Del en aktivitet på Facebook
Der er flere måder, hvorpå du kan dele en aktivitet fra Folkedans Danmarks hjemmeside på Facebook:




På privat Facebookprofil
På Facebookside
I en gruppe

Som udgangspunkt er det relevant, at benytte sig af alle 3 muligheder. Medmindre det er en privat
aktivitet, hvor kun medlemmer er inviteret eller lign.
I denne guide kan man få følge trin for trin, hvordan en aktivitet deles.
Første step, uanset hvem det skal deles med er, at finde aktiviteten i aktivitetskalenderen.

Del på Facebookprofil
Når du deler en aktivitet på din Facebookprofil, så er det alle dem, som du er venner med på Facebook, der
kan se din delte aktivitet. Det er relevant i de sammenhænge, hvor andre en foreningens medlemmer eller
Folkedans Danmarks medlemmer kan deltage.
Når du har fundet den aktivitet, som du gerne vil dele skal du klikke på den lille pil ude til højre. Herefter
kommer al information om den pågældende aktivitet frem. Neden for informationen finder du et
Facebook-ikon. Det skal du klikke på.
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Herefter kommer følgende billede frem:

Her kan du lave
en lille
beskrivelse af
din begivenhed.

Klik herefter på
”Slå op på
Facebook”.

Nu har du delt en aktivitet på din Facebookprofil og når andre ser dit opslag vil det se således ud:
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Del i en Facebookgruppe
Efter du har delt din aktivitet på din Facebookprofil, så kan du dele det i en gruppe også. Det kunne f.eks.
være ”Danske Folkedansere”, lokalgrupper eller lign.
Det gør du ved at trykke på ”Del” og så vælge ”Del i gruppe”:

Nu får du vist en liste over de grupper, som du er medlem af. Vælg den eller de grupper, der er relevante
for aktiviteten:

Herefter kommer du frem til en skærm, der minder om billedet på side 2, hvor du kan lave dit opslag og
dernæst slå op i en gruppen. Det er samme fremgangsmåde, som ved at lave et opslag på din profil.
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Del på Facebookside
Når du gerne vil dele et opslag på en Facebookside, så kræver det, at du er administrator på siden. Det vil
sige, at du skal have bemyndigelse til at lave opslag på vegne af din forening.
Det er fuldstændig samme fremgangsmåde, som ved deling i en gruppe. Du skal blot i stedet vælge ”Del på
en side” og så vil der komme en liste over de Facebooksider, som du er administrator af:

Vælg den side du gerne vil dele dit opslag på og følg så samme fremgangsmåde, som ved grupper.
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