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Student

Roboto er valgt som profilfont. 
Dette er en font som ble lansert i 
2011 for Google og Android. Det 
er en neo-grotesk sans serif som 
flyter bra og har god lesbarhet. Den 
er tydelig i overskrifter og gjør seg 
veldig godt i mengdetekst.

Fontfamilien er gratis og tilg-
jengelig for nedlasting på https://
fonts.google.com/specimen/Ro-
boto?selection.family=Roboto   
Alle snitt kan brukes etter behov. 

Bruk: Logo skal alltid settes 
vannrett eller loddrett og helst 
mot et hjørne for å forsterke den 
stramme oppbygningen av logo 
og rollen som avsender. Pass på 
at det er godt med luft rundt logo. 
Student skal plasseres med god 
avstand fra FO-logo, men oppleves 
like tydelig. Skrives ut i medium. 
Bruk gjerne flatemønsteret til å 
knagge Student på. Plassering 
må tilpasses optimalt på de ulike 
flatene, og på noen flater foreligger 
det maler som kan brukes. 

Roboto Regular

Profilen er i hovedsak rød og hvit. 
Profilfargen skal brukes enten på 
visuelle elementer og tekst som 
større titler og ingresser, eller 
heldekkende på flater da med hvit 
tekst og visuelle elementer. I tillegg 
er det en sekundær palett med 
farger som kan brukes ved behov. 
Anbefalt å bruke ved kampanjer, 
belysning av ulike temaer eller 
aktualiteter. Det er kun lov med en 
farge per flate.

Det foreligger maler og retn-
ingslinjer på det meste ma-
teriell for FO. FO-Studentene 
kan bruke farger mer aktivt og 
snakke litt høyere for å fremme 
ulike budskap og engasjement 
blant studentene. Her er noen 
eksempler på uttak. 
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Lilla
C 73 M 77 Y 0 K 0
#644c9a

Gressgrønn
C 81 M 4 Y 85 K 0
#00a253

Sjøblå
C 56 M 0 Y 27 K 0
#75c6c5

Gul
C 18 M 14 Y 93 K 2
#dbc71d

Bli med og 
engasjer deg!

Alle har en 
psykisk helse

Verv en 
medstudent!

Snakk trygt!

#rosakompetanse

Vi har FO i 
ryggen!

Bli med på laget!

Rosa
C 0 M 69 Y 0 K 0
#ed71a8

Skittengrønn
C 56 M 0 Y 52 K 0
#7bc295

Bakgrunn: Profesjonene er element-
er som bygger F´en. O´en sym-
boliserer fellesskapet. Vi står opp 
for hver enkelt medlem, samtidig 
som vi er en viktig fanebærer for 
medlemsmassen. Det uventede og 
lekne skjer når logo spaltes opp til 
bestanddeler og spres rundt som et 
grafisk mønster.
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