2004

Elektroniske
indbetalinger

Målsætninger for endnu bedre e-andel
maj 2005

Arbejdsopgaver der tilbydes 
pensionister

Ejendomsservice

Kultur- og SocialforvaltningenEjendomsafdelingen

Kantineudvalg

Sanderumskolen

Bagsider løses som forsider uden rubrik og evt. Sct. Knud-bomærke, eller som indholdssider

�



10odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Topfelt:
Bundfarve: hvid
Positivt indt.-bomærke

Midterfelt:
Fotofrise på mørkgul bund
Hvid underrubrik

Topfelt:
Odense blå
Negativt insti.-bomærke

Midterfelt: lysblå
2 fotos
Hvid rubrik

eksempler på forsider med flere illustrationer i et vilkårligt format

Bagsider løses som forsider uden rubrik og evt. Sct. Knud-bomærke, eller som indholdssider

Fælles fritidsordninger 
for alle byens skoler i uge 37

Børn og fritid

Børnecentret
Trekanten

Børn og fritid

Børn og miljø

 · ·



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Modulet er gældende for både højre- og venstre sider

retningslinier for indhold – format A�

5 5 5 5 to-spaltet tekstmodul 5 

tre-spaltet tekstmodul 5 5 

10 

5 

5 

15 

79 Tørresnor Tørresnor

5 

208

5 

11



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

retningslinier for indhold – format A�

Modulet er gældende for både højre- og venstre sider

5 

5 

5 5 10 5 

tre-spaltet tekstmodul 5 5 

5 to-spaltet tekstmodul 5

5 

5 

10 

55 Tørresnor

145

12



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

Modulet er gældende for alle sider

retningslinier for indhold –format m6� (10�*210 mm)

Tørresnor

5 5 10 5 5 

5 

5 

10 

55 Tørresnor

5 

5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 

145

5 

1�



odense kommune

grafisk designprogram: publikationer til decentralt niveau (b)

retningslinier for indhold – vilkårligt format.

1
Fra det vilkårlige format, som her er vist som 240mm bred x 200mm høj, 
trækkes en hvid ramme hele vejen rundt på 5mm. D.v.s. tryk-format er 230mm x 190mm
2
Tørresnor ligger i 27,5% af trykformats højde fra trykformates overkant
3
Modulet er gældende for både højre- og venstre sider

5 5105

tre-spaltet tekstmodul 5

5 5to-spaltet tekstmodul 

5

5

variabel 

Tørresnor
27,5 % af

trykformatets
højde

Trykformatets
højde

Tørresnor

5

5

5

1�



eksempler  på  indhold

odense  kommune
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Kulturpolitisk indsats i
Odense Kommune

Kultur & Socialforvaltning 

Denne tekst er forud for manuskriptfasen og 
har inge betydning for den forestående tekst-
forfatning. Den valgte skrift er Swift i forskel-
lige størrelser. Det er en specialskrift, der er 
ikke er tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune, men skal installeres, når 
man laver tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdpladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	ingen	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	valg-
te	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	ingen	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-

2 3

IT på bibliotekernes
hylder

Kultur & Socialforvaltning 

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skainstalleres,	når	
man	lavetryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	

Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	stør-
relser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	
Kommune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	val-gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	spe-cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	val-gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.

	

Denne	tekst	er	forud	for	manu-skriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	
valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-gelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.
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Denne tekst er forud for manuskriptfasen og 
har inge betydning for den forestående tekst-
forfatning. Den valgte skrift er Swift i for-
skellige størrelser. 

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
kriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	

størrelser.	Det	er	en	spe-cialskrift,	der	er	ikke	er	til-
gængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manu-skriptfasen	og	har	inge	betyd-
ning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	
i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-

pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
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Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Her står en mellemrubrik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-

pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
pladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	
man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgæn-
gelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	val-
gte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	spe-
cialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejds-
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På sporet af en medarbejder

Denne tekst er forud for manu-
skriptfasen og har inge betydning 
for den forestående tekstforfatning. 
Den valgte skrift er Swift i forskel-
lige størrelser. Det er en special-
skrift, der er ikke er tilgængelig på 
alle arbejdspladser i Odense Kom-
mune, men skal installeres, når 
man lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	special-krift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	

specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.

Opsøger byens svageset
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	

har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	til-gængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	val-gte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.

Høj succesrate
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	lavertryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.

Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	
ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdsplad-
ser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	

Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	
når	man	laver	tryksager.

Opsøger byens svageset
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	
størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	

Vid	og	Bid	præsenterer	her	en	ny	artikelserie,	
hvor	vi	følger	i	hælene	på	medarbejdere	i	odense	
Kommune.	Flemming	Bern	fra	Psykiatriafdelingen	
er	den	første	medarbejder,	der	præsenterer	sit	job.

Af journalist Elisabeth Tejlmand
Fotos Alex Tran
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Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 
Det er en specialskrift, der er ikke er 
tilgængelig på alle arbejdspladser i 
Odense Kommune, men skal instal-
leres, når man lavertryksager. 

Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 

Det er en specialskrift, der er ikke er 
tilgængelig på alle arbejdsplad-ser i 
Odense Kommune.

Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 
Det er en specialskrift.

Psykiatriafdelingen

Brug os

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.

Høj succesrate
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	

Kommune,	men	skal	installeres,	når	
man	laver	tryksager.

Akut krisehjælp
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Ko-mune,	men	skalinstalleres,	
når	man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	
forud	for	manuskriptfasen.

Af journalist Elisabeth Tejlmand

Af journalist

Elisabeth Tejlmand

	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekst-forfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	spe-cialskrift.

Af journalist
Elisabeth Tejlmand

,	der	er	ikke	er	til-gængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skal	instal-leres,	når	man	
lavertryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	
den	forestående	tekstforfatning.	Den	
val-gte	skrift	er	Swift	i	forskel-lige	
størrelser.	Det	er	en	special-skrift,	der	
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Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	

har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Styrbare udgifter
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	

Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	

Af journalist Elisabeth Tejlmand

Hotline har igennem længere tid 
haft et ønske om at kunne orientere 
bredere og hurtigere i forbindelse 
med akutte driftsforstyrrelser.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.
Det	er	en	specialskrift.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning:

•		Åbn	Internet	Explorer
•		Skriv	adressen	hotline.odense.dk						
•		Vælge	menuen	“Foretrukne”,	klik
•		Angiv	et	navn
•		Afslut	med	OK	

NB. Hvis du ha Notes version 5 kan du 
endvidere se indholdet af map-pen 
“Foretrukne” i bogmærket/mappen

Det er vigtigt, at den 
sindslidende har tillid 
til Flemming Bern. 
Derfor  har han altid 
sit id-kort ,ed. så dem 
han besøger er sikre 
på, at han er den han 
giver sig ud for at 
være.

Økonomien kulegraves
En særlig Økonomigruppe skal i de kommende 
måneder kulegrave Odense Kommunes økonomi

Info om 
driftsforstyrelser

hotline

Økonomigruppen består af følgende medarbejdere fra Odense 
Kommune: Konst. stadsdirektør, konst. direktør for Kultur- og 
Socialforvaltningen, budget- og regnskabscehfen og tre økonomer. 
Desuden indgår to konsulenter fra KL og projektchef fra 
Kommunernes Revision i gruppen.

På sporet af en medarbejder

-	 Flere	artikler	på	samme	opslag,	benyttes	bl.a.	til		

	 magasin-layout.	

-	 Designprogrammets	farvepalette	benyttes	i	 	

	 eksemplerne	til	at	adskille	de	enkelte	artikler.

-	 Bjælke	benyttes	ved	hver	ny	artikel.

A4-format. Layoutet gælder også for øvrige formater.



arbejdspladser i odense kommune

Beskæftigelsespolitikken
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skal	installeres,	når	man	lavertryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manu-
skriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	til-
gængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	man	
laver	tryksager.

Det forventer vi
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den 

forestående tekstforfatning. 
• Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. Det er en specialskrift.
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den alle 

arbejdspladser i Odense Kommune, men skal installeres, når man laver tryksager. 
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge betydning for den forestående 

tekstforfatning. Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. 

Vores værktøjer
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skal	installeres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	
er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	
alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skalinstalleres,	når	man	laver	
tryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	
manuskriptfasen	og	har	inge	
betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.
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Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	fo-
restående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	

Medarbejderudvikling

udvikling i jobbet
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skalinstalleres,	når	man	
lavertryksager.	

introduktion af nyansatte
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	ingen	betydning	for	den	
fore-stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skalinstalleres.

Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.

læs mere
• Denne tekst er forud for manuskript-

fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. 

•Den valgte skrift er Swift i forskellige 
størrelser. Det er en specialskrift.

Arbejdsplads med muligheder

faglige udviklingsmiljøer
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-

personalepolitik i odense kommunepersonalepolitik i odense kommune

Profilområder 2002-2005

�

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	

balance mellem familieliv 
og arbejde
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen.
omplacering
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-

fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift.

læs mere
• Denne tekst er forud for manuskript-

fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. 

• Den valgte skrift er Swift i forskellige 
størrelser. Det er en specialskrift.

• Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. 

• Den valgte skrift er Swift i forskellige 
størrelser. Det er en specialskrift.
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Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	fo-
restående	tekstforfatning.	

Sprog

odense kommunes politik for 
voksne
Denne	tekst	er	forud	for	manuskript-
fasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	

Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	laver	tryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejdspladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skalinstalleres,	når	man	
lavertryksager.	

odense kommunes 
nye indsatser
• Denne tekst er forud for manuskript-

fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. 

• Den valgte skrift er Swift i forskellige 
størrelser. Det er en specialskrift.

• Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning.

integrationintegration

Beskæftigelse og uddannelse

odense kommunes politik
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	special-skrift,	der	er	ikke	er	

tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	
skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	
Det	er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	
tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installe-
res,	når	man	lavertryksager.	Denne	
tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	
har	inge	betydning	for	den	fore-stående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
spe-ialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	
på	alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kom-
mune,	men	skalinstalleres,	når	man	
lavertryksager.

det forventer odense kommune 
og flygtninge/indvandrerrådet
• Denne tekst er forud for manuskript-

fasen og har inge betydning for den 
forestående tekstforfatning. 

• Den valgte skrift er Swift i forskellige 
størrelser. Det er en specialskrift.

• Denne tekst er forud for manuskript-
fasen og har inge betydning for den alle 
arbejdspladser i Odense Kommune, men 
skal installeres, når man lavertryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen 
og har inge betydning.
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Vores værktøjer
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	
er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	
alle	arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	
men	skalinstalleres,	når	man	laver	tryk-
sager.

Succeskriterier
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-

stående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	
er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	
specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	
alle	arbejds-pladser	i	Odense	Kommune,	
men	skalinstalleres,	når	man	laver	tryk-
sager.

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	
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Beskæftigelsespolitikken
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	
og	har	inge	betydning	for	den	forestående	
tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	Swift	
i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	special-
skrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	
skalinstalleres,	når	man	lavertryksager.	
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfa-
sen	og	har	inge	betydning	for	den	fore-
stående	tekstforfatning.	

Det forventer vi
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen 

og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning. 

• Den valgte skrift er Swift i forskellige. 
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og 

har inge betydning for den alle arbejdsplad-
ser i Odense Kommune, men skal installeres, 
når man lavertryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen 
og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning. 

Beskæftigelse

Nye i beskæftigelse i 
Odense Kommune
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Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har 
inge betydning for den forestående tekstforfat-
ning.  Denne tekst er forud for manuskriptfasen 
og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning.

Denne tekst er forud for manuskriptfasen 
og har inge betydning for den forestående 
tekstforfatning.  

A5-format. Layoutet gælder også for øvrige formater. M65-format. Layoutet gælder også for øvrige formater.

Beskæftigelsespolitikken
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
ingen	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	
for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	
der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Handlingsplan
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den forestående tekstforfatning. 
• Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. Det er en 

specialskrift.
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den alle arbejdspladser i Odense Kommune, 
men skal installeres, når man laver tryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 

Beskæftigelse

Uddannelsespolitikken
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
ingen	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	
for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	

Uddannelse

Værktøjer
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
ingen	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Handlingsplan
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den forestående tekstforfatning. 
• Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. Det er en 

specialskrift.
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den alle arbejdspladser i Odense 
Kommune, men skal installeres, når man laver tryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 

Beskæftigelsespolitikken
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
ingen	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	Denne	tekst	er	forud	
for	manuskriptfasen	og	har	inge	betydning	for	den	
forestående	tekstforfatning.	Den	valgte	skrift	er	
Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	er	en	specialskrift,	
der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	arbejdspladser	i	
Odense	Kommune,	men	skal	installeres,	når	man	
laver	tryksager.

Handlingsplan
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den forestående tekstforfatning. 
• Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. Det er en 

specialskrift.
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den alle arbejdspladser i Odense Kommune, 
men skal installeres, når man laver tryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 

Deltidsbørnehaver Skovbørnehaver

Værktøjer
Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
inge	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Denne	tekst	er	forud	for	manuskriptfasen	og	har	
ingen	betydning	for	den	forestående	tekstforfatning.	
Den	valgte	skrift	er	Swift	i	forskellige	størrelser.	Det	
er	en	specialskrift,	der	er	ikke	er	tilgængelig	på	alle	
arbejdspladser	i	Odense	Kommune,	men	skal	instal-
leres,	når	man	laver	tryksager.	

Handlingsplan
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den forestående tekstforfatning. 
• Den valgte skrift er Swift i forskellige størrelser. Det er en 

specialskrift.
• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 

betydning for den alle arbejdspladser i Odense 
Kommune, men skal installeres, når man laver tryksager. 

• Denne tekst er forud for manuskriptfasen og har inge 
betydning for den forestående tekstforfatning. Den valgte 
skrift er Swift i forskellige størrelser. 
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