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Hvis du skal til at tage Facebook i brug for første gang, hjælper vi dig godt i gang. Vi gennemgår alt fra,
hvordan du opretter en profil og finder venner, til hvordan du skriver din første statusbesked og i det hele

taget kommunikerer på Facebook ved hjælp af chat, private beskeder, grupper og begivenheder.

Er du erfaren bruger af Facebook, kan du her finde mange tips til, hvordan du kan optimere din brug af
netværket, så du får det bedste ud af det. For eksempel lærer du at bruge lister til at sortere i hvilke nyheder
du ser, så du ser det, der er mest relevant for dig, og du lærer hvordan du blokerer app-invitationer, hvis du er
træt af altid at få invitationer til et spil, du ikke gider spille. Du lærer desuden at sikre at dine beskeder og

oplysninger kun kommer ud til de mennesker du ønsker skal se dem. Vi viser dig også hvordan du kan bruge
Facebook til at fremme din virksomhed eller din hjertesag, og giver et væld af gode råd til hvordan du kan

færdes trygt og godt på Facebook, samtidig som du har det sjovt.

Kom godt i gang med Facebook

Da Mark Zuckerberg lancerede Facebook i 2004, var det kun tænkt til en lille gruppe mennesker. Men
netværket har for længst rundet 1 milliard brugere. Facebook er verdens største sociale netværk, og anvendes
på alle mulige tænkelige måder; ikke blot af privatpersoner som gerne vil holde kontakten med venner, men

af virksomheder, organisationer, politikere og alle mulige andre.
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sikre at dine beskeder og oplysninger kun kommer ud til de
mennesker du ønsker skal se dem. Vi viser dig også hvordan du kan
bruge Facebook til at fremme din virksomhed eller din hjertesag, og
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