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Tips til spejdergruppen
- 5 tips til jeres Facebook-side
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FACEBOOKSIDEN: NÅ BREDT UD
En Facebook-side er et oplagt medie til at vise  
det daglige spejderliv i gruppen frem og give fx 
potentielle spejderforældre et indtryk af, hvem I 
er, og hvad I laver.

POPULÆRT
MEDIE!

62 % af 
danskerne

tjekker 
Facebook

dagligt!

TIP #1: GØR JERES SIDE NEM AT FINDE
Sørg for, at jeres side har et navn, der er nemt at søge frem på Facebook. 
Gruppenavn er fint - men husk også noget med 'spejder' og navnet på 
jeres lokalområde.

IKKE-OPTIMALT 
SIDENAVN Siden er svær 
at finde for forældre m.v., 
der ikke kender gruppen 
i forvejen.

OPTIMALT SIDENAVN 
Hvis man søger på 
'spejder' og 'Hundebirk' 
på Facebook, dukker 
siden op. Det er godt for 
forældre m.v., der gerne 
vil tjekke den lokale 
spejdergruppe ud!
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TIP #2: BRUG VISUELT INDHOLD
Fotos og video er kanonindhold på Facebook. Og 
spejder er en sand guldgrube af fede motiver:  
friluftsliv, fællesskab og børn og unge, der har det 
smaddersjovt.

VISUEL POST
En god visuel post med 
flere billeder, man kan gå 
på opdagelse i. Der 
behøves stort set ikke 
tekst - billederne siger 
det hele!

UNDGÅ RENE TEKST-POSTS
Rene tekst-opdateringer 
ignoreres ofte, og gør det 
svært for udenforstående at 
forstå jeres aktiviteter m.m.

5 visuelle tricks:
• Fortæl en historie!

Jeres foto/video skal fortælle en historie i
sig selv -fotos af aktiviteter er i top!

• Skab blikfang!
Sæt et godt foto forrest i jeres post.

• Brug mobilen!
Med den har du altid et kamera i
lommen.

• Vær billedredaktører!
Udvælg de 20 bedste billeder fra
hytteturen (frem for alle 150!)

• Brug video!
Optag korte videoer med mobilen af
fede, visuelle aktiviteter (fx svævebane,
affyring af katapult osv.)
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TIP #3: KOMMUNIKER TIL 
MÅLGRUPPEN
En Facebook-side er god til at kommunikere til både nuværende 
og kommende spejderforældre. I skal derfor kommunikere, så folk 
udefra også kan være med.

SIG DET SAMME MED ORD, 
ALLE FORSTÅR
Tænk over, om også din 
nabo, kollega eller 
studiekammerat vil kunne 
forstå jeres post.

UNDGÅ INTERNT SPROG 
Internt sprog kan være fint i 
gruppen og for de indviede - 
men undgå det på jeres 
Facebook-side.

• Forældre, der kan følge med i børnenes
spejderliv.

• Ledere, der kan følge med i livet på tværs
af grenene.

• Potentielle spejderforældre, der tjekker
jeres tilbud ud.

• Lokale institutioner (fx kommunen,
journalisten på lokalavisen m.m.)

MÅLGRUPPER: Hvem vil vi gerne 
nå?

I GRUPPEN:

UDEN FOR GRUPPEN:
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TIP #4: HOLD LIV I SIDEN
Det er jeres indhold, der skaber værdi på jeres side. Hvis jeres side ikke har været 
opdateret i flere måneder, vil potentielle forældre kunne tro, at jeres 
spejdergruppe også er gået død.

• Læg indhold op
regelmæssigt

Sæt fx et mål om, at I som 
minimum vil lægge ét godt 
billede eller en video op fra 
hvert spejdermøde.

Sørg for, der er en, der er 
ansvarlig for denne opgave 
på hvert møde.

• Fordel ansvaret

I kan med fordel have flere 
redaktører på siden - fx én fra 
hver gren, der er ansvarlig.

Prik også til spejdere, der skal 
noget spændende: 'Kan du få 
nogle gode billeder med 
hjem fra Solaris/PLan/
udlandstur?'

• Gå i dialog og
svar på spørgsmål

Husk at give et like, hvis en 
forælder fx roser jeres ledere 
på siden. Vær også klar til at 
svare på spørgsmål i 
kommentarfeltet eller i 
sidens besked-indbakke. 
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TIP #5: LEARNING BY DOING - PRØV JER FREM!
Der er masser af muligheder for at være kreativ og lave spændende indhold på 
Facebook. Prøv jer frem, og se, hvad der fungerer på jeres side. 

• Facebook Live
Med Facebook Live kan I streame 
fra jeres næste store 
spejderbegivenhed.

Giv fx en rundvisning fra 
Spejdernes Lejr, vis udsigten fra 
toppen af fjeldet, eller stream fra 
den vilde post på adventureløbet.

• Begivenheder
Facebook-begivenheder er gode 
til at gøre opmærksom på jeres 
åbne lokale arrangementer som 
Spejder for en dag, Sov Ude osv.

Husk at opfordre lederne til at 
invitere relevante venner.

• Lav egne
indholdskoncepter
Find på jeres egne koncepter for 
godt indhold. 

Lav fx en top 5 over lokale 
naturområder, del jeres opskrifter 
til god bålmad eller lav 
#throwbacks til seje ture, I har 
været på. Prøv jer frem og se, hvad 
der virker!
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