
Guide til at oprette facebookside for 4H klubber 

 

Log ind på facebook. 

 

Klik hen på STARTSIDE – i venstre side er der nu forskellige muligheder. 

Klik på OPRET SIDE. Så kommer der seks muligheder frem. 

 

 

Klik på ’Virksomhed, Organisation eller Institution’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klik på Vælg en kategori – her vælges ’Organisation’ 

 

Skriv din klubs navn. - Klik så på ’Kom i gang’. 

 Skriv en kort tekst i kassen: Fortæl folk om din side. Et eksempel kunne være: Nørre Søndre Ovre 4H klub er 

for alle børn mellem 6-14 år, som har lyst til at lave aktiviteter inden for dyr, natur og kreativitet.  

 

 

 



 

 

Nu skal siden have sit eget Profilbillede. Det kan fx være 4H’s logo. Klik herefter på videre. 

 

 

 

Klik nu på ’Føj til favoritter’. Klik Næste. 

 



 

 

 

 

Nu skal du vælge din Målgruppe. Altså hvem vil vi gerne have ser vores facebookside? 

Skriv jeres by navn i feltet og tryk på bynavnet. Indstil så herefter + 50 km.  

Alder indstilles til 13 – 65+ år. 

Køn indstilles til ’Alle’.  

Lad blot feltet Interesser stå tomt. Klik nu på ’Gem’. 

 



 

 

 

Nu er din side oprettet. 

Så kan du gå i gang med at fylde indhold ind på siden.  

 

 

 

 

Hvad skal være på vores side? 

En 4H facebookside skal bruges til at fortælle resten af verden om alle de aktiviteter, vi laver. Det gøres ved 

at lave opslag med små tekster og lave opslag med billeder på siden. Skriv om kommende arrangementer, 

læg årsplaner på, og fortæl når I har afholdt et arrangement. Billeder er altid godt! 

 

Må vi lægge billeder på siden af børn? 



Ja – hvis det er situationsbilleder fra et arrangement. Fx et dyrskue, hvor vi fotograferer en gruppe børn 

med deres dyr på pladsen.  

Nej – hvis det er et portrætbillede. Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at 

offentliggøre portrætbilleder på internettet.  

 

Hvad siger persondataloven om billeder på internettet 

Offentliggørelse på internet af billeder af genkendelige personer betragtes som en elektronisk behandling af 

personoplysninger. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den 

pågældende. Persondatalovens regler skal derfor være opfyldt, for at en sådan behandling lovligt kan finde 

sted. Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internet uden 

samtykke. Det vil således altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt en offentliggørelse er lovlig. Det er i 

første omgang den dataansvarlige selv, der skal foretage denne vurdering.  

I det følgende beskrives Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet:  

Situationsbilleder: 

Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det 

egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård 

eller besøgende i en zoologisk have. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden 

samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.  

 

Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, jf. mere 

herom nedenfor.  

Portrætbilleder 

Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internet. 

Dette er begrundet i, at en sådan offentliggørelse vil kunne medføre ulemper for de registrerede, idet nogle 

mennesker vil kunne føle ubehag ved, at sådanne billeder, eventuelt sammen med oplysninger om navn 

m.v., gøres offentligt tilgængeligt for alle, der har adgang til internet, og at denne ulempe vejer tungere end 

interessen i offentliggørelsen, jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.  

Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin 

hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver 

enkelt elev, eller dennes forældre afhængig af elevens alder. 

 

4H’s retningslinjer og strategi for brug af facebook i 4H’s navn: 

Inden du opretter en side eller gruppe på Facebook, er det vigtigt, at vide hvorfor og hvordan vi i 4H gerne 

vil bruge facebooks mange muligheder.  

 

Aftal i klubben: 



Hvem skal vedligeholde siden (svare på indlæg, uploade nyheder, konkurrencer etc.)?  

Hvilke rettigheder skal brugerne have på jeres side? (Må alle lægge billeder op? Hvem skal være 

administratorer? Hvem er hovedansvarlig for siden?) 

Hvem er jeres målgruppe og hvilken stil vil I skabe?  

Hvad vil I som 4H klub bruge Facebook til? Vil I lade brugerne dele nyheder, billeder, videoer med mere. Vil 

I informere om aktiviteter? Vil I skabe et socialt mødested? Eller er det kun jer, der kan uploade til siden?  

 

4H’s retningslinjer: 

Når vi repræsenterer 4H, så er det vigtigt at det gøres i respekt og loyalitet med foreningen 4H og vores 

værdier i 4H. Det vil sige, at vi ikke laver opslag på siden i 4H’s navn, som kan virke politiske, religiøs 

stødende, sexistiske, nedsættende eller diskriminerende.      

Læs altid dit opslag igennem en ekstra gang før du udgiver teksten. 

Når vi bruger facebook i 4H’s navn, skal opslagene være fremmende for 4H’s udvikling, det betyder ikke, at 

man ikke må debattere 4H-ting på facebook, for debat er altid fremmende for en forenings udvikling.  

Når man har en offentlig 4H facebookside, så giver man samtidig plads til, at andre mennesker kan lave 

opslag på sin side. Hvad andre skriver og slår op på jeres side, kan være svær at styre. Derfor er det vigtigt, 

at I har en side-ansvarlig, som vurderer hvordan evt. negative opslag skal behandles. I er altid velkomne til 

at søge sparring på Fælleskontoret, hvis I oplever at der er negative historier på jeres side. Som 

udgangspunkt skal I ikke deltage i en debat/diskussion på jeres facebookside. Det er svært at opretholde en 

god dialog i det forum. Luk i stedet debatten ned, ved at opfordre evt negative røster til at ringe til jer, så I 

kan snakke videre i et andet forum end på facebook.  

Husk altid – at når du slår noget op på siden, så repræsenterer du 4H, og ikke dig selv som privatperson.  

 

 


