Guide til at segmentere private
opdateringer / vælge 'venne-liste' fra
Når du gerne vil være venner med alle, også eleverne,
men ikke ønsker at dele dine private opdateringer med dem.
OG hvis du helst vil undgå at skulle oprette 2 konti på Facebook.
Forberedelse.
Gå ind på din profil. Vælg 'Venner':

Scroll (eller søg) på den, i din venneliste, som er elev, og som du i ny og næ
IKKE ønsker skal modtage din opdatering. Klik på knappen 'Venner' til højre for
personen.
Du får nu en drop-down-menu. Her kan du se, hvilke lister personen allerede
er på. Nogle lister opretter Facebook automatisk, så derfor er der allerede
navne på lister, som vedkommende tilhører. Fx. 'Nære venner', 'familie' og
'bekendte'.
Vælg 'Føj til en anden liste'.
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Du får en lang række af muligheder for forskellige lister.
Scroll helt ned. Klik på '+ Ny liste'

Skriv navnet på din nye liste. Skriv 'Elever'
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Tryk 'enter' / 'retur'. Din liste er nu oprettet OG personen er tilføjet listen.
Find næste elev. Klik på 'venner', vælg 'Føj til en anden liste', vælg 'Elever' (som
nu allerede er oprettet. bliv ved, indtil alle elever på din venneliste er tilføjet
listen 'Elever'.
Gå tilbage til din profil.
Skriv en opdatering, som dine elever IKKE skal have.
I stedet for at slå opslaget op med det samme, skal du klikke på privatindstillingen lige til venstre for 'Slå op'-knappen. Den står typisk på 'Offentligt'
eller 'Privat'.
Klik på den blå knap nederst til venstre.
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Klik på punktet 'Venner undtagen'.
Skriv navnet på den liste, du har oprettet: 'Elever'.
Det er disse som IKKE skal se din opdatering.
Klik på listen 'Elever'.

Du kan nu lukke menuen og ved at holde musen på knappen, kan du
kontrollere, hvilke lister, der IKKE vil kunne se din opdatering.

Klik på 'Slå op'.
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Din opdatering / dit opslag kan nu ses af alle dine venner. Med undtagelse af
venner på din liste 'Elever'.
Spørgsmål eller kommentarer?
Kontakt Chresten - chib pressebureau - på 3165 0189 eller chib@chib.dk
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