Webtilgængelighedserklæring for:
slagelsetalentogelite.dk
Tilgængelighedserklæring
slagelsetalentogelite.dk følger retningslinjerne for WCAG 2.1 og det vurderes at
slagelsetalentogelite.dk som minimum lever op til retningslinjerne for en AA-certificering.

Funktionalitet
slagelsetalentogelite.dk er testet ved hjælp af værktøjet AXE-Coconut,(https://www.deque.com/axe) ift
til sitets funktionalitet. På denne baggrund har Syncronet rettet og tilpasset Slagelsetalentogelite.dk så
det opfylder kravene for standarderne i WCAG 2.1

Landemærker
Der er tilføjet landemærker på samtlige sider, for at gøre navigation via hjælpeværktøjer og taster
lettere. Landemærker er af moderat betydning for brugbarheden af sitet og er derfor implementeret
efter behov.

Aria labeling
Der er tilføjet Aria-labels til alle interaktive elementer, på samtlige sider, for at gøre det muligt for
oplæsningsværktøjer at læse fra siden.
Der er ligeledes tilføjet aria-label samt aria-labelledby til alle form controls, så de kan navigeres af
oplæsnings- og hjælpeværktøjerne.

Design
slagelsetalentogelite.dk er testet ved hjælp af værktøjet AXE-Coconut,(https://www.deque.com/axe) ift
sitets design og læsbarhed. På denne baggrund har Syncronet rettet og tilpasset
Slagelsetalentogelite.dk så det opfylder kravene for standarderne i WCAG 2.1

Kontraster
Links som ikke overholder standarden for kontrastforhold med elementets baggrund, er blevet justeret
så de lever op til AA standarden i WCAG 2.1, med et kontrastforhold på minimum 4.5:1
På forsiden er alle “knapper” i masonry-menuen blevet justeret for at opnå et højere kontrastforhold
Tekst på sitet som ligeledes ikke overholdt denne standard er blevet justeret efter de samme forhold.
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Alt tags
Der er tilføjet alt tags til alle <img> elementer jf. standarderne i WCAG 2.1
Følgende opfylder ikke WCAG 2.1:

figur 1.

figur 2.

Navigationen på forsiden (se figur 1.) lever ikke op til standarderne i WCAG 2.1 for kontrastforhold.
Årsagen er indlejret kontrast i billeder, som ikke tillader, at tekst i billedet kan ses optimalt af
svagsynede. For at rette fejlen skal elementerne i menuen redesignes, så de følger standarderne.
Billedet “værdier” på siden “slagelse tilgangen” (se figur 2.) lever ikke op til standarderne i WCAG 2.1
for kontrastforhold. For at rette fejlen skal elementet redesignes, så det følger standarderne.
De ovenover omtalte elementer på forsiden og på siden “slagelse tilgangen” er blevet markeret med
landemærker og aria lables, så de er mulige at læse med hjælpeværktøjer.

Ovenstående er testet og fundet korrekt den 22.09.2020 af Syncronet ApS, CVR 27460364
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