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Ring en venn? Nei, bruk …

Slekt og Datas forum for etterlysninger på nett

SLEKT OG DATA /SLEKTSFORUM



SLEKT OG DATA /SLEKTSFORUM
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https://slektogdata.no/
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Få gode 
råd her 

Inndelingen er 
de gamle 
fylker og 

kommuner 
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Rødt?
Hurra nytt 
innlegg!  

Grått - ingen 
nye etter siste 

besøk 
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En god tittel Antall

visningerAntall

innlegg

Opphavs-

person

Start et nytt emne

eller spørsmål her
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Navn på personer

Årstall

f. d. n. kb. FT 1910

født - død - nevnt - kilde

Sted, men ikke Hattfjelldal

Her skriver du teksten din.

Det du vet - Det du spør etter

Lenke til kirkebøker & folketellinger

Ikke oppgi e-posten din her!



Svare på et spørsmål
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Åpne spørsmålet 
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Trykk på Svar

Svare på et spørsmål
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Les korrektur, 
fungerer 
lenkene?

Publiser 
svaret

Svare på et spørsmål
Tittelen 

videreføres
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Nye funksjonsknapper i nytt forum

Fem nye knapper oppe til høyre reduserer skrollingen betydelig.

Trykk på en av dem og emnene kommer opp i liste med nyeste endringer øverst.

Dine innlegg - der hvor du har lagt inn ei etterlysning eller et svar.

Nye innlegg - alle emner, også der du ikke har skrevet noe.

Uleste innlegg - emner du aldri har åpnet.

Ubesvarte innlegg  - emner med null svar.

Aktive emner - (knappen er foreløpig ikke i bruk).
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10 retningslinjer for 
posting av meldinger 

1. Post innlegget ditt i rett forum - og bare i ett 

forum

2. Gjør emnefeltet beskrivende for etterlysningen

3. Still klare spørsmål

4. Oppgi alt du vet fra før

5. Ikke mer enn én etterlysning i hver melding
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6. Vær bevisst om du lager nytt emne eller svarer 

på et eksisterende

7. Ta deg tid til å formulere innlegget skikkelig

8. Velg Varsle svar på dette emnet når du poster

9. Gi tilbakemelding i Slektsforum

10.Unngå informasjon om nålevende, hold vennlig

tone, ingen personangrep eller reklame

10 retningslinjer for 
posting av meldinger 



www.slektogdata.no



16

1. Følg med på dine forum og dine interesser

2. Besvar ønsker og hjelp brukerne

3. Endre emnefeltet hvis det er dårlig eller ikke 

beskrivende for etterlysningen 

4. Merk endret emne med en * til slutt *

5. Slett dobbeltposter (fingertrøbbel) 

Oppgaver for moderatorer
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6. Slå sammen dobbelt-emner til ei etterlysning

7. Innlegg slettes ikke, men flyttes til    

meldinger som er fjernet

8. Innhold i innlegg endres ikke, men blanke 

linjer og avsnitt i teksten kan legges inn

9. Utestenge deltagere ved behov

… flere moderator oppgaver…
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Øv i Testforum
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Vi gjør 
slektsforskning 
enklere


