
Rådgiveren på Facebook 
- skab kommunikation mellem landmændene og dig 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


• Opret Facebook-profil 

• Tilpas profil 

• Opret ’Følger’-funktion 

• Opret en gruppe 

• Kommuniker i gruppen 
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Indhold 
 



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 for at 
du kan fortsætte. 

 

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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Ved at klikke på ’facebook’ eller ’Startside’ kommer du til 
’Startsiden’. Her kan du se opslag fra de sider, du ‘Synes godt 
om’, personer du ‘følger’ og dine venner.  

Tilpas profil 
I det blå banner 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 dig selv og meget mere.  

’Min profil’ eller 
’væg’. 

Tilføj coverbillede 

Tilføj profilbillede 
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2. 

1. 

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.  



Opret ’Følger’-funktion 

1. 

For at personer kan se din aktivitet på Facebook, kræver det, at de enten ’Følger’ dig eller er ’Venner’ med dig. Dine ’Følgere’ kan 
kun se dine offentlige opslag, hvorfor denne funktion kan være relevant for dig som rådgiver, hvis du vil formidle faglig viden til fx 
landmænd via. din Facebook profil.   

2. 

For at folk kan følge dig, skal ’Følger’-
funktionen aktiveres. Dette gøres ved at 
klikke på ’Privatindstillinger’.  

3. 
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Herefter klikkes på ’Følgere’. 

Du skal sætte et flueben ud fra ’Aktiver Følger-funktion’. Her har du 
også mulighed for at vælge, hvem der kan kommentere på dine 
opslag, i hvilke tilfælde du ønsker at modtage notifikationer 
omhandlende dine følgere, skabe forbindelse til en Twitter-konto 
samt generere en Følger-funktion på et andet websted.    
Når funktionen er aktiveret har folk mulighed for at trykke på en 
’Følg’-knap på din profil/væg.  



Opret en gruppe 

I søjlen til venstre på din 
’Startside’ kan du se dine 
grupper og ’Oprette grupper’. 

1. 

Det kan være praktisk at oprette en gruppe, fx en erfa-gruppe. Herved får man mulighed for at stille spørgsmål i plenum, målrette 
informationen mod gruppemedlemmerne og starte diskussioner. Du behøver ikke være venner med personer, du tilføjer til 
gruppen. Du skal bare kende deres e-mail. Hvis I er venner, kan du bare søge på navnet (se trin 4). 

2. 

Udfyld oplysningerne. Først efter du har 
trykket ‘Opret’ kan du tilføje personer, 
som du ikke er venner med via e-mail. 
Du kan vælge mellem forskellige typer af 
offentlighed alt efter hvilken type 

gruppe, du ønsker. 

Du vil nu kunne se din gruppe i 
søjlen til venstre på ’Startsiden’.  

3. 
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4. 

Når du trykker på den valgte 
gruppe kommer gruppesiden frem, 
og her kan du i højre side tilføje 
medlemmer via e-mail. 



På gruppesiden kan du og medlemmer af gruppen: 

 

Du har mulighed for at stille et spørgsmål og 

tilføje svarmuligheder. Svarandelene vises i 

procent og kan derfor benyttes som afstemning. 

Stille et spørgsmål 

Ved ’Tilføj fil’ har du mulighed 
for at uploade dokumenter i 
gruppen, fx referat fra sidste 
møde.  

Tilføj fil 

Skrive opslag 
Skriv en besked på 

væggen. 

Tilføje billeder/videoer 
Du har mulighed for at uploade et 
medie. 
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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” 

• ”Find din rådgiver på Facebook – og deltag i fagrelevante diskussioner” 
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