
Guide til at bruge 
socialkompas



Når I er logget ind, præsenteres 
I for en oversigt over jeres 
aktiviteter. Første gang i bruger 
Socialkompas, er der selvsagt 
intet at se.
Klik på ”Opret tilbud” for at 
oprette et tilbud.



1. Nu skal du skrive tilbuddets 
navn. Bemærk!!! At det ikke skal 
være foreningen som helhed, I 
præsenterer. Det er de enkelte 
tilbud i foreningen, i skal oprette et 
for et.
Fx: Røde Kors skal ikke skrive ”Røde 
Kors” ved tilbuddets navn. Der skal 
skrives ”Vågetjenesten”, 
”Besøgsvenner” osv. i stedet.

2. Herefter laver i en kort 
beskrivelse, som bruges af gæster i 
Socialkompas til at danne sig et 
hurtigt overblik over forskellige 
tilbud.

3. Her laver I den lange uddybende 
beskrivelse af tilbuddet, som man 
møder, hvis man klikker sig ind på 
tilbuddet som bruger.



1. Her skriver I, hvem tilbuddet er til. 
Eksempler herunder:

Fortsæt sætningen ”Tilbuddet er til dig, som…”
- Savner en at går tur med
- Er pårørende og har brug for aflastning
- Er enlig mor uden penge at holde jul for.

2. Marker ved at trække i den lille lilla cirkel, 
eller ved at skrive i felterne nedenunder, 
hvilken aldersgruppe tilbuddet henvender sig 
til.



Nu skal I definere den eller de målgrupper, som 
jeres tilbud primært retter sig imod. Kryds af, ved at 
klikke i de små firkanter.

Undermenuer (1) dukker op, når I klikker i felterne 
ved hovedmenuerne (2).



Her vælger den eller de aktivitetstyper, som 
bedst beskriver jeres tilbud.
Dette bruges (som alle andre oplysninger) til at 
give brugerne mulighed for at sortere i de 
mange forskellige aktiviteter.



Nu skal i skrive, hvor tilbuddet findes.
1. Hvis det er et virtuelt tilbud, ”tænd” da for 
knappen ved at trykke på den.

2. Hvis I har en webside, skriv den her.

3. Husk kontaktoplysninger. Ønsker I ikke at 
oplyse navn på en kontaktperson, kan I nøjes 
med at skrive navnet på jeres forening eller 
tilbud. (Da I også skal tilføje kontaktoplysninger 
under ”geografisk placering”, kan I undlade at 
tilføje dem her.)

4. Der skal tilføjes en geografisk adresse til 
jeres tilbud. Klik for at tilføje, hvorved et nyt 
felt/landkort åbnes (se næste side)



1. Over landkortet skriver i jeres adresse. Så snart i 
tilføjer en postadresse, foreslår siden selv en adresse. 
Klik på den rigtige.
Hvis I afholder jeres møder/aktiviteter i et af 
Frivillighuset Vindrosens 3 huse, skriver I blot 
adressen dertil. Adresserne findes i bunden af vores 
hjemmeside: https://www.vindrosen-huset.dk/

2. Husk kontaktoplysninger. Ønsker I ikke at oplyse 
navn på en kontaktperson, kan I nøjes med at skrive 
navnet på jeres forening eller tilbud.

3. Ved træffetider er der ret god plads til at skrive 
forskelligt, så det burde være muligt at præcisere fx: 
onsdag kl. 10-13.30, torsdag kl. 12-16 osv.

https://www.vindrosen-huset.dk/


1. Hvis I ønsker at tilføje endnu en 
geografisk placering, kan I frit gøre det.

2. Først nu, skal I skrive navnet på jeres 
forening eller organisation.

3. Hvis I benytter jer af sociale medier, kan I 
skrive adresser til dem her. Hvis bruger 
mere end et, kan I adskille adresserne 
ved at trykke return/enter.



1. Hvis I ønsker at viser jeres logo, kan I uploade det ved at 
klikke på ”Klik for at uploade nyt billede”.



1. Hvis man kan blive frivillig hos jer, har I 
mulighed for at skrive lidt om det her.

2. VIGTIGT!!! Før tilbuddet bliver vist, skal i huske 
at klikke ved ”Ja, aktivér tilbuddet når 
aktiveringsdato osv osv…”

3. Hvis tilbuddet kun skal vises i en afgrænset 
periode, skal I husket at skrive det i disse felter.



Før jeres tilbud bliver vist, skal I huske at 
vælge:
1. ”Ja, aktivér tilbuddet når….”
2. ”Gem tilbud”.
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