
A5 stående
4 forsider

6 oppslag (inkl eksempel på layout, tabell, 
faktaboks, ansatteoppsett)

1 ren bakside

3 baksider med innhold (tekst og bilder, 
faktabokser, samarbeidspartnere)

 



Noe i tillegg til tittel om nødvendig – kun på én linje.

Dette er 
utgangspunkt for 
tittelen

Tekst i sirkel
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Dette er utgangspunkt for 
en overskrift – størrelse kan 
tilpasses

Brødteksten er i Nunito Sans Light 
10,5 pt (samme som A4-mal). Den 
er ganske stor for å imøtekomme 
universell utforming. Hvis det er 
mye tekst, del opp i avsnitt og putt 
gjerne inn en liten mellomtittel 
for å gruppere innholdet og gjøre 
budskapet mer tilgjengelig.  

Mellomtittel Bold 
I A5-format har vi kun én stil på 
mellomtittel. Publikasjoner som 
har behov for flere nivåer må 
bruke A4-mal. Mellomtitler står 
gjennomgående rett over løpende 
tekst. 

Mellomtittel Bold
Strukturer innholdet når du skal lage 
en brosjyre. Tenk på målgruppa – 
hva bør du inkludere i brosjyren, og 
hva trenger ikke være der? Husk at 
nettsiden er et sted man kan lese mer 
om skolen.

Mellomtittel Bold
Det er en fordel å ikke fylle hele 
brosjyren med innhold. La det gjerne 
være litt «ledig plass» med luft. Korte 
avsnitt er bedre enn lange.

Ingressen i A5-formatet er litt mindre enn i A4, Nunito Regular 
13 pt. Den følger baseline grid på første linje.

Foto: Navn Navnesen

Tekst i sirkel



Når overskrift og tekst settes inn i en fargeflate som 
vist her, flyttes teksten til høyre slik at margen blir 8 
millimeter bredere.

Dette er utgangspunkt 
en for overskrift

Mellomtittel Bold 
Brødteksten er i Nunito Sans Light 
10,5 pt (samme som A4-mal). Den 
er ganske stor for å imøtekomme 
universell utforming. Hvis det er 
mye tekst, del opp i avsnitt og putt 
gjerne inn en liten mellomtittel 
for å gruppere innholdet og gjøre 
budskapet mer tilgjengelig. 

Mellomtittel Bold
Strukturer innholdet når du skal lage 
en brosjyre. Tenk på målgruppa – 
hva bør du inkludere i brosjyren, og 
hva trenger ikke være der? Husk at 
nettsiden er et sted man kan lese mer 
om skolen.

En miks av flere bilder forteller mer 
enn bare ett. Bruk gjerne flere bilder 
som utfyller eller står i kontrast til 
hverandre.

Mellomtittel Bold
Det er en fordel å ikke fylle hele 
brosjyren med innhold. La det gjerne 
være litt «ledig plass» med luft. Korte 
avsnitt er bedre enn lange.

Foto: Navn Navnesen
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Faktaboks

Faktaboks fungerer godt til 
informasjon man skal liste opp 
i en punktliste, men den må 
gjerne innledes med et avsnitt 
vanlig løpende tekst.

Faktabokser kan bruke alle 
støttefarger.

• Dette er et punkt i 
faktaboksen

• Dette er et punkt i 
faktaboksen

• Dette er et punkt i 
faktaboksen

Dette er utgangspunkt for 
en overskrift
Ingressen i A5-formatet er litt mindre enn i A4, Nunito Regular 
13 pt. Den følger baseline grid på første linje.

Mellomtittel Bold 
Brødteksten er i Nunito Sans Light 
10,5 pt (samme som A4-mal). Den 
er ganske stor for å imøtekomme 
universell utforming. Hvis det er 
mye tekst, del opp i avsnitt og putt 
gjerne inn en liten mellomtittel 
for å gruppere innholdet og gjøre 
budskapet mer tilgjengelig. 

Mellomtittel Bold
Strukturer innholdet når du skal lage 
en brosjyre. Tenk på målgruppa – 
hva bør du inkludere i brosjyren, og 
hva trenger ikke være der? Husk at 
nettsiden er et sted man kan lese mer 
om skolen.

Mellomtittel Bold
Det er en fordel å ikke fylle hele 
brosjyren med innhold. La det gjerne 
være litt «ledig plass» med luft. Korte 
avsnitt er bedre enn lange.

Bildetekst abori doluptas aut et eum 
fugitatatem si ulpa nobitissit denihil 
landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent 
orporer. Foto: Navn Navnesen

Bildetekst abori doluptas aut et eum 
fugitatatem si ulpa nobitissit denihil 
landellicae. Ollabore et libus sam a nonsent 
orporer. Foto: Navn Navnesen

Tekst i sirkel



Dette er utgangspunkt for 
en overskrift – størrelse kan 
tilpasses
Ingressen i A5-formatet er litt mindre enn i A4, Nunito Regular 
13 pt. Den følger baseline grid på første linje.

Brødteksten er i Nunito Sans Light 
10,5 pt (samme som A4-mal). Den 
er ganske stor for å imøtekomme 
universell utforming. Hvis det er 
mye tekst, del opp i avsnitt og putt 
gjerne inn en liten mellomtittel 
for å gruppere innholdet og gjøre 
budskapet mer tilgjengelig. 

Mellomtittel Bold
Strukturer innholdet når du skal lage 
en brosjyre. Tenk på målgruppa – 
hva bør du inkludere i brosjyren, og 
hva trenger ikke være der? Husk at 
nettsiden er et sted man kan lese mer 
om skolen.

Mellomtittel Bold
Det er en fordel å ikke fylle hele 
brosjyren med innhold. La det gjerne 
være litt «ledig plass» med luft. Korte 
avsnitt er bedre enn lange.

En miks av flere bilder forteller mer 
enn bare ett. Bruk gjerne flere bilder 
som utfyller eller står i kontrast til 
hverandre.

Bildtekst is molorpost, odipsam qui beaqui 
simillignis cum facipsam repereic. 
Foto: Navn Navnesen
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 Dette er et sitat i 
layouten som kan gå 
over flere linjer



Dette er utgangspunkt 
for en overskrift – 
størrelse kan tilpasses

Dette er et eksempel på en brosjyre 
som bruker fargeflater for å markere 
starten på et tema. Når disse flatene 
spiller en stor rolle i oppslaget, og 
tangerer med hverandre, er det 
overflødig å for eksempel innføre en 
stor, buet form. 

Mellomtittel 3 – 10,5 pt 
Fargeflaten til venstre kan være på 
en side eller dras over høyre side, 
utfallende hvis det er ønskelig med et 
mer mettet fargeinntrykk. 

Faktaboks

Faktaboks fungerer godt til 
informasjon man skal liste opp 
i en punktliste, men den må 
gjerne innledes med et avsnitt 
vanlig løpende tekst.

Faktaboks fungerer godt til 
informasjon.

Ingressen i A5-formatet er litt mindre enn i A4, 
Nunito Regular 13 pt. Den følger baseline grid på 
første linje.

Foto: Navn Navnesen



Kontaktinfo

Navn Navnesen 
Stilling
Sektor / seksjon / fagområde
E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no
Telefon: 00 00 00 00
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Navn Navnesen 
Stilling
Sektor / seksjon / fagområde
E-post: navn.etternavnesen@vtfk.no
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Faktaboks

Faktaboks fungerer godt til 
informasjon man skal liste opp i 
en punktliste, men den må gjerne 
innledes med et avsnitt vanlig 
løpende tekst.

• Faktaboks fungerer godt til 
informasjon.

Sentrert tittel til ikon
Dette er en sentrert tekst 

under ikon i sirkel
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Tabeller
Det er to måter å jobbe med tabeller på: 
Ta utgangspunkt i tabell i eksempelet under og rediger, eller 
skap en tabell fra bunn ved hjelp av tabellstil. Velg «VTFK 
TABELL». Bruk Paragraph Styles «Tabelltekst - Tittel» 
og «Tabelltekst - Undernivå».

Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell Overskrift i tabell

Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell

Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell

Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell Tekst i tabell

For å endre farge i tabellen hold tekstverktøyet over høyre 
hjørne slik at en svart pil dukker opp. Klikker du, blir hele 
tabellen valgt. Velg så en farge fra paletten.



Alle farger til figurer:

Luft

Korn

Dugg

Varme

Berg

Nype

Røsslyng

Sand

Siv

Himmel

Lavendel

Gress

Stein

Nøytral

Vann

6

5

4

3

2

1

0

Figurer



Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Besøksadresser: Fylkesbakken 6, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

vtfk.no



Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Besøksadresser: Fylkesbakken 6, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

vtfk.no

Dette er eksempel på bakside 
med innhold. Det er kontaktinfo 
i toppen. Resten av flatene kan 
brukes til kortfattet innhold.

• Faktaboks
• Informasjon
• Kontaktperson
• Søknadsfrist
• Annet

Faktaboks

Disse to boksene på baksiden kan 
bruke farger fra støttefargene 
(totalt 14). Ikke bland flere farger 
i samme publikasjon – fokuser på 
én temafarge på forside, bakside 
og innside.

Overskrift til mer info
Gruppering av ulikt innhold gjør 
det oversiktlig.

• Faktaboks
• Informasjon
• Kontaktperson
• Søknadsfrist
• Annet



Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Besøksadresser: Fylkesbakken 6, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

vtfk.no

Overskrift
Bakside med info over samme 
lest som faktabokser. Flere 
samarbeidspartnere i feltet til 
høyre. Logoene legges på lys 
bakgrunn so multiply. 

På denne måten vil logoer som 
ikke er dypetset se fine ut og 
integrert i profilen til Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Det 
er viktig at det da kun brukes lys 
bakgrunn (60 prosent raster).

Er det logoer som ikke kan stå 
på farget bakgrunn, bruk nøytral 
farge.

Eventuell kontaktinfo 
til samarbeidspartner
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Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
Besøksadresser: Fylkesbakken 6, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg
Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune

vtfk.no

Bakside med mer innhold

Mellomtittel Bold 
I A5-format har vi kun én stil på 
mellomtittel. Publikasjoner som 
har behov for flere nivåer må 
bruke A4-mal. Mellomtitler står 
gjennomgående rett over løpende 
tekst. 

Mellomtittel Bold
Strukturer innholdet når du skal lage 
en brosjyre. Tenk på målgruppa – 
hva bør du inkludere i brosjyren, og 
hva trenger ikke være der? Husk at 
nettsiden er et sted man kan lese mer 
om skolen.

Mellomtittel Bold
Det er en fordel å ikke fylle hele 
brosjyren med innhold. La det gjerne 
være litt «ledig plass» med luft. Korte 
avsnitt er bedre enn lange.
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