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1 Generelt 
Telepensjonistenes nettavis er et internett basert informasjonsorgan med nettadresse 

telepensjonistene.no. 

 

Dette er en brukerveiledning som skal være til hjelp for de som legger inn innhold på 

hjemmesiden for en lokalforening og beskriver fremgangsmåten for å utføre de mest 

grunnleggende oppgavene. 

2 Startside for redaktører 

2.1 Logge inn på WordPress 

Hent fram siden for innlogging ved å lime inn følgende i adressefeltet på nettleseren: 
http://telepensjonistene.no/wp-admin 
 

Da kommer følgende bilde opp: 

 

 
 

 

Brukernavn og passord skrives i de respektive feltene. Husk å skille mellom store og små 

bokstaver. 

 

Klikk deretter på knappen Logg inn. 

2.2 Kontrollpanel 

Kontrollpanelet er det første bildet som kommer opp etter å ha logget seg på WordPress.  

http://telepensjonistene.no/wp-admin
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3 Lage et nytt innlegg 

3.1 Overskrift, ingress og brødtekst 

Klikk på menypunktet Innlegg i kontrollpanelet. Bildet som da kommer opp ser slik ut i 

øverste venstre hjørne: 
 

 
 

Klikk på feltet Legg til nytt. Da kommer dette bildet opp: 
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Start prosessen med å skrive inn tittelen på innlegget. Dette blir overskriften på det nye 

innlegget. 

 

Deretter skrives ingressen in. Dette er innledningen til innlegget og skal si noe om hva 

innlegget inneholder. Merk at teksten i ingressen ikke vil følge med og inngå i selve 

artikkelen som ligger i brødteksten (se nedenfor). 

 

Når det er gjort, bør det velges et bilde som illustrerer innlegget og som vil bli vist sammen 

med ingressen. Dette gjøres ved å klikke på menypunktet Bestem fremhevet bilde. Dette 

finnes nede til høyre på bildet Legg til innlegg og ser slik ut: 

 

 
 

Ved å klikke på Bestem fremhevet bilde kommer man til mediebiblioteket som ligger til 

grunn for å velge illustrasjonsbilde. Følgende bilde kommer frem: 



Brukermanual for telepensjonistene.no på WordPress                          Side 6 

 

 
 

Her ligger en oversikt over alle bildene i mediebiblioteket. Her kan man velge hvilket bilde 

som skal legges inn for å illustrere innlegget. Her ligger det mange bilder og det anbefales 

sterkt å bruke søkefunksjonen. Den finnes øverst til høyre på bildet (se rød pil): 

 
 

Skriv inn et søkeord for å finne det riktige bilde. Forutsatt at bildene er lagret i samsvar med 

vedtatt navnestandard, kan du søke med å angi de tre første bokstavene pluss bindestrek, f.eks 

GJV- for bildene som tilhører Gjøvik lokalforening.  

 

Klikk på bildet som ønskes lastet opp sammen med teksten i ingressen. Dette blir merket med 

en hake som vist på bildet nedenfor.  
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Klikk på Bestem fremhevet bilde og bildet blir dermed lagt ut sammen med ingressen til 

innlegget. 

 

Nå kan selve teksten i innlegget skrives inn. Dette betegnes som Brødtekst og kan inneholde 

både bilder og andre effekter.  

 

Brødteksten skrives inn i feltet/boksen som ligger nedenfor alle tekst redigeringsboksene (som 

mange vil kjenne igjen fra Ms Word og andre tekstbehandlingsprogrammer).  

3.2 Legge til et bilde i innlegget 

I forbindelse med skriving av brødteksten vil det ofte være behov for å legge inn et bilde som 

illustrasjon til teksten. Dette gjøres på følgende måte: 

 

Sett markøren på det stedet i teksten der bildet skal settes inn. Klikk deretter på boksen Legg 

til media som finnes rett over feltet hvor brødteksten skrives (se rød pil): 
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Ved å klikke på denne boksen koples innlegget med mediebiblioteket opp og feltet som 

dukker opp heter Sett inn media: 

 

 
 

Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å finne det riktige bilde som ønskes brukt i innlegget. 

Forutsatt at bildene er lagret i samsvar med navnestandard, kan du søke med å angi de tre 

første bokstavene pluss bindestrek, f.eks GJV- for bildene som tilhører Gjøvik lokalforening.  

 

Klikk på bildet som ønskes lastet opp i innlegget. Dette blir merket med en hake som vist på 

bildet nedenfor.  
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Klikk på boksen Sett inn i innlegg og bildet blir lagt ut i innlegget.  

 

Du kan deretter velge om bildet skal plasseres til venstre, midten eller til høyre ved å velge 

aktuell justering (se rød pil). Klikk på bildet og dermed får du opp bilde som vist nedenfor: 

 

 

3.3 Kategorisering av et nytt innlegg 

Dette vil si å bestemme hvilket menypunkt innlegget skal vises i. Dette er svært viktig å gjøre 

før et innlegg publiseres. Dette bestemmes ved å hake av på riktig kategori i boksen som heter 

Kategorier (se bildet nedenfor). 
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For å finne riktig kategori er det en fordel å bruke søkefunksjonen i nettleseren som det 

arbeides i. Trykk ctrl + f. Dermed dukker det opp en søkeboks i nettleseren.  

 

 
 

Her skrives navnet på lokalforeningen opp. Dermed vil de aktuelle kategoriene dukke opp i 

boksen Kategorier. Her er vist resultatet som kommer opp dersom det søkes etter Namsos: 

 

 
 

Sett deretter en hake ved det menypunktet som innlegget skal plasseres i. 



Brukermanual for telepensjonistene.no på WordPress                          Side 11 

 

 
 

3.4 Publisere et nytt innlegg 

Når innholdet i innlegget er skrevet inn med overskrift, ingress, framhevet bilde og det er 

valgt kategori, kan innlegget publiseres. Å publisere vil si at innlegget legges ut på portalen 

og kan lese av alle. 

 

Publisering skjer ved å klikke på den blå boksen med teksten Publiser, se bildet nedenfor (rød 

pil): 

 

 
 

Når innlegget er publisert, endres status på innlegget fra kladd til publisert. 

4 Endre et innlegg 
En redaktør for en lokalforening kan kun endre innlegg som er lagt i kategorien for sin egen 

lokalforening. 

 

Ved å klikke på Innlegg på kontrollpanelet kommer det opp en oversikt over alle eksisterende 

innlegg på portalen. Ved å skrive inn navnet på egen lokalforening i feltet Kategorier og 
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deretter klikke på Filter kommer alle de publiserte innleggene innenfor den angitte kategorien 

opp. Her er vist Namsos som eksempel på filtrering: 

 

 
 

Ved å holde markøren over navnet på et innlegg (uten å klikke) vil det bli vist noen 

valgmuligheter under navnet på innlegget. Valgene er Rediger, Hurtigredigering, Flytt til 

papirskurv, Foråndsvis. 

 

Klikk på det innlegget som skal redigeres. Dette vil føre til at det aktuelle innlegget vises og 

du kan skrive inn eventuelle endringer som skal foretas. Innlegget kan endres delvis eller i sin 

helhet – alt etter hva som ønskes.  

 

Følg oppskriften som er gitt for etablering av et nytt innlegg. Etter at nødvendige endringer er 

foretatt skal du klikke på boksen Oppdater. Dermed blir innlegget lagt ut på nytt og med 

oppdatert innhold. 

 

 
 

5 Fjerne et innlegg 
Fjerning av et eksisterende innlegg skjer enkelt ved å velge alternativet Flytt til papirkurv ( se 

punktet foran) om endring av et eksisterende innlegg. Når dette alternativet velges vil det 

aktuelle innlegget ikke lenger være synlig i portalen. 
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6 Mediebiblioteket 
Mediebilioteket er stedet hvor alle bilder, dokumenter, lydfiler og videoer skal lagres for 

senere å skulle bli publisert i portalen.  

6.1 Eksisterende innhold i mediebiblioteket 

Ved å klikke på menypunktet Media i kontrollpanelet vises en oversikt over eksisterende 

innhold i mediebiblioteket. Dette vil i utgangspunktet vise alle filene som er lagret. 

 

 
 

Dersom man ønsker å se innhold som er relatert til sin egen lokalforening, kan dette søkes opp 

ved å skrive aktuell søkekriterie i boksen Søk. For å sikre at søket henter opp de riktige 

bildene etc er det viktig at gjeldende reglene for navn på filene i mediebiblioteket er fulgt (se 

reglene for navnestandard).  

 

Søk bør alltid skje med bruk av tre bokstaver etterfulgt av en bindestrek (dvs i samsvar med 

navnestandard). Her er vist eksempel på søk med TPL- 

 

 

6.2 Nytt innhold i mediebiblioteket 

Nytt innhold i mediebiblioteket kan skje på to måter. Begge fremgangsmåtene er beskrevet 

nedenfor. Resultatet blir det samme uansett hvilken av de to metodene som anvendes. 

 

Et bilde, dokument, video etc må uansett alltid hentes fra redaktørens pc. Det må derfor først 

lagres der og deretter overføres til mediebiblioteket. 
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Første skritt er å klikke på boksen Legg til ny i mediebiblioteket. Deretter kommer dette bildet 

opp: 

 

6.2.1 Velg fra filoversikten på din pc 

Klikk på boksen Velg filer (se bildet foran) 

 

Da kommer filoversikten på din pc fram (f.eks windows utforsker).  

 

Finn den filen du ønsker å overføre til mediebiblioteket. Klikk på filnavnet og deretter Åpne. 

Filen vil deretter bli overført automatisk til mediebiblioteket. 

 

Husk at den aktuelle filen må gis et navn på din pc i samsvar med navnestandarden før du 

overfører den til mediebiblioteket. Det vil gjøre det mye enklere å finne den igjen i 

mediebiblioteket senere. 

6.2.2 Dra og slipp fra filoversikten på din pc 

Hent fram filoversikten på din pc fram (f.eks windows utforsker).  

 

Finn den filen du ønsker å overføre til mediebiblioteket.  

 

Klikk på filnavnet. Med markøren plassert på filnavnet kan du, ved å holde venstre 

museknapp nede, dra filen over til Mediebiblioteket. Slipp deretter museknappen og filen blir 

overført og lagret automatisk i mediebiblioteket.  

 

Husk at den aktuelle filen må gis et navn på din pc i samsvar med navnestandarden før du 

overfører den til mediebiblioteket. Det vil gjøre det mye enklere å finne den igjen i 

mediebiblioteket senere. 

 


