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Dette nettstedet ble opprettet i 2004 for Nedre Romerike Pensjonistuniversitet (i dag

Senioruniversitetet i Lillestr m). Nettstedet var basert på publiseringssystemet Mambo. For å

legge inn artikler er redakt ren tilknyttet en server via on-line bredbånd, og programvaren

lligger på serveren.

Nettsidene byttet i 2006 CMS-system til Joomla. Joomla er gratis, og vedlikeholdes og

videreutvikles av et stort team utviklere, for en stor del fra universiter og fra store IT-firmaer.

Det er estimert at nesten 3 millioner nettsteder benytter Joomla. Aktiviteten rundt Joomla

medf rer også store forretningsområder med betalte utvidelser for spesielle formål, f rst og

fremst for nettsidene til store firmaer og organisasjoner.

Joomla er hele tiden under utvikling og forbedring, og oppdateringer kan jevnlig innstalleres,

både på grunn av forbedringer, og på grunn av utviklingen innen datasikkerhet. For å se nettsidene til Joomla, klikk

http://joomla.org. (http://joomla.org)

På landskonferansen i 2008 (hos L renskog pensjonistuniversitet) ble det besluttet å opprette et nettsted for norske u3a-

organisasjoner som nsker plass på et felles nettsted. Nettstedet til PU Nedre Romerike dannet grunnlaget for dette felles

nettstedet. Pr. november 2019 er det 12 senioruniversiteter som har egne nettsider på u3a.no. Alle har en egen nettadresse på

formen xxxx.u3a.no.

Om et senioruniversitet nsker å benytte et eget domene kan dette enkelt ordnes ved at de selv s rger for registrering av et

eget domene hos en registrar, og hos registraren legger inn en kobling til senioruniversitetes nettsider på u3a.no. Eksempelvis

har vre Romerike PU og Skedsmo pensjonistuniversitet en slik ordning. vre Romerikes har domenet PU-Jessheim.no

(http://www.PU-Jessheim.no), og Skedsmo pensjonistuniversitet har domenet http://pusk.no (http://pusk.no)

I dag er PROISP AS, leverand r av webhotell. Kostnaden er for tiden ca. 1000 kroner pr. år inkludert tilleggsfunksjoner for ekstra

sikerhet. I tillegg kommer registreringsutgifter for domenet u3a.no på 140 kroner pr. år. Disse utgiftene er de samme uansett

antall senioruniversiteter med nettsider på portalen u3a.no. Senioruniversitetet i Lillestr m tilb d seg på overnevnte

landskonferane å dekke ugiftene for nettportalen u3a.no.

Styret i Lillestr m senioruniversitet har imidlertid i 2018 besluttet å benytte leverand ren Styreweb og å utvikle nye nettsider.

Historikk for nettsidene til SUL https://u3a.no/sularkiv/index.php/ompunrarkiv/980-historikk-fo...

1 of 1 3/22/2020, 1:01 PM


