
Den nye klub hjemmeside. 
 

 



Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. 
 

 

 

  Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket  

indholdselement man arbejder i. 

 

 

 

 

 

Dette er fillisten, hvor du bør oprette mapper til billeder, tekster, dokumenter m.m. Des bedre struktur, jo 
nemmere er det at finde det man skal bruge.  



 

Der er mange muligheder i dette nye layout. 

Start med at redigere som vist ovenfor, og ikke på forsiden, som er 
kendetegnet ved Globussen 
 

Vær særlig opmærksom på, at der ikke lægges noget indhold i den der hedder  ”genvej til forsiden”  dette 
er KUN en genvej, og må den må heller ikke slettes. – 

 
 

 

 

 

Oprettelse af ny side. 
Højreklik på en side og i menuen der kommer frem, vælger du ”flere Valg” 

Under den vælger du ”ny Guide” 



 

 
 

 

 



 

Omdøbe siderne. 
marker den side du vil omdøbe. Så kan du enten højreklikke på siden og trykke på rediger eller også holde 
musen henover ”som her Aktiviteter” så blyanten kommer frem. 

Undersider 
Under hver side kan du oprette undersider. 

Flytte sider 
Hvis du vil flytte en side, så marker den, og træk den op til den placering som du ønsker. Flyt den imellem 2 
sider – der kommer en grå streg. 

Hvis du vil flytte den ind i en anden side, som underside, holder du bare siden hen til siden den skal ind i. 

 

 

 



Når man har oprettet alle sider samt undersider, kan man begynde at 
tænke på, hvad der skal på forsiden. 
Forsideindhold oprettes under ”fremhævet indhold” 

Der kan kun oprettes et element under det store opslag på forsiden. Der er også kun begrænset plads til 
tekst. Hvis der skal mere tekst i den, så oprettes en ny side/ekstra side, hvor man lægger tekstindhold i og 
der linkes hen til denne nye side.  



 

Der vises er hovedelement og 3 underelementer – her aktuelle projekter, overskriften kan du omdøbe og 
evt kalde en aktivitet eller noget andet.  

 

Som du kan se af nedenstående, så har jeg ændret navn på overskrift så det ikke hedder projekter mere 
men aktiviteter. Jeg har kun sat 2 på, men der er plads til 3 

 

 

 

 

 



 

De 3 kasser på forsiden redigeres under fremhævet indhold. Det der ligger der er kun demo indhold og kan 
bruges til hvad som helst, du bestemmer selv. 

Både tekst og billede kan rettes til.  

 



 



Under nyheder, kan du f.eks lægge nogen af de artikler som du har. F.eks den med medlemsoptagelse. 



Inden der indsættes nyt indhold i nyheder, så gå til listevisning

mappen/siden Begivenheder kan ikke bruges til noget på nuværende.

Højreklik på ”klubbens navn” så kommer der en menu frem hvor du kan oprette nye mapper. 



 



 



 



Vejledning - Billeder
    

1. Upload billeder

2. Tilføj billede på en side

Vælg modulet "Filliste"1.

Vælg mappen du ønsker at dine billeder skal placeres i2.

Tryk på upload ikonet for at vælge billederne fra din harddisk3.
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Vælg modulet "Side".1.

Vælg siden du vil indsætte billedet på2.

Tryk på "+ Indhold"3.

Vælg "Tekst og billeder". Der findes også elementerne "Kun billeder" og "Tekst og medier". 
Fremgangsmetoden er den samme uanset hvilket element der vælges.

1.

Vælg fanen "Billeder"1.
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Vælg "Tilføj billede" for at vælge et billede fra billedarkivet1.

Juster billedet i forhold til placering på siden. Bemærk at vi for nyligt har tilføjet muligheden 
for at placere billeder til højre eller venstre. Dette er relevant for billeder der ikke er store nok 
til at fylde hele sidens bredde.

2.

Vælg en mappe fra filarkivet1.

Vælg billedet du ønsker at placere på siden.2.

Brug + ikonet hvis du ønsker at tilføje flere billeder på én gang.3.
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For hvert billede du har tilføjet får du nu følgende muligheder.

Skjul, slet eller ændre på rækkefølgen af billedet.1.

Angiv en titel til billedet. Denne vil blive vist når man holder markøren over billedet i frontend.2.

Angiv en alternativ tekst til billedet. Dette bør altid angives, da det har en effekt i forhold til 
SEO og tilgængelighed. Svagtseende der får læst hjemmesidens indhold op, vil få læst denne 
tekst.

3.

Angiv en beskrivelse til billedet, som vil blive vist i en kasse under billedet i frontend.4.

Indsæt et link på billedet5.

Vælg denne såfremt du ønsker at vælge et udsnit af billedet6.
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Vælg et størrelsesforhold. Standard er 1:1, som følger det oprindelige billede.1.

Træk i billedet hjørner for at ændre udsnittet.2.

Fortryd det nye udsnit ved at trykke på "Nulstil"3.

Tryk på "Accepter" når du er tilfreds med det nye udsnit.4.
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Husk at trykke på gem, når du er tilfreds med dine ændringer1.

Tryk på øjet når du ønsker at se dine ændringer i frontend2.
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video om billed beskæring....

https://www.youtube.com/watch?v=teTkknkY8Yw&feature=youtu.be


Sådan arbejder du med din forside 
 

Din forside på hjemmeside består af forskellige slags indhold og med det formål at fremhæve indhold som 
du har på dine undersider.  

Hvor er min forside? 

Øverst i dit sidetræ står klubbens navn ud for et globus-ikon. Klikker du på denne finder du din forside.  

 

Her kan du ændre på ganske få ting. Men ønsker at du eksempelvis at ændre overskrifterne på de enkelte 
elementer på forsiden, så er det her du gør det. Eksempelvis, hvis du ønsker at der skal stå noget andet end 
”Nyheder” i overskriften over visningen af nyheder.  

 

I sidetræet finder du også en side med navnet ”Forside”.  

Dette er en genvej som sørger for at der i menuen er et menupunkt der leder til forsiden.  Denne side skal 
du blot lade ligge og ikke redigere i. Den skal blot være der for at sikre at der kommer et menupunkt der 
viser til forsiden.  

 

Sådan sætter du indhold på din forside 

 klik på globus i venstre øverste hjørne 

Forsiden består af en række forskellige indholdstyper som alle hentes og vises andre steder fra. Det 
betyder, at du ikke skal redigere i din forside, men i stedet skal du arbejde med indholdet, der vises på 
forsiden andre steder fra. I den følgende vejledning kan du læse, hvordan du redigere og opretter indhold, 
der vises på din forside.  

Fremhævet indhold 

Forsiden består øverst af fire kasser, hvor du kan fremhæve noget indhold. Derfor kaldes det for 
”Fremhævet indhold”. De ser således ud: 



Du redigerer og arbejder med indholdet af kasserne ved at du i sidetræet trykker på den mappe der hedder 
”Fremhævet indhold (forside).  

Tryk på mappen og tryk på blyanten for at redigere i de enkelte kasser. Det indhold der ligger øverst vil 
vises øverst på siden som en stor kasse, men de tre efterfølgende indholdselementer vil vises som små 
kasser. Vær opmærksom på ikke at sætte for meget tekst i den første kasse. Ellers vil det løbe ud over 
kassens nederste kant.  

De røde knapper – ”Bliv medlem” og ”Støt os”. 

De to knapper styres i sidetræet under det, der hedder ”Forsideknapper”. Herunder er der to genveje som 
peger på siderne ”Bliv medlem” og ”Støt os”.  



 

Hvis du ændrer på navnet på de to sider i sidetræet der heder ” Bliv medlem” og ”Støt os” ændres teksten 
på knapperne også. Ønsker du at ændre, hvilken side knappen linker til, så skal du højreklikke på genvejen 
og vælge rediger. 

 

Skriv i feltet ”Genvejs-destination” hvilken side du ønsker at knappen skal linke til. 

 

Afslut med at gemme.   

OBS: Slet derfor ikke de to sider der linkes til, hvis du ønsker at knapperne skal fungere.  

  



Nyheder 

 

Nyhederne vises på forsiden og består af et billede, en overskrift og en brødtekst. Du opretter nyheder i 
mappen ”Nyheder”.  

Tryk på mappen  

og på knappen ”Gå til liste-modul” eller tryk på menupunktet ”Liste” 

   

 

Opret en ny nyhed ved at trykke på ”+” over listen af nyheder.  

 

Indstillinger på nyheder: Du kan på forsiden vælge om du ønsker at få vist 0, 3 eller 6 nyheder.  



Det indstiller du ved at trykke på  og herefter din forside  

Herefter finder du på siden elementet ”Nyheder”  

 

og trykker på blyanten for at redigere denne. Her angiver du i ”Antal nyheder” hvilken antal du ønsker at få 
vist på forsiden.  

 

Afslut med at gemme.   

OBS: Sættes den til ”0” vil der ikke blive vist nyheder på forsiden af din hjemmeside. 

Samarbejdspartnere - genvejskasser 

Nederst på din side vises tre kasser med en overskrift og et lille billede. Disse arbejder du med ved at trykke 
på mappen ”samarbejdspartnere”. Tryk på blyanten for at redigere de allerede oprettede kasser.  

 

 

Slå de ændringer du har lavet ikke igennem ude på selve hjemmesiden?  

På den side du har lavet ændringer i backend kan du trykke på ikonet formet som et lille lyn. Det er placeret 
øverst i højre side.  

 

Klik herefter frem til selve hjemmeside og genindlæs frontend (selve hjemmeside) ved at trykke på ctrl + F5 
på dit tastatur. 
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