
  

 

Bruk av kommentarer i innlegg 
 
Endring fra tidligere: 
Tidligere ble alle innlegg utstyrt med kommentarfelt. I den nye versjonen blir kommentarfelt ikke inkludert 
automatisk.  Det er mulig å knytte et kommentarfelt til et innlegg manuelt. 
 
 
1 Innledning 
Det er lagt til rette for at en leser av artiklene på telepensjonistene.no kan kommentere det enkelte innlegget. 
Dette skjer gjennom bruk av kommentarfeltet som ligger nederst på alle artiklene. 
 
Redaktøren som skriver selve innlegget må aktivere funksjonaliteten ”Kommentarfelt” før feltet kommer til 
syne i det enkelte innlegg. Dette gjøres ved å krysse av for ”Tillat kommentarer”. 
 

 
 
Hvis du ikke ser dialogboksen for diskusjon, velg «visningsalternativer» i øvre høyre hjørne på skjermen og 
kryss av for «Diskusjon».   (Et alternativ er å gå inn via hurtigmenyen når du er på siden med listen over alle 
innlegg.) 
 
 
2 Skrive en kommentar 
En leser kan legge inn kommentarer til innleggene på telepensjonistene.no. Dette gjøres ved å skrive inn 
kommentarene i feltet nederst i innlegget. En leser må fylle ut feltene som er merket ”Påkrevd” for at 
kommentaren kan sendes, og deretter klikke på boksen 
 
 
3 Varsel om en kommentar 
En kommentar må godkjennes av redaktøren før den blir synlig for alle. Dette skjer ved at redaktøren får en e-
post som varsel om at det ligger en kommentar til vurdering.  Denne e-posten blir sendt automatisk når noen 
har skrevet og sendt inn en kommentar.  Mailen vil normalt se slik ut:  

Kryss av for 

kommentarer 



 
 
 
4 Godkienning av en kommentar 
Dersom kommentaren er akseptabel kan den godkjennes ved å klikke på lenken Godkjenn den. Det er 
redaktøren som skal vurdere dette og har rettighet til å godkjenne eller forkaste kommentaren. 
 
Når redaktør har klikket på lenken Godkjenne den vil følgende bilde bli vist i WordPress 

. 
 
Klikk på boksen Godkjenn kommentar dersom den er akseptabel. Deretter vil kommentaren 
bli synlig for alle lesere på telepensjonisten.no. 
 
Etter at redaktøren har godkjent kommentaren, vil den bli synlig for alle lesere på telepensjonistene.no. 
Kommentaren vil se ut som vist nedenfor:  

 
 


