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 Instagram 

Forslag til sjekkliste for Instagram, delt inn etter ambisjonsnivå. Tilpass etter tid og ressurser til rådighet. 

Profil 

+ 

• Ha et brukernavn og navn som dukker opp i søk på skolen/folkehøgskole 

• Slett gamle kontoer 

• En god og klar tekst i bio om hva som er unikt med skolen og linjene 

• Riktig nettadresse 

• Om dere linker til andre kontoer (@...), sjekk at linken fungerer (på både mobil og PC) 

• Tydelig profilbilde, gjerne likt som på andre plattformer 

• Stories som er lagra i høydepunkter i relevante kategorier 

++ 
• Egne matchende forsider til høydepunktene 

• Oppdaterte høydepunkter  

• Følg alle de andre frilynte skolene og deres linjer 

• Bruk samarbeidsfunksjonen for å publisere innhold på to kontoer samtidig  

+++ 
• Sørg for å ha like typer navn på linjekontoer som er i samsvar med skolekontoens navn  

• Plan for å lage nytt innhold med mål om å legge dem i høydepunktene (lignende innholdet 

dere ville hatt på ei nettside). 

• Rutine på å endre profilen gjennom skoleåret for å tilpasse den til ulike målgrupper. 

 

Publisering 

Stories  

+ 
• Del noe på stories tre ganger i uka 

• Tagg andre som er med i storyen, eller som bør ha muligheten til å dele den 

• Tekst på videoer, så man ikke må ha på lyden for å skjønne hva som skjer 

• Vær utadvendt/gå tett på  

• Følg med på om andre tagger dere innen 24 timer, så dere kan dele 

• Sørg for at alle bilder og filmer dekker hele formatet (4:5 på innlegg, 9:16 på story, reels) 

++ 
• Del noe på stories fem ganger i uka, minst en dag i helga 

  



Sist oppdatert: 25.10.2022 

 

2 
 

+++ 
• Del noe på stories hver dag. Varier mellom linjene og ha minst en story hver uke der du viser 

internatliv/hverdagsliv på skolen. 

• Bruk samme font/farger hver gang.  

• Bruk funksjoner som spørsmålsetikett, avstemninger osv. jevnlig.  

• Varier innholdet gjennom året så det passer ulike målgrupper og aktuelle temaer. 

Feed 

+ 
• To innlegg i uka 

• Bruk #fhsliv og skolen sin emneknagg. Bruk gjerne #frilyntfolkehøgskole også!  

• Legg til skolen som lokasjon/geotag 

• Unngå å dele bilder i bredde (16:9), de tar for liten plass på skjermen 

• Tekst alle videoer der noen snakker/lyden er viktig 

++ 
• 3-4 innlegg i uka, minst en Reel 

• Gjerne et av internat/hverdagsliv 

• Del helst bilder i 4:5 og videoer i høydeformat som publiseres som Reels  

+++ 
• 3-5 innlegg i uka, også i helga. Minst to Reels.  

• Del bare bilder i 4:5 og videoer i høydeformat som publiseres som Reels 

• Variasjon mellom linjene, minst to av internat/hverdagsliv 

Følge med på 

+ 
• Svare på alle kommentarer og meldinger 

• Sjekke skolens emneknagg og geotag hver 14 dag for å like innlegg og finne bilder fra elevene 

• Sjekk statistikken ved starten og slutten av skoleåret 

• Følg med på om andre tagger dere innen 24 timer så dere kan dele 

++ 
• Sjekke skolens emneknagg og geotag hver uke for like og finne bilder fra elevene 

• Følg med på om innhold fra skolen blir delt av @folkehogskolene og kommenter/del på story 

• Sjekk statistikken ved starten og slutten av hvert semester 

• Tenk på hvilke elever som synes i skolens innhold med tanke på mangfold. 

+++ 
• Sjekke skolens emneknagg og geotag hver dag for like og finne bilder fra elevene. 

• Sjekk statistikken hver måned 
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Andre rutiner 
• Bytt passord før hvert skoleår. Unngå ord og fraser med skolenavn/årstall som er lett å gjette 

seg til.  

• Skriv ned brukernavn passord til alle kontoer et sted som flere har tilgang til.  

• Skru på totrinnsverifisering! 


