
Velkommen til undervisning

Sådan skriver du et Indlæg eller laver et 
kalenderevent på 

www.gadehavegaard.dk



1) Log ind på www.gadehavegaard.dk/wp-admin. Vælg INDLÆG og TILFØJ NYT.

2) Hav et billede klar til din artikel på computeren. (Det er det første billede der vises 
over indlægget før folk klikker LÆS MERE ).
(Har du ikke et billede, kan du bruge “Nyt fra GHG” -billedet. Søg på det i 
mediebiblioteket).
Og du kan stadig tilføje alle de billeder du vil i selve dit indlæg!

3) Så skriver du din overskrift (Det er samtidig navnet på dit indlæg).

4) Bagefter skriver du en fængende underrubrik. (Det er den tekst der dukker op 
under dit indlæg før “Læs mere” knappen. (men husk at systemet kun viser 55 ord 
før “Læs mere knappen”)



5) Nu skriver du så selve den tekst der skal stå i dit indlæg (eller også kopierer du bare 
teksten ind hvis du har skrevet den i forvejen?).

6) KLIK UDGIV, og voila! Nu er har din artikel lagt sig på de sider (i de kategorier) du har 
angivet og tilføjet den ‘Forfatter’ du har valgt som afsender automatisk, med dato.

HUSK: Ret aldrig direkte i indlægs-containerne på siderne. Ret KUN indlægget i ‘ALLE 
INDLÆG ‘
(se billedet her tv./ovenover) !
Tilføj heller aldrig nye kategorier! Tak.

Se herunder hvordan du tilføjer PDF’er, billeder, film, citater osv. til dit indlæg. 

8 ting du skal gøre for at lave et indlæg:



Lavede du en fejl? 
Under ‘Lynredigér’ kan du hurtigt ændre indlæggets titel, forfatter og 
kategori.

Det er nemlig indlæggets dato (og klokkeslet) der bestemmer 
rækkefølgen på hjemmesiden
(hvor man kun ser de 3 seneste indlæg. Dog kan man 
“bladre tilbage” i indlæg under de containere de ligger i !).



Sådan vedhæfter, eller viser du en PDF i et indlæg

Hvis du vil vedhæfte en PDF trykker du på PLUS-knappen og 
vælger FIL i værktøjskassen.



Lav et kalender-event

Se forklarings-videoen

Kalenderen består af 5 kalendere i én, så det er vigtigt at du vælger den rigtige før 
du til sidst klikker på GEM!

Arrangementer. (De ting der sker én gang)
Aktiviteter. (De ting der sker flere gange)

Årshjul. (De ting der sker fast i løbet af året)
Vigtige påmindelser. (f..eks omkring frister, P-pladser, vandlukning, TV-signal osv.) 

Lokalereservationer og events i Beboerhuset/Cafeen

Sådan gør du:

Log ind på kalenderghg@gmail.com

Dobbeltklik på en dato.

Udfyld oplysninger samt tidspunkt, adr, påmindelser og gentagelser.

Lav evt. links eller vedhæft filer og vælg 1 af de 4 kalendere.

Husk at gemme – og chek så hjemmesiden efter lidt tid 
(husk at genindlæse siden).

TIP: Gem login-links i dine bogmærker på favoritlinien i browseren.
Chrome og Safari kan endda huske dine koder for dig! Og i Chrome kan du 
springe imellem dine forskellige profiler når du er logget ind med din Google-
mail.


	Tom side



