
TIPS & INSPIRATION
TILL SLÖJD-
KALENDERN



Tips, inspiration och lite 
upprepningar till Slöjd-
kalenderns manual

Först och främst: Läs igenom manualen innan ni 
laddar upp aktiviteter och föreningsinfo. 

Manualen hittar ni här: 
www.hemslojden.org/for-medlemsforeningarna/verk-
tygsladan/manualwebben/



Ett bra och ett mindre 
bra exempel
Innan vi kommer till den kompletterande informa-
tionen vill vi gå igenom ett bra och ett mindre bra 
exempel där man har lagt in samma aktivitet på två 
olika sätt. 

Vi sparar det bästa till sist och börjar med det min-
dre bra exemplet. 

Här har man inte valt någon bild vilket gör att ak-
tiviteten inte blir lika spännande. 

Eftersom texten är så kort och innehållsfattig så 
är det, som besökare, svårt att förstå vad man ska 
göra och om man överhuvudtaget är välkommen till 
aktiviteten. 



Ett bra exempel
Nu till det bra exemplet. Som vi visar i bild här bredvid.

Här har man valt att använda en inspirerande bild 
som gör aktiviteten mer attraktiv, både i listningen 
och här inne på den specifika sidan. Använd helst en 
högupplöst bild som är liggande. På så sätt blir bilden 
utfallande precis som i exemplet här bredvid. 

Man har skrivit en inspirerande text och gjort den till 
en ingress. Se sid 5 – 8 i manualen för instruktioner 
om hur ni gör detta. Försök att alltid skapa en ingress 
då aktiviteterna blir mycket finare då. 

I uppdateringen har vi tagit bort fältet “kursledare” 
från verktyget. Om ni vill berätta vem som leder 
kursen så passar det utmärkt att göra det i brödtex-
ten. I det här exemplet kan vi se att det är sticknings-
experten Henrik Henriksson som håller i kursen. 

Man kan också se i texten att man är välkommen oav-
sett om man är medlem eller ej. Det kan vara viktigt 
att trycka på så att alla känner sig välkomna, vem vet 
kanske blir de medlemmar efter att de har deltagit i 
er aktivitet. 

Vi har också tagit bort fältet “förtydligande av plats” 
från verktyget. Samma sak här som med “kursledare” 
- skriv det i brödtexten. Här kan man se att det är i 
bibliotekets soffor som aktiviteten sker. 



Vilken aktivitet skulle du vilja delta i? 



Alltid bild!
Försök att alltid använda en bild till den aktivitet du lägger in. Om du inte har 
några bilder så finns det mönster- och bakgrundsbilder på länken nedan.

På sid 11-14 i manualen ser du hur du laddar upp en bild. Manualen hittar 
du här: www.hemslojden.org/for-medlemsforeningarna/verktygsladan/manu-
alwebben/

1. Bilderna ska vara kvadratiska eller i lig-
gande format i jpg
2. Bildstorleken ska vara minst 1000 x 1000 
pixlar. Bilden kan gärna vara större men inte 
mindre. 
3. Filnamnet ska inte innehålla svenska 
tecken (å, ä, ö), mellanslag eller andra special-
tecken. Ersätt mellanslag med bindestreck (-), 
inte understreck (_).
Ersätt versaler med gemener.

Exempel: Stickade Gröna vantar.jpg blir istället 
stickade-grona-vantar.jpg

OBS! Det går inte att ändra filnamn i Wordpress så 
bilden måste ha rätt filnamn innan du laddar upp 
den.

          

Läs detta innan du 
laddar upp bilder



Obligatoriska fält
En annan förändring är att de flesta fälten har blivit obligatoriska 
i verktyget. Anledningen till den förändringen beror på att aktiv-
iteter tidigare har lagts in med ofullständig information, vilket 
har gjort att man som besökare inte har förstått vad som gäller. 

Klockslag
Vi är medvetna om att detta kan ställa till det för er när vissa 
aktiviteter ska läggas in i Slöjdkalendern. Exempelvis så kan 
”klockslaget” bli förvirrande då man lägger in en kurs som 
pågår i flera dagar. Använd då det stora textfältet till att förty-
dliga vad som gäller. 

Kostnad 
Kostnad är ett annat fält som är obligatoriskt. Om aktiviteten 
är gratis så skriv just ”Gratis” (med stort G) i kostnadsfältet. 
Om det däremot kostar 100 kronor. Se till att även skriva ordet 
”kronor” efter siffran. 

Max antal deltagare
Det är också obligatoriskt att skriva max antal deltagare. Om 
ni själva inte vet maxantalet skriv exempelvis ”Begränsat 
antal platser”, ”Först till kvarn”, “Obegränsat antal platser” 
eller något annat som passar er aktivitet. Tänk på att det inte 
behöver vara en siffra. Om ni däremot skriver en siffra. Skriv 
då även ut ordet ”stycken” efter siffran. Exempelvis ”25 styck-
en”, ”7 stycken” osv. 

För att göra en punktlista som i 
exemplet bredvid använder du den 
rödmarkerade knappen. Rubrikerna 
är skapade med den blåmarkerade 
knappen “Rubrik 3”. Glöm inte att 
markera orden/texten innan du 
trycker på knapparna. 

Vissa av er ser bara 1 rad med 
knappar i verktygsfältet. Se sidan 
4 i manualen för instruktioner 
hur ni får tillgång till knapparna 
som visas till vänster. 



Här kommer några tips på hur ni kan skriva 
texter på olika sätt i det stora textfältet. 
Gäller både aktivitetssidor och föreningssi-
dor.

Om ni klistrar in text från ett annat pro-
gram (exempelvis Word) använd alltid 
knappen som ser ut som ett radergummi 
till att börja med. På så sätt får texten den 
rätta grundinställningen. Men glöm inte att 
markera all text innan ni trycker på knap-
pen!  Se sidan 5 i manualen. 
www.hemslojden.org/for-medlemsforeningar-
na/verktygsladan/manualwebben/

Om ni på en föreningssida vill berätta vilka 
som sitter i styrelsen eller göra någon an-
nan typ av lista så är det svårt att göra 
spalter med ”mellanslags”-knappen på ert 
tangentbort. Det är svårt att få informa-
tionen i fina spalter och kan därför se ut på 
det här sättet: Rött exempel.

Använd er istället av ”enter/retur”-knap-
pen på ert tangentbord och gör nya rader. 
Använd sedan kolon, kommatecken eller 
liknande och skriv allt utan onödiga mel-
lanslag. På så sätt blir det mindre rörigt. 
Blått exempel.

Eller så gör ni en punktlista som vi berät-
tade om på föregående sida i det här doku-
mentet.  Gult exempel.

Föreningens styrelse består av:

Ordförande             Henrik Henriksson             tel 070-123 45 67        henrik@gmail.com
Sekreterare     Förnamn Efternamn    tel 070-123 45 67    förnamn@gmail.com 
Vice ordförande                förnamn efternamn   tel 070-123 45 67 efternamn@gmail.com

Föreningens styrelse består av:

Ordförande:
Henrik Henriksson, tel 070-123 45 67, epost: henrik@gmail.com 

Sekreterare:
Förnamn Efternamn, tel 070-123 45 67, epost: förnamn@gmail.com 

Vice ordförande:
Förnamn Efternamn, tel 070-123 45 67, epost: efternamn@gmail.com 

Föreningens styrelse består av:

• Ordförande: Henrik Henriksson, epost: henrik@gmail.com 
• Sekreterare: Förnamn Efternamn, epost: förnamn@gmail.com 
• Vice ordförande: Förnamn Efternamn, epost: efternamn@gmail.com

Några tips

Tänk på att göra på samma sätt om ni vill lägga in listor i 
aktiviteterna till Slöjdkalendern. 



Vi försöker tipsa så mycket som möjligt om alla aktiviteter ni arrang-
erar runt om i landet.

I och med den nya hemsidan har vi möjlighet att puffa för olika 
saker på startsidan på ett nytt sätt. 

Dessutom försöker vi berätta om allt som händer på vår facebook-
sida och i nyhetsbrevet som skickas ut till alla medelmmar.

Men för att vi ska kunna tipsa om en aktivitet behöver informa-
tionen vara innehållsrik och tydlig. I exemplen bredvid så hade vi 
bara kunnat tipsa om den högra aktiviteten.

Se därför till att er aktivitet får en tydlig och inspirerande 
text och en tillhörande bild. 

Till er hjälp har ni det här dokumentet.

Manualen som ni hittar här:
www.hemslojden.org/for-medlemsforeningarna/verktygsladan/man-
ualwebben/

Och bildbanken som ni hittar här:
www.hemslojden.org/for-medlemsforeningarna/verktygsladan/visu-
ellidentitet/

Avslutningsvis vill vi tacka alla redaktörer som jobbar med 
hemsidan och ser till att den har ett levande innehåll. Lycka 
till och tveka inte att höra av er om ni har frågor.

Karin Wrete
08-54 54 94 58
karin.wrete@hemslojden.org

Reklam i andra kanaler


