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1 Innledning 
 

Startsiden for en lokalforening (også betegnet som landingsside) er en avdelingsside. I praksis 

ligner innholdet på denne siden mye på oppsettet for et innlegg, men har en annen funksjon. 

 

Bildet som presenterer lokalforeningen og navnet på foreningen vises sammen med de øvrige 

lokalforeningene på startsiden for telepensjonistene.no dersom man klikker på menypunktet 

Våre lokalforeninger i hovedmenyen. 

 

Innholdet på startsiden for lokalforeningen vises dersom man klikker på navnet for den 

enkelte lokalforening. Som en del av innholdet vil alle artiklene som er produsert på sidene 

for lokalforeningen vises etter hverandre nedover på startsiden. 

 

Denne veiledningen inneholder et forslag til hvordan tilgang til det mest aktuelle innholdet 

kan vises ovenfor listen over alle artiklene og dermed gi dette et sterkere fokus.  

 

Dette er imidlertid en løsning som i første rekke egner seg for de lokalforeningene som har 

mye innhold på sine hjemmesider og trenger et sted å gi spesielt fokus på deler av innholdet. 

Løsningen anbefales ikke for lokalforeninger med et begrenset innhold på sine hjemmesider. 

 

Det anbefales for øvrig at antallet henvisninger til innhold ikke blir for stort og det skal ikke 

erstatte valg av innhold gjennom bruk av menypunktene til høyre på hjemmesidene. 

 

Kort sagt innebærer løsninger å legge inn en tabell på startsiden og deretter fylles denne med 

et illustrerende bilde, beskrivende tekst og en lenke knyttet til Les mer. Fremgangsmåten er 

beskrevet nedenfor. 

2 Hente fram startsiden for en lokalforening 
Startsiden for din lokalforening hentes fram ved å klikke på menyfeltet Avdelinger som ligger 

øverst til venstre på Kontrollpanelet. En bruker med rolle som forfatter (gjelder bl.a alle 

redaktørene i lokalforeningene) får dermed opp navnet på sin lokalforening, se bildet 

nedenfor.  
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3 Legge inn tabell 
Klikk på navnet til lokalforeningen (se bildet foran). Da hentes startsiden for lokalforeningen 

fram og kan redigeres.  

 

For mange vil det enkleste være å lage tabellen i word og deretter kopiere den inn i brødtekst 

feltet på startsiden. Der kan den deretter brukes til å fylle inn med tekst og bilder.  

 

Fremgangsmåten nedenfor er forklart med utgangspunkt i å bruke tabellfunksjonen som ligger 

i WordPress. Klikk først på funksjonsknappen Tabell (se bilde nedenfor) og velg antall 

kolonner og rader tabellen skal inneholde. Her er det valgt 3 kolonner og seks rader.  

 

Kolonnen i midten brukes kun som mellomrom mellom kolonne 1 og 3. Rad nr 2, 4 og 6 kan 

brukes tilsvarende som mellomrom mellom de andre radene. 

 

Klikk på lokalforeningens navn 

for å hente fram startsiden 

Ikke bruk dette valget 
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Bruk gjerne mellomrom tasten for å utvide hver av de tre kolonne noe. Dette gjør det noe 

enklere å jobbe med tabellen.   

4 Legge inn innhold i tabellen 
Innholdet i en slik visning bør bestå av et bilde, en illustrerende tekst og en lenke til det 

innholdet som skal fokuseres. 

4.1 Legge inn et bilde 

Bildet som skal legges inn bør alltid være det samme som er brukt for å illustrere artikkelen 

eller innhold som lenken fører til. 

 

For å legge inn et bilde plasseres markøren i den aktuelle cellen. Start med celle nr 1 øverst til 

venstre. Klikk deretter på funksjonsknappen Legg til media og legg til bilde slik det er 

beskrevet i veiledning om å lage et nytt innlegg. I mediebiblioteket bør det i dette tilfellet 

alltid velges Miniatyrbilde som størrelse på bildet som skal lastes inn (se bilde nedenfor). 

 

 

Funksjonsknapp for å 

lage en tabell 

RAD 

K
O

L
O

N
N

E
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4.2 Skrive tekst og legge inn lenke 

Teksten som skrives inn bør illustrere innholdet som lenken i innledningen fører til. 

 

 
 

Tilslutt i innledningen skrives Les mer.... på egen linje. Her skal det legges inn en lenke til 

det aktuelle innholdet. Dette vil føre til at dersom en leser klikker på Les mer... kommer det 

aktuelle innholdet opp. 

 

Første skritt er å markere Les mer... ved å holde ventre museknapp nede og dra pekeren over 

teksten. Klikk deretter på funksjonsknappen Sett inn/rediger lenke. Da kommer følgende bilde 

opp: 

 

 
 

Legg til lenke 

Klikk alltid her dersom lenken 

fører til en ekstern nettside 
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Bruk søkefunksjonen for å finne det rette innholdet på en enkel måte. Velg det aktuelle 

innholdet og klikk deretter på Legg til lenke i den blå boksen.  

 

Deretter kan innholdet publiseres ved å klikke på Oppdater i den blå boksen øverst til høyre. 


