
Vår nye nettside befinner seg på nettstedet squarespace.com. 

1. Skriv squarespace.com i adresselinjen i nettleseren.
2. Trykk på LOG IN.
3. Skriv e-postadressen som din avdeling bruker og deres passord inn i 

feltene du ser på bildet.

Hvilken e-postadresse og hvilket passord dere skal bruke for å logge dere 
skal de pedagogiske lederne ha kunnskap om. Man kan skrive ned 
informasjonen i en liten notisblokk eller lignende, som alle på 
avdelingene vet hvor er. Avdelingene i Alveskogen har en bruker,
avdelingene på Tunet har en bruker og Bjørnehiet (+ den nye avdelingen) 
har en bruker. 
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1. Trykk på nettsiden i den hvite firkanten.
2. Trykk på «Pages».
3. Du er nå inne bak scenen på nettsiden. Trykk på «Foreldre».

De andre knappene på nettsiden er ikke av betydning for å legge ut 
bilder på foreldre-bloggen.
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1. Du er nå klar til å lage ett nytt innlegg på foreldre-bloggen. Trykk på pluss-
knappen for å begynne på ett nytt innlegg. Gamle innlegg kommer til å ligge 
under dette området.

2. Denne rubrikken åpnes når man skal lage ett nytt innlegg på nettsiden. Pilen 
viser hvor man skal skrive tittelen på innlegget sitt.

3. Dette området skal fylles med innholdet du ønsker at foreldrene skal se. 
Innleggene lages ved hjelp av blokker med forskjellig innhold. F.eks. tekstblokker, 
bildeblokker, osv. Pilen peker på en tekst-blokk som man kan redigere.

Nye blokker kan legges til ved å
trykke på pluss-knappen den blå
pilen peker på.



1. Denne rubrikken åpnes når man skal legge til nye blokker. Pilen peker på det 
området av rubrikken vi kommer mest. Her kan man velge og vrake mellom 
masse forskjellige blokk-typer, men de vi kommer til å bruke mest er «Text», 
«Image» og «Video». I denne bruksanvisningen trykker vi på «Image».

2. Denne rubrikken åpnes når man skal legge inn ett bilde i innlegget. Her 
laster man opp bilder man har liggende på maskinen. Dette gjelder også om 
man skal laste opp video-snutter.

3. Slik ser det ut når man skal finne og laste opp bilder (i hvert fall på en 
maskin med Windows). Velg bilde og trykk på «Åpne». Når man har gjort 
dette kommer man tilbake til rubrikk 2. Når bildet er ferdig lastet opp 
trykker man på «Design» (følg blå pil).
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I Design-rubrikken gjør man den siste finpussen før man legger bildene de inn i 
innlegget:

1. I denne rubrikken velger man om man skal ha noe undertekst på bildet sitt. 
Velg «Do Not Display Caption». Om man ønsker undertekst kan dette 
redigeres etter at bildet er lagt inn i innlegget.

2. Her velger man at bildet skal strekke seg til størrelsen på blokken bildet 
befinner seg i. Velg «Stretch».

3. Her velger man «Enable Lightbox» og velger «Light Overlay» som Lightbox
Theme. Det vil si at man kan trykke på bildene når innlegget er ferdig. Da vil 
bildet åpne seg i stor versjon og legge seg over nettsiden, slik at foreldrene 
kan få se større versjoner av bildene vi legger ut.

4. Når man har endret på dette kan man trykke på «Apply». Da vil bildet ligge 
klart i innlegget.



Nye blokker, uansett hvilken type man legger inn, havner nederst i innlegget. På 
bilde nummer 1 ser man hvor bildet havner først, men det kan flyttes.

1. Om man vil flytte på bildet setter man musepekeren hvor som helst på 
bildet, og drar det til ønsket sted.

2. Når man flytter en blokk, i dette tilfellet ett bilde, velger man hvor man vil 
ha det. Nettsiden forteller deg hvor bildet ditt vil havne ved å vise deg slike 
svarte streker. Denne svarte streken prøver å fortelle deg at bildet ditt vil 
havne ved siden av den eksisterende tekst-blokken (se svart pil).

3. I dette tilfellet vil bildet vil da havne her.1
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Nye blokker, uansett hvilken type man legger inn, havner nederst i innlegget. På bilde 
nummer 1 ser man hvor bildet havner først, men det kan flyttes.

1. Man kan legge til så mange blokker man vil, og hver nye blokk, vil havne nederst i 
innlegget. Her har vi lagt til en ny tekst-blokk, som også kan flyttes rundt.

2. Når man skal flytte en tekst-blokk kan man ikke trykke hvor som helst i blokken. Man 
må trykke på den grå boksen og dra den dit man ønsker. Også her dukker det opp en 
svart linje der man ønsker at teksten skal havne.



1. Med utgangspunkt i forrige slide, så havner
teksten til venstre for bildet hvis man drar det og 
slipper det ved den svarte streken.

2. Ønsker man å slette en blokk trykker man på den 
knappen som nå er markert med oransj på bildet. 
En knapp med en søppelbøtte som ikon. Dette er 
det samme for alle typer blokker.

Når man har lagt til de blokkene man ønsker å ha i
innlegget sitt, så er det klart til å publiseres.

Det er viktig å påpeke at man ikke behøver å flytte 
rundt på blokker om man ikke ønsker det. Man kan 
legge blokker inn i innlegget og la det ligge der det 
havner (på bunnen). Det er allikevel viktig å vite at man 
kan flytte blokker rundt.

På neste bildet ser vi hvordan man publiserer.



1. Når man er ferdig med å redigere tekst-blokkene 
sine og ferdig med å legge inn bilder, og andre 
blokker man ønsker er det på tide å publisere 
innlegget sitt. Man trykker da på «SAVE AND 
PUBLISH». Man kan også velge å bare lagre 
innlegget, slik at man kan jobbe med det senere. 
Da velger man «SAVE». Ønsker man å slette 
innlegget, f.eks. hvis man ombestemmer seg, så 
trykker man på «DELETE». «CANCEL» kansellerer 
alt arbeidet man har utført. Effektivt det samme 
som å trykke «DELETE», om man ikke har lagret.

Har man trykket «SAVE AND PUBLISH» er det viktig å
påpeke at innlegget er tilgjengelig for gjennomsyn av
foreldre kun få sekunder etterpå.



1. Når man har publisert ett innlegg havner de her, der vi startet. Her 
vil man ha tilgang til alt av innlegg, både publiserte innlegg og 
innlegg som kun er lagret.

2. Ved å la musepekeren sveve over innlegget får man mulighet til å
trykke «EDIT» for å redigere ferdige innlegg eller for å fortsette på. 
Man kan også velge å trykke på «DELETE» herfra. Om man skulle 
finne på å gjøre dette ved ett uhell får man en advarsel om dette, 
før innlegget blir borte.

Dette har vært en grunnleggende bruksanvisning for å legge ut innlegg 
på vår nye nettside. Om det er noe usikkerhet rundt dette, eller om 
dere syns det er vanskelig, så er det bare å kontakte Jan Sindre.

Lykke til!


