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Velkommen til Workplace by Facebook          
 

Workplace (WP) er en sosial, intern mediekanal for samarbeid, erfaringsutveksling og 

kommunikasjon mellom ansatte på tvers av og innen, alle avdelinger, faggrupper og virksomheter i 

Lillestrøm Kommune.  

Workplace er helt adskilt fra Facebook, men har gjenkjennelig Facebook-brukergrensesnitt. Det er 

mye av grunnen til at løsningen raskt har fått stor utbredelse. Frem til 2020 vil all informasjon 

relevant for den enkelte kommune fortsatt ligge på de tre intranettene.  

Workplace fungerer både i nettleser (PC) og med egne apper (WP & Chat) for nettbrett 

og mobil. Når du går inn på Workplace, kommer startsiden opp. Denne kan tilpasses 

noe mht. favoritter og grupper en er medlem av. Vi vil her gi deg noen tips for å komme i gang.  
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Positive effekter på arbeidsmiljøet:  

• Samler kommunikasjon fra e-post, tekstmeldinger, Skype med videre i én plattform og gjør 

det å dele informasjon med kolleger enklere 

• Lett å komme i gang  

• Workplace app for mobiltelefoner og nettbrett gir deg større fleksibilitet til å lese intern 

informasjon når det passer. Det er frivillig å laste ned denne til egen telefon. 

 

Kom i gang 
 

Sjekkliste:  

1. Last opp et profilbilde til din konto  

2. Last opp et bakgrunnsbilde (om ønskelig), bygger din identitet  

3. Vurder å laste ned Workplace-app til smarttelefonen og nettbrettet 

Husk: 

• Workplace er et arbeidsrelatert verktøy og ikke-arbeidsrelaterte aktiviteter bør begrenses. 

Sosiale meldinger til kolleger eller aktivitet som ikke er relatert til arbeid skal ikke legges ut 

på profilen din, men kan sendes i private samtaler, gruppesamtaler eller bestemte sosiale 

grupper på Workplace. 

• Jobbrelatert innhold skal ikke legges ut som en "statusoppdatering", men som et innlegg i en 

relevant gruppe  

• Workplace skal ikke brukes til saksbehandling eller deling av personsensitiv informasjon. 

Saksbehandling skal fortsatt foregå i fagsystemene, slik at vi sørger for korrekt arkivering og 

personvern. Vi skal koble opp SharePoint til Workplace på sikt. I mellomtiden skal det ikke 

lastes opp dokumenter i Workplace. 

 

 

Profilbilde 
Det første du trenger å gjøre er å laste opp et profilbilde. Klikk på 

navnet ditt øverst i høyre hjørne av skjermen for å få frem 

profilsiden din. Deretter plasserer du pilen over profilbildet-

området på venstre side og klikker på det for å laste opp et nytt 

bilde. 
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Forsidebilde 
Gjør profilen din lettere gjenkjennelig ved å legge til et forsidebilde. 

Dette bør være relatert til arbeidet ditt. For eksempel et bilde av 

deg og avdelingen din, noe relatert til arbeidsoppgavene dine, 

avdelingen du jobber i eller noe annet relatert til Lillestrøm 

kommune. Last opp et forsidebilde ved å holde pilen over den 

tomme plassen bak profilbildet ditt og klikk på "Oppdater/legg til 

forsidebilde". 

 

Om 

Nye medarbeidere eller kolleger som ikke kjenner deg så godt, kan finne mer informasjon om deg 

ved å klikke på "Om" knappen på profilen din.  

 

 

 

 

 

Fortell dine kolleger hva du kan og hva du jobber med  

Trykk på Rediger under feltet «om», under ditt profilbilde. Legg inn hva din kjernekompetanse og 

kjerneoppgaver/ansvarsområder er. Dette vil bidra til at kolleger på tvers av avdelinger og 

virksomheter kan bli mer kjent med hverandre og utnytte hverandres kunnskap.  
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Grupper  
Noen grupper blir du automatisk meldt inn i. Eksempler på dette er 

«Nyheter og aktuelt» Bli ellers med i grupper som er relevante for ditt 

arbeid.  

1. Opprett eller delta i sosiale grupper  

2. Lag en "Snarvei" liste over grupper 

1. Velg «Fest til Snarveier» i gruppemenyen. 

 

Husk 
For å gjøre informasjonen i din og dine medarbeideres nyhetsoppdateringer så relevant som mulig, 

legg innleggene dine i den mest relevante gruppen og ikke på din egen profil. 

• Hvis du vil være sikker på at dine medarbeidere ser innlegget eller at de svarer på et spørsmål, 

kan du «tagge» dem. Dette varsler dem om innlegget.  

• Dersom du ønsker å opprette en gruppe, sjekker du først om denne gruppen allerede eksisterer 

eller om formålet med gruppa dekkes av andre allerede eksisterende grupper. 

 

Gjør dine nyhetsoppdateringer relevant 

Sjekkliste 

1. Finn dine nærmeste kolleger og følg dem 

2. Ikke legg ut innlegg på din egen vegg.  

a. Skriv alltid innlegg i den relevante gruppen  

3. Kontroller dine nyhetsoppdateringer  

a. Nyhetsoppdateringer styres av din og andres aktivitet. Innen noen ukers tid vil 

nyhetsoppdateringer bli tilpasset av hvilke grupper du følger, hvilke innlegg du har likt 

eller kommentert og hvem du følger.  

4. Hvis du ønsker å følge en kollega/gruppe spesielt, eller ønsker å skjule informasjon fra en bruker 

eller en gruppe kan du søke opp kollegaens profil eller den gruppen du ikke lenger ønsker å følge, 

og deretter klikke på "Følger-knappen», alternativt på "Slutt å følge.  
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Nettikette på Workplace 
 
• Vær positiv. Hold en positiv tone og respekter andre brukere og deres meninger. Unngå å skape 

konflikter med kontroversielt innhold eller ytringer.  
 

• Post ansvarlig. Skriv poster som er relevante for Lillestrøm kommune og som oppfordrer til 
samarbeid og engasjement. Hold innleggene dine informative og konsise. Vurder hvem som 
innholdet blir tilgjengelig for, før du poster.  

 

• Vær klar over hvem som kommer til å lese posten din og pass på så du ikke poster noe støtende 
innhold. Se mer ovenfor om hva som kan og ikke kan deles og publiseres.  

 

• Oppdater profilen din så folk lettere kan finne deg! Bruk et bilde av deg selv, fullt navn, jobbtittel 
og arbeidssted.  
 

• Ikke del noe innhold fra Workplace på din private Facebook-konto. De to kontoene er helt 
separate, så det er veldig vanskelig å dele noe eksternt ved en feiltagelse, selv om vi skjønner at 
du lett kan finne noe spennende innhold du gjerne skulle delt eksternt. Men husk at Workplace 
er en intern kanal – på lik linje med epost.  

 

• Finner du noe innhold på Workplace som du ønsker å dele eksternt, må du avklare med den som 
er opphavet til innholdet først.  

 

• Vær deg selv og samarbeid med kollegene dine på Workplace slik du selv synes er best! Bruk 
alminnelig fornuft og husk at informasjon ment internt likevel kan ende opp som offentlig. 

 

 

Lykke til med bruken av Workplace! Ta kontakt med følgende for behov: 

Brukerstøtte Workplace: workplace@lillestrom.kommune.no 

 


