Sådan laver du stories på facebook
Gå ind på facebook-appen via din mobil.
Gå til din lokalforenings facebookside, som du administrerer.
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2.

1. Klik på profilbilledet
2. Klik på ”opret historie”

Det ser nu sådan ud:

1.
2.

Der er mange muligheder i stories, men I vil primært få brug for, hvordan I lægger et billede
op, og hvordan I laver en story med ren tekst.
1. Her kan du vælge at lave en story med ”tekst”
2. Her kan du vælge et billede fra din kamerarulle

Hvis du vælger et billede, ser det sådan ud:
Til højre har du forskellige valgmuligheder, du kan tilføje til din story. De primære funktioner, du
får brug for, er:
1. Klistermærker
2. Tekst
3. Knapper
1.
2.

3.

1. Klistermærker
Når du trykker på klistermærket, kan du bl.a. vælge forskellige smileys.

Under klistermærker kan du også trykke på ”GIF’er” (som er illustrationer)

Du kan søge efter forskellige GIF’er, f.eks. ”arrow”, hvis du skal bruge en pil, eller ”heart”, hvis
du skal bruge et hjerte. OBS: Du kan kun skrive søgeord på engelsk.
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2. Vælg ”tekst” og tilføj tekst til dit billede.

3. Vælg ”knapper” og tilføj et link til din story. Det kan f.eks. være et link til en artikel eller en
begivenhed. På den måde kan folk swipe op og komme direkte ind på et bestemt link
Når du har tilføjet alt til din story, skal du trykke på ”del nu”

Tips til at lave en god story
-

-

Lav dem enkle
o Undgå for meget tekst på en story, så del det hellere op i flere stories
o Hvis du har et billede på din story, skal du placere teksten rundt om billedet, så du
sikrer dig, at man stadig kan læse teksten
Tilføj links til f.eks. begivenheder, artikler, foredrag mv. – afhængig af hvad din story
handler om
Brug GIF’er
o Pile til links, så man kan swipe op
o Emojies eller andre symboler, der får din story til at se spændende ud og fange
læserens øje

Hvorfor og hvornår skal jeg lave en story?
-

Stories er hurtige at lave og er en nem måde at opdatere sine følgere på
Du kan lave en story, hvis I f.eks. er på gåtur, og du vil opdatere fra gåturen undervejs.
Du kan også lave en story, der bakker op om et opslag du har lavet.

o Hvis du har et opslag om nytårsmarch eller et foredrag, kan du lave en story, der
bakker op om opslaget. Her kan du også tilføje et link til begivenheden, så folk kan
swipe op og melde sig til.

