
 

 

 

 

 

 

 

 

BRUKERMANUAL  

(versjon 1.0) 

 

  



1. Innlogging 
 
Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst 
på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke på «Logg inn».  

 
 
Deretter oppgir du brukernavnet og passordet ditt, og du er inne. 
 
 

2. Kontrollpanel 
 
Når du er logget inn, ser skjermen omtrent slik ut: 

 
 
Den svarte spalten til venstre, er der du velger hva du vil gjøre. For å oppdatere nettsidene til 
lokalforbundet trenger du primært å forholde deg til tre knapper. Det er «Innlegg», «Media» og (en 
sjelden gang) «Utseende»: 
 
 
 
 
 

 
Innlegg er der du lager saker som skal legges ut på nettsida. 

   Media bruker du til å laste opp bilder du vil bruke i sakene dine. 
 
 
 
 
 
 
Utseende bruker du for å forandre på beskrivelsen av lokalforbundet på 
lokalforbundets forside, og til å oppdatere semesterprogrammet. 



2. Skrive innlegg 
 
«Innlegg» er alle sakene som legges ut som nyheter på nettsida til lokalforbundet. Sånn som dette: 
 

 
Når du skal lage et nytt innlegg, trykker du på «Innlegg» i menyen på venstre side av skjermen. 
Deretter trykker du på «Legg til nytt»: 
 

 
 
Da får du opp en skjerm som minner veldig om den du kjenner fra «Word»: 
 

 
 



Merk at du har tre felter å jobbe i. Fra øverst til nederst blir disse henholdsvis overskrift, hovedtekst 
(altså selve teksten) og utdrag. Overskriften og utdraget blir vist på forsiden til lokalforbundet ditt. 
Den øvrige teksten får leseren se når hun klikker seg inn på saken.  
 

Overskrift 
I det øverste feltet, der det står «Skriv tittel her», skriver du det som skal bli overskriften på saken: 
 

 
 

Hovedtekst 
I det midterste feltet skriver du selve saken din: 

 
Du skriver teksten omtrent som når du skriver i Word. I menyen over feltet der du skriver, vil du også 
gjenkjenne de vanligste tastene for formattering av tekst som du har i Word, som bold/fet skrift, 
italic/kursiv tekst, osv.  
 
Du kan ikke velge ulike fonter (skrifttyper) for brødteksten din. Men i menyen finner du en 
rullemeny, der det står «Avsnitt». Når du trykker på den rullemenyen, kan du velge ulike typer 
overskrifter, om du ønsker f.eks. under-overskrifter i teksten din: 

 
 
En annen «layout-effekt» du kan merke deg, er sitatfunksjonen: 

 
 
Ved å bruke denne, legger du til tekst som blir sitatuttrekk i den ferdige saken din. Altså et sitat som 
ikke står sammen med resten av teksten, men som blir et blikkfang. Slik: 
 



 
 
 
Lenker 
Hvis du vil legge inn lenker i teksten din, er det en egen knapp for dette: 

 
Den markerte knappen til venstre legger til en lenge, den til høyre fjerner en lenke du har laget.  
 
Når du har trykket på «lage lenke-knappen», markerer du teksten du vil skal være en lenke, og 
skriver inn den adressen du vil det skal lenkes til: 

 
 
 

Utdrag 
Det nederste feltet når du legger til et nytt innlegg heter «Utdrag». Dette er den teksten som blir 
synlig sammen med overskriften og bildet på forsiden av lokalforbundets nettside: 

 
Det er lurt om denne teksten er litt kort og spissformulert og gir leseren lyst til å klikke seg inn på 
saken. Samtidig bør den være såpass informativ at den gir en klar idé om hva saken handler om. 
 
 
Fremhevet bilde 
Nesten øverst til høyre på skjermen din er det et felt som heter «Fremhevet bilde»: 



 
Fremhevet bilde skal alltid brukes når du lager en nettsidesak. Dette er bildet som kommer øverst på 
siden, sammen med overskriften; og det bildet som kommer på forsiden: 
 

 
Uten dette bildet blir layouten både på saken din og på forsida til lokalforbundet ganske rar. Derfor 
skal du alltid bruke «fremhevet bilde». Gjør det gjerne til en vane å velge dette som det første du gjør 
når du lager en ny sak! 
 
Når du trykker på knappen «Bestem fremhevet bilde» kommer du til Mediebiblioteket, som vi 
kommer tilbake til hvordan vi bruker. 
 
Legge til bilde i saken 

Hvis du vil legge til et bilde til saken din, utover «fremhevet bilde», velger du knappen «Legg til 
media», som du finner nesten øverst til venstre på skjermen: 

 
 

Når du trykker på knappen «Legg til media» kommer du til Mediebiblioteket, som vi kommer tilbake 
til hvordan vi bruker. 
 
Når du har lagt til et bilde i teksten din, kan du høyreklikke på det for å gjøre mindre redigeringer. Da 
får du opp en liten meny rett over bildet: 

 



Det kan være verdt å merke seg at med tanke på layouten, er det nesten alltid klart best å 
venstrejustere bildene. Det gjør du på knappen helt til venstre på menyen over bildet.  
 
Publisere innlegget 
Når du er ferdig med å skrive innlegget og har lagt til «Fremhevet bilde», «Overskrift» og «Utdrag», 
er du klare til å publisere innlegget ditt. Da tar du i bruk menyen på høyre side av skjermen: 

 
 
Først må du velge kategori. Dette betyr å gi nettsida beskjed om hvor den skal plasseres. Her skal du 
alltid hake av for lokalforbundet ditt. I tillegg vil du nesten alltid velge «Nyheter». Da kommer saken 
din opp både under «Nyheter» på hovedsida forbundet.no, og som nyhetssak på forsida til 
lokalforbundet ditt.  
 
Hvis det er en sak du ikke ønsker skal ligge åpent på sidene (for eksempel fordi det er en underside til 
en annen sak, og du bare ønsker at den skal nås av dem som har adressen til sida), kan du gjøre dette 
ved å hake av for valget «Ukategorisert» (da må du ikke velge «Nyheter»).  
 
Deretter trykker du på den blå «Publiser-knappen»: 

 
 
To triks du kan merke deg:  
Det kan være lurt å trykke «Forhåndsvis» før du publiserer: 
 



 
Da får du sett innlegget ditt sånn som det ser ut når det er publisert. Noen ganger kan det ha skjedd 
noen lett uforståelige endringer i layout, bildeplassering og så videre, som det kan være lurt å rette 
opp i før du publiserer.  
 
Du kan utsette publiseringen av teksten din: 

 
Standard-innstillingen er at innlegget publiseres umiddelbart når du trykker «Publiser». Men om du 
velger «rediger» her, kan du bestemme et tidspunkt for når innlegget skal publiseres.  
 
Endre et tidligere innlegg 
Hvis du vil gjøre endringer i et innlegg du har skrevet tidligere, velger du «Innlegg» og så «Alle 
innlegg» i menyen til venstre. Da får du opp en oversikt over alle innleggene som er lagt ut på 
forbundet.no. Så må du bare bla deg fram til det innlegge du vil endre på, og trykke «Rediger»: 
 

 
 
 

3. Mediebiblioteket 
 
Mediebiblioteket er der vi har lagret alle bildene og dokumentene vi bruker på nettsida. Du finner 
det i menyen til venstre på skjermen din: 

 
Som du ser, har du to valg, «Bibliotek» og «Legg til ny». Det første tar deg til de 
bildene/dokumentene som allerede er lastet opp. Det andre lar deg laste opp et nytt bilde eller 
dokument. Du kan også laste opp nye filer når du er inne i selve mediebiblioteket. 
 
Mediebiblioteket ser omtrent sånn ut: 
 



 
Mediebiblioteket har en søkefunksjon, men det er foreløpig ingen god måte å organisere bildene på. 
Så om du vil bruke et bilde som allerede finnes i biblioteket, må søke etter det (tittel) eller bla deg 
gjennom bildene.  
 
For å sette inn et bilde i teksten din (eller et «fremhevet bilde), trykker du på ikonet av det bildet du 
ønsker deg, og så på den blå knappen «Sett inn i innlegg» som du finner nederst til høyre på 
skjermen: 

 
 
Rett over den knappen har du noe som heter «Skjerminnstillinger for vedlegg». Her er det lurt å 
velge at bildet skal være venstrejustert, ved å passe på at det står «Venstre» under menyen «Stille 
opp» (dette er en standardinnstilling). 
 
Laste opp nye bilder 
Hvis du vil legge til et bilde som ikke finnes i mediebiblioteket fra før, trykker du enten på knappen 
«Legg til ny» under «Media» i venstremenyen:  

 
 
Om du allerede er inne i mediebiblioteket kan du trykke på fanen «Last opp filer» øverst til venstre: 

 
 
Da får du opp et skjermbilde der du kan legge til filer: 



 
Merk at maksimal filstørrelse er 3 MB. Om bildet ditt er større enn dette, må du forminske det i et 
bilderedigeringsprogram før du laster det opp.   
 
Når du har lastet opp en fil, vil den legge seg «først» i mediebiblioteket. Altså øverst til venstre av alle 
bildene i biblioteket.  
 
 

 

4. Legge ut dokumenter 
Du kan legge ut dokumenter, for eksempel referater fra styremøter. Dette gjøres ved å legge ut en 
lenke til dokumentet ditt.  
 
For å få til dette, må du første laste dokumentet opp i mediebiblioteket. Merk at du bare kan laste 
opp pdf-dokumenter. 
 
Etter at du har lastet dokumentet opp i mediebiblioteket, velger du ikonet til dokumentet du vil legge 
ut, akkurat som når du legger til bilder i saken din.  
 
Når du har markert filen du vil laste opp, vil du helt til høyre i skjermen få opp noe som heter 
«Vedleggsdetaljer». Her vil du få opp en «URL», som er nettadressen til filen du har markert: 

 
 
Denne URLen markerer du ved å dobbeltklikke på teksten. Deretter kopierer du den ved å 
høyreklikke og velge «Kopier» eller ved å trykke Ctrl+C.  
 
Nå har du en adresse du kan lenke til. Deretter lager du en lenke i teksten din (se kapittel 2), og limer 
inn adressen du nettopp har kopiert i «lenke til»-feltet.  
 



På nettsiden din blir resultatet blir noe sånt som dette: 

 
 
 
5. Oppdatere semesterprogrammet 
 
På forsiden av lokalforbundets hjemmeside ligger semesterprogrammet alltid ute på høyresiden av 
skjermen: 

 
 
For å oppdatere dette programmet, må du gå til «Utseende» i menyen til venstre, og deretter velge 
«Widgeter»: 

 
 
Da får du opp fire rullemenyer: 

 
 
Her velger du «Blog Sidebar» og deretter ditt lokalforbund: 



 

Så skriver du inn programmet: 

 
Merk at for å få til formatering av tekst (fet skrift, kursiv, etc), må du selv skrive inn helt enkel html-
koding. Det er ingen knapp som gjør det for deg. Det er imidlertid veldig enkelt. Det eneste du 
eventuelt trenger for å gjøre det litt pent, er fet skrift. Det gjør du helt enkelt ved å skrive <b> før 
teksten du vil skal være fet, og </b> når du vil ha vanlig tekst igjen. 
 
Så hvis du f.eks. vil skrive «Velkommen til Forbundshelg på Haugtun!» i programmet, skriver du: 
«Velkommen til <b>Forbundshelg</b> på Haugtun!»  
 

  



6. Oppdatere beskrivelsen av lokalforbundet 
 
På venstresiden av forsiden til lokalforbundet står det en beskrivelse av lokalforbundet: 

 
 
For å endre denne, gjør du nøyaktig som når du oppdaterer semesterprogrammet. Bortsett fra at du 
velger «Left Sidebar» i stedet for «Blog Sidebar»: 

 
 
 

7. Kalender-funksjonen 
 
På forsiden av forbundet.no er det en kalenderfunksjon, under banneret «Hva skjer»? 

 



 
Her står det til enhver tid hva som skjer i Forbundet, nasjonalt og lokalt, i en uke framover. Denne 
feedes fra en Google-kalender. Foreløpig har vi ikke noe bedre system for å oppdatere denne, enn at 
lokalforbundene sender inn en oversikt over arrangementene sine, gjerne med en kort beskrivelse, til 
post@forbundet.no. Og så oppdaterer generalsekretær kalenderen. Gjør det gjerne til en vane å 
sende inn denne informasjonen hver gang dere har planlagt et arrangement! 
 

 
8. Logge ut 
 
Når du er ferdig med å endre ting på nettsidene, må du huske å logge ut! Det gjør du øverst i høyre 
hjørne: 
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