
Find din rådgiver på Facebook 
- og deltag i/følg fagrelevante diskussioner  

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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Opret profil 
 
På www.facebook.com opretter du en profil.  

 

Når du har oprettet din profil sender 
Facebook en bekræftelse pr. mail til den 
angivne e-mail, denne skal bekræftes.  

 

1. 

2. 

Trin 1-3 hjælper dig til at tilpasse din profil, det er muligt at gøre dette 
senere ved blot at trykke på ’spring over’.   
 
Trin 1 giver dig mulighed for at indtaste din e-mail og herved tilføje venner. 
Dette er en nem løsning til at finde dit netværk fra begyndelsen.  
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http://www.facebook.com


Opret profil 
 
Det er også muligt at oprette en profil på din smartphone 

 

I App Store søger du på 
Facebook.  

1.  

Når du har fundet Facebook, 
trykker du på ’Åben’ og 
derefter ’Installer’. Facebook 
App’en ligger nu på din 
telefon.  

2. 3. 

Går du ind i Facebook App’en og vælger ’Opret 
profil’, vil du blive guidet igennem opsætningen 
af denne. Der er mulighed for at tilføje 
profilbillede, oplysninger, finde venner og meget 
mere.  
 
Vil du hurtigt i gang, klik på ’Næste’ – det er 
muligt at lave disse indstillinger senere. 
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Tilpas profil 

 I sidemenuen klikker du på dit navn for at komme til ’Min 
profil’, eller hvad der også kaldes din ’væg’.    
Valgte du ’spring over’ ser din profil nu ud som herunder.  Der 
er nu mulighed for at indsætte profilbillede, ændre  
coverbillede, beskrive sig selv og meget mere.   
 
På din smartphone har du samme muligheder. Du finder ’Min 
profil’ som vist her  
 

Vælg et profil billede 

Skift coverbillede Ved at klikke på 
’facebook’ eller 
’Startside’ kommer 
du til ’Startsiden’. 
Her kan du se dine 
venners opslag, 
opslag fra dem du 
følger og 
information fra 
sider du ’Synes 
godt om’. 

’Min profil’ eller 
’væg’ 

1. 2. 3. 
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’Følg’ din rådgiver og få ’Venner’ 

1. 

Du har mulighed for at adskille den private og faglige del på Facebook med funktionen ’Følg’. Når du ’Følger’ en faglig person 
(eller en du ikke er venner med), kan du se vedkommendes ‘offentlige’ aktivitet, men modparten kan ikke se din aktivitet. I et 
venskab kan begge parter se hinandens aktivitet. 

2. 

Brug ’søg’ til at finde den rådgiver du ønsker at 
’Følge’. Ved at klikke på personens navn kommer 
du til dennes profil. 

3. 

Du følger personen ved at klikke på ’Følg’, der vil nu stå 
’Følger’ i feltet. 

Du kan også vælge at klikket på ’Tilføj ven’, hvormed en 
venneanmodning afsendes. Anmodningen skal bekræftes af 
modtageren.  

Under ’Notifikationer’  får du  information om, at 
dine afsendte venneanmodninger er accepteret. 
Ved symbolet med de to personer vil  eventuelle 
venneanmodninger figurere. 

4. 
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’Synes godt om’ sider 
Du kan følge med i aktiviteten for fx dit rådgivningscenter ved at ’Like’/’Synes godt om’ deres side. Herved vil al aktivitet figurere 
på din ’Startside’.  

1. 
2. 

Vha. funktionen ’søg’ finder du 
den side, du ønsker at følge. Når 
du har fundet denne, klikker du 
dig ind på den.  

Inde på siden klikker du på ’Synes godt om’. Når du har gjort 
dette, vil tommelfingeren ændre sig til et flueben.  
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Under ’Indstillinger’ 
og herefter 
’Notifikationer’ har 
du mulighed for at 
aktivere en funktion 
der gør, at du får en 
e-mail, hver gang der 
sker noget i relation 
til din profil.  

 

3. 



Opret side for bedrift 
Du har mulighed for at oprette en side for fx din bedrift, hvilket er en form for profil for virksomheder, mærkesager o.l. 

1. 

2. 

3. 

Under ’pilen’ øverst i højre hjørne finder du ’Opret side’. 

Du kan vælge mellem forskellige former for sider alt efter 
hvilken afsender du er. 
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Opret side for bedrift 

1.  

Step 1-4 guider dig igennem konfigureringen af din side. 

Step 1: Vær opmærksom på om du vælger ’ja’ eller ’nej’. 
 
Du har mulighed for at oprette et link til et andet websted. 
Indsæt blot linket til den ønskede side i feltet og linket vil 
figurere på din side. 
 
I Step 2-3 får du mulighed for at tilføje et billede samt at 
promovere din side, - mod betaling.  

2.  

På siden er der et 
’Administrationspanel’, her 
har du mulighed for at 
konfigurere siden.  
 
Ved at føje siden til 
’Favoritter’, vil den figurere i 
menuen til venstre på 
’Startsiden’ og er dermed 

nem at finde.  
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 Hjælp 

• FAQ Facebook  

• Facebook Help Center https://www.facebook.com/help/  

 

Andre vejledninger fra Vi&Di:  

• ”Rådgivningscentret på Facebook– start en ring, der spreder sig i vandet” 

• ”Rådgiveren på Facebook – skab kommunikation mellem landmændene og dig” 
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