Sådan opretter du klassens Instagram-profil
Del 1: Oprettelse af profil

1. Hent app’en Instagram på
smartphone
eller på iPad.

Vi anbefaler, at det er læreren, der opretter
og er tovholder på klassens instagram-konto.
Hvis eleverne er under 13 år, skal det være
læreren, der opretter profilen.
Læreren bruger sin thistedskoler.dk-mail.

2. Når du åbner app’en, skal du vælge: ‘Log på med telefon eller e-mail’

Hvis du som lærer allerede har en privat Instagram-konto, gå da til din
profilside, og klik på den lille pil ved dit brugernavn.
Herefter kan du vælge ‘+ Tilføj konto’
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3. Herefter vælges klassens brugernavn.
Der er intet krav i konkurrencen til, hvad jeres brugernavn eller
adgangskode skal være.
Det er smart at vælge en simpel, så eleverne i klassen også kan logge
ind på deres mobiler og bruge profilen til at uploade deres billeder.

4. Herefter skal der tages valg om integration med Facebook og kontakter. Her klikkes der på ‘Spring
over’ nederst i skærmbilledet, så lærerens Facebook eller kontakter ikke integreres med klassens
Instagram.
Det er valgfrit, om I vil have profilbillede.
Det er smart for jer, at gemme loginoplysninger, så I nemt kan logge ind en anden gang.
5. Derefter kommer der en række forslag til følgere, og her klikker I blot ‘Færdig’ øverst i højre hjørne.
6. Ved pop-up vinduet ‘Find personer du kan følge’ klikker I ‘Annuller’
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Del 2: Upload af billeder
I er nu klar til at uploade billeder.
Det er en fordel, at mindst én elev i gruppen er logget ind på klassens nye
Instagram-konto.
Det skal helst være samme elev, som bruger Smartphonen til at tage og
redigerer, de fotos, I har taget i Nationalpark Thy. Så behøver eleverne ikke
sende billederne frem og tilbage til hinanden.
Der kan sagtens være flere brugere af samme Instagram-profil, så i realiteten
kan alle eleverne være logget ind og uploade billeder.
Når billedet, I har taget - og evt. redigeret i Pixlr-app’en, ligger på
kamerarullen, er det klar til at blive uploadet til Instagram.
1. Tryk på +knappen nederst i skærmbilledet.
Hvis det er første gang, bliver du bedt om tilladelse til at bruge dine fotos.
Det skal du klikke ok/accepter til.
2. Her vælger du så billedet, du vil uploade fra din kamerarulle.
Bemærk at det kun er stilbilleder, og ikke videoklip, der kan være med i
konkurrencen.

3. Når I har valgt jeres billede, skal I nu skrive en billedtekst.
I billedteksten skriver I som min.:

- Fornavne på de elever, der har taget billedet
- Klasse og skole
I kan med fordel også klikke på ‘Tilføj lokation’ og søge det sted
frem i Nationalparken, I har været, da I tog billederne. Eller blot søge
på ‘Nationalpark Thy’

Det er VIGTIGT, I også #hashtagger
billedet, så dommerne kan finde det.
De søger nemlig i 2018 på #hashtagget:

#nptfotoskole2018
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