
Dit forum – din stemme! 

 

I forbindelse med omlægning af DB´s hjemmeside, blev ”Forum” ændret. 

Nogen vil mene, at Forum i den nye udgave er mindre brugervenlig – men alt er jo som bekendt nemt, hvis 

man kan det – og det kan du! 

1. Indtast din oplysninger under ”registrering” 

2. Du modtager en mail 

3. Du klikker på linket i mailen for at bekræfte din e-mailadresse 

4. Der kan gå 1 time, før det fungerer 

5. Herefter kan du læse, oprette eller kommentere indlæg 

6. Sådan opretter du et indlæg 

 Klik på ”Aktive indlæg” – øverst til højre 

 Klik på ”Gå til” – i højre side 

 Vælg ”Testforum” 

 Yderst til højre er der 2 sorte felter, hvor der står ”NEW TOPIC” – klik på en af dem 

 Nu har du et stort, hvidt felt, hvor du kan skrive din tekst 

 HUSK en overskrift i den smalle, hvide linje øverst 

 Klik af i boksen ”Watch this topic and receive….”, hvis du vil have en mail, hver gang nogen 

kommenterer indlægget 

 Nederst på siden er der 3 sorte felter – når du er færdig og gerne vil offentliggøre dit indlæg 

klikker du på ”Gem” 

 Har du fortrudt, klikker du på ”Afbryd” 

 Når dit indlæg er offentliggjort, kan du altid gå ind og redigere eller slette indlægget igen 

 Klik på ”Aktive indlæg” igen og du kan se dit indlæg som overskrift 

 Hvis du igen vælger ”Gå til” og ”Testforum”, kan du se dit indlæg sammen med andre indlæg. Du 

kan selv vælge perioden under ”Vis emner” 

Vi, i Kommunikationsudvalget, vil gerne hjælpe Forum i gang. Således vil der de næste uger komme oplæg, 

som forhåbentligt vil inspirere dig til at lade din stemme tale! 

 

Husk, at vi alle skal have glæde af dialogen og at dit bidrag kan være konstruktivt.Louisa 

 

Louisa McKennell 


