Hjemmeside på SkoleKom
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Om vejledningen
Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på
SkoleKom.
En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt med SkoleKom, så
kender du allerede mange af de ting, du skal gøre.
Du laver din hjemmeside i et program (SkoleKom-klienten i den nyeste version), og du
kan arbejde med din hjemmeside fra hvilken som helst computer, der har programmet
installeret.
Vil du gerne arbejde hjemmefra, kan du hente programmet på www.skolekom.emu.dk
under menupunktet Download.
Denne vejledning viser dig, hvordan du kommer i gang.

Når du ser følgende ikon i vejledningen, er der noget du skal være opmærksom på:
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Trin 1: Din hjemmeside på SkoleKom
1. Først skal du logge ind på SkoleKom med dit UNI•Login.
2. Herefter finder du dette ikon på SkoleKom-skrivebordet:

3. Hvis du dobbeltklikker på ikonet, kommer du ind i det område, hvor du kan oprette nye sider på din hjemmeside.
4. Din hjemmeside er allerede oprettet, men vil fra starten være tom.

Når du arbejder med din hjemmeside og vil se hvordan den ser ud på Internettet, så kan
du altid trykke på Vis i browser for at få vist din hjemmeside:

Trin 2: Navngivning og styling
1. Først skal du navngive din hjemmeside ved at højreklikke på punktet Webpublicering og vælge Egenskaber. I vinduet, der dukker op,
skriver du i feltet Navn det, du gerne vil kalde din hjemmeside, fx
”Min hjemmeside”.

Luk området og åbn det igen, for at navnet ændres.
Din hjemmeside ser fra starten lidt kedelig ud (prøv at trykke på knappen Vis i browser),
så nu skal du selv vælge stilen.
2. For at ændre stilen på din hjemmeside, trykker du
på knappen Udseende i værktøjslinien og vælger
Avanceret web konfiguration…:

3. I det vindue der dukker op, skal du vælge mellem forskellige skabeloner. Dobbeltklikker du på den du ønsker, får din hjemmeside den stil, som ikonet viser:
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Der sker ikke nogen ændring i området, du arbejder med. Der sker kun noget ude på
Internettet.
Brug knappen Vis i browser for at se, hvordan resultatet ser ud. Er du ikke tilfreds, så
skal du bare gentage punkt 2+3.

Trin 3: Sådan opretter du websider
1. For at oprette en ny side på din hjemmeside, skal du finde knappen Ny Webside
i værktøjslinien og trykke på den:
Du får nu nogle forskellige muligheder for at oprette nye sider til din hjemmeside.
Der er forskellige typer; både almindelige sider, podcasts og blog.
De første to muligheder Om mig og Velkommen er sat op, så du kan udskifte testen
med en, der passer til netop dig.
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2. For at tilføje en side på din hjemmeside, skal du dobbeltklikke på et af ikonerne i
øverste række. Et dokument oprettes, som du nu kan fylde ud med tekst og billeder. Alt hvad du skriver her, vil blive vist på din hjemmeside – præcis som du
vælger, at det skal se ud.
3. Når du er færdig, skal du huske at trykke Gem og Luk, og du vil kunne se resultatet på din hjemmeside ved at trykke på knappen Vis i browser.

Husk at give websiderne navne.
Navnene vil fremstå som menupunkter på din hjemmeside.

Trin 4: Opret en blog
En blog er en online dagbog, men du kan også godt bruge en blog som en logbog. Normalt vil andre på SkoleKom kunne skrive kommentarer til dine blogindlæg, men i denne
version af bloggen på SkoleKom er det kun dig, der kan skrive.
1. Først skal du trykke på knappen Ny webside.

2. Så vælger du muligheden
blogindlæg.

for at oprette et område, hvor du kan oprette

3. I venstre side dobbeltklikker du på punktet Blog for at åbne området.
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4. Når du skal oprette nye blogindlæg, skal du trykke på knappen
5. Du kan arbejde med blogindlæg på samme måde som med nye sider. Når du er
færdig, kan du udfylde felterne i dokumentet med navn og gemme det.

Du kan også ændre navnet ”Blog” og ændre stilen på bloggen.
For at ændre navnet fra ”Blog” til ”logbog” skal du gøre det samme med punktet Blog
som beskrevet under Trin 2.
For at ændre stilen på punktet ”Blog” skal du markere punktet ”Blog” og gøre som
beskrevet under Trin 2.

Husk, at du altid kan kan se resultatet ved at trykke på Vis i Browser.

Følg disse 4 trin og du vil have en hjemmeside med en eller flere sider og en blog med et
eller flere blogindlæg. Følg tjeklisten på næste side for at se, om du har fået det hele
med.
Når du har styr på disse 4 trin, kan du gå videre med at afprøve Podcast.
Vi har kort beskrevet muligheden med podcasts efter tjeklisten.

Tjekliste

Din hjemmeside ligger på adressen www.skolekom.dk/~ditfornavn.ditefternavn.
Eksempel: www.skolekom.dk/~pernille.laksberg.

Din lærer skal have givet dig tilladelse til at have en hjemmeside på SkoleKom. Hvis du
ikke har tilladelse til det, kan du ikke få vist din hjemmeside på Internettet.

6

Har du navngivet din hjemmeside og valgt et udseende til den?
Eksempel: Området er navngivet ”Min hjemmeside” og der er valgt stilen ”BlockOcean”.
Dette skal se sådan ud på Internettet, når du trykker på knappen Vis i browser:

Hvis det ikke ser sådan ud, så skal du prøve at arbejde med trin 2 igen.

Har du oprettet en ny side til din hjemmeside med noget indhold?
Eksempel: Der er oprettet en ny side til hjemmesiden (valget er Tom side), og der er
skrevet lidt i dokumentet.
Dette skal se sådan ud, når du trykker på knappen Vis i browser:

Hvis det ikke ser sådan ud, så skal du prøve at arbejde med trin 3 igen.

Har du oprettet en blog til din hjemmeside med et blogindlæg?
Eksempel: Der er oprettet et blogområde til hjemmesiden, der er valgt samme stil som
hjemmesiden (Block-Ocean) og der er skrevet et blogindlæg.
Dette skal se sådan ud, når man på din hjemmeside vælger punktet Blog i menuen:
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Hvis ikke ser sådan ud, skal du arbejde med Trin 4 og Trin 2, hvis der er noget galt med
stilen.

Sådan opretter du Podcasts til din hjemmeside
1. Vil du podcaste fra din hjemmeside, skal du starte med at oprette et podcastområde til din hjemmeside. Dette gør du ved at trykke på knappen Ny webside og
dobbeltklikke på ikonet Podcast.
2. Hvis du vil have, at dit podcastområde skal have samme stil som resten af
hjemmesiden, skal du markere punktet Podcast og gøre som beskrevet i Trin 2.
3. Når du skal oprette en podcastepisode, skal du åbne Podcastområdet og trykke
på knappen

.

4. Træk lyd- eller videofilen til formularen Podcastepisode. Hvis din computer har
en mikrofon tilsluttet, kan du optage direkte ved at trykke på Optag episode.
Udfyld felterne på formularen Podcastepisode for at beskrive episoden.
5. Tryk Vis i browser for at tjekke din episode på web.

Har du brug for mere hjælp til at podcaste, kan du trykke F1 på dit tastatur, når du har
åbnet dit podcastområde.
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