Guide til Instagram
Hvordan finder man værdiugeihvidovres profil?
Du kan finde værdiugeihvidovres profil ved at klikke på ikonet udforsk. I feltet skriver du herefter
værdiugeihvidovre. Tryk på Følg, hvorefter du vil modtage opslag fra værdiugeihvidovre i dine nyheder.

Hjælp til hashtags #
Hvis du har valgt at have en offentlig Instagram-probil, så kan du hashtagge dine billeder. At hashtagge dine
billeder, vil sige at du kategorisere dem under nogle ord du selv vælger. Når du har uploadet billedet med
hashtags, vil billedet blive synligt hvis man søger på du pågældende hashtags du har brugt. På denne måde
kan andre Instagram-brugere finde dit billede.
Brug værdiugeihvidovre som hashtag #
Dem der søger på et Fortællefabrikken vil herefter komme frem til de resultater, hvis billeder der har
benyttet det pågældende hashtag.
Denne procedure skal gøres hver gang du ønsker at oploade et billede på Instagram.

Sådan tagger du personer på dit billede, når du deler det
1. Tryk på Tag personer på skærmbilledet Del.
2. Tryk på en person på billedet.
3. Start med at indtaste vedkommendes navn eller brugernavn, og markér personen i rullemenuen.
Hvis du ikke får vist den person, du leder efter, skal du trykke på Søg efter en person.

Samtykkeerklæringer
Når du bruger sociale medier som Instagram i forbindelse med dit arbejde, skal du være opmærksom på, at
der gælder andre regler, end når du bruger disse medier privat.
Når du repræsenterer Hvidovre Kommune eller løser en (kommunikations)opgave i forbindelse med dit
arbejde i kommunen, skal du holde dig til, hvad offentlige myndigheder må og ikke må gøre på internettet
og sociale medier. Dette gælder også, selvom opgaven er af intern karakter i kommunen. Helt konkret
betyder dette, at du skal have skriftligt samtykke fra vedkommende, hvis du lægger et billede op af en
person i en arbejdssituation (også kolleger).

