
A3-Plakater med logo for 
skole eller tannklinikk
I skissen vises følgende varianter:

• Plakat uten bilde 
• Plakat med bilde 
• Plakat med medium bilde 
• Plakat med stort bilde

Inspirasjon med bruk av buet profilelement og oppdelte flater

Alle titler og brødtekster er svarte og satt opp med utgangspunkt i S-M-L-XL. 
Designer må tilpasse overskrifter i forhold til mengde tekst. Legges titler over foto, må 

størrelse og plassering tilpasses i forhold til motivet.
Teksten endres til hvit fra fargepaletten hvis bakgrunnen i bildet er mørkt.

Før du setter inn egen logo, sørg for at følgende innstilling er avsjekket:  
Edit – Preferences – File Handling: Boksen for «Preserve Image Dimensions When 

Relinking» pleier å være avhuket som standard. Fjern denne.
For å sette inn egen logo: Marker bildeboksen. Trykk Ctrl+D, lokaliser din logo i «Links» 
mappen og sett inn. Logoen plasserer seg automatisk på riktig sted, i riktig størrelse.

Alle støttefarger er tilgjengelig for bruk i layout:

Skal du også ha avdelingsnavn, bruk B-masteren. For å oppdatere logo og avdeling i 
designeksemplene drar du masteren over sidene. Slipp når du ser at det blir en svart ramme 

over siden du skal endre.
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Dette er en 
lang tittel i ren 
tekstplakat
Brukes i sammenhenger der man 
kommuniserer svært enkelt. Gjerne korte 
beskjeder. Plakaten er tydelig i sin enkelhet og 
styrker identiteten.

Viktig å fremheve det som er viktig i 
tittel og ingress. Eventuelt tillegg kan 
tones ned i en liten spalte her. Uthevet tekst  

i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Enkel plakat med 
lite bilde

Feltene er like store, man kan velge om bildet 
skal være øverst, i midten eller nederst. Dette 
skaper en variasjon innenfor en stram mal.

Foto: Navn Navnesen

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Feltene er like store, man kan velge om bildet skal 
være øverst, i midten eller nederst. Dette skaper 
en variasjon innenfor en stram mal.

Når bildet er nederst er det mer plass til  
tekst over fargeflaten.

Foto: Navn Navnesen

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Enkel plakat med 
lite bilde

Foto: Navn Navnesen

Feltene er like store, man kan velge  
om bildet skal være øverst, i midten eller 
nederst. Dette skaper en variasjon innenfor  
en stram mal.

Når bildet er øverst er det mer plass til  
tekst over fargeflaten. Uthevet tekst  

i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Plakat med overskrift  
og medium bilde
Flaten er delt i to, med bilde i det øverste 
feltet og fargeflate og tekst i det nederste 
feltet. Da er det gitt at tekst ikke kan være for 
omfattende.

Foto: Navn Navnesen

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Plakat med overskrift  
og medium bilde
Flaten er delt i to, med bilde i det øverste 
feltet og fargeflate og tekst i det nederste 
feltet. Da er det gitt at tekst ikke kan være for 
omfattende.

Foto: Navn Navnesen

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Plakat med overskrift  
og medium bilde
Flaten er delt i to, med bilde i det øverste 
feltet og fargeflate og tekst i det nederste 
feltet. Da er det gitt at tekst ikke kan være for 
omfattende.

Foto: Navn Navnesen

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Plakat med 
stort bilde
Det stiller større krav 
til designer med valg 
av motiv. Bakgrunnen 
må være rolig slik at 
teksten blir lesbar.

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Har du det 
vanskelig?
Skolehelsetjenesten er et gratis 
helsetilbud til deg som er elev ved 
skolen. Du får ikke fravær hvis du kan 
fremvise lapp om at du har vært hos 
helsesykepleier. 

Snakk med 
noen du
stoler på!
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Plakat med tekst og 
profilgrep
Flaten er delt i to, med bilde i det øverste 
feltet og fargeflate og tekst i det nederste 
feltet. Da er det gitt at tekst ikke kan være 
for omfattende.

Uthevet tekst  
i sirkel skaper et 
 grafisk element
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Plakat med 
oppdelte 
felt og 
profilgrep

Prinsippet er enkelt: feltet 
innenfor margen deles opp 
i et grid med like deler. Fyll 
med tekst, fargeflate, ikoner 
eller bilder.

Logoen settes i ett av 
feltene på hvit bakgrunn. 
Virksomheter har ulik lengde 
på logo. Pass på at frisonen 
opprettholdes. 
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Plakat med flere 
profilgrep

Tekst i boble
Flaten fylles med fire 

sirkler som står helt inntil 
hverandre og margene. Det 

åpne feltet brukes til overskrift. 
Sirklene kan fylles med tekst, 

bilder, fargeflate eller ikon.


