
Välkommen till din portfolio! 

Vad roligt att du bestämt dig för att visa vad du gör här på skolan på vår hemsida. Ju oftare du 
uppdaterar din portfolio, desto bättre översikt får du på det du har gjort/gör under ditt år här. 
Vi kan också på olika sätt lyfta dina bilder till vårt bildspel och i sociala medier. Och de som 
funderar på att söka hit, ser vad du som går här gör. Vilket kanske på bästa sätt beskriver vad 
kursen innehåller.  Vi är jätteglada att du vill dela med dig :) 

Hur gör du? 

1.   Gå till vår hemsida: www.helliden.se

Längst upp till höger 
finns inloggningen - 
klicka på ”logga in”

2. Sidan du kommer till då, är den sida du ska 
skriva in ditt användarnamn och lösenord på.

Ditt användarnamn  är samma som på
skolhelliden, men utan @skolahelliden.se
alltså, ditt förnamn och ditt efternamn med
punkt emellan. 
 
T ex nils.larsson

Lösenordet får du i samband med genomgång.
När du fyllt i användarnamn och lösenord  - klicka på ”logga in”

3. Nu är du inloggad.  Den första sidan du kommer till är din profilsida. 

http://www.helliden.se
http://www.helliden.se


Det är här du fyller i de uppgifter du vill ska synas på din portfoliosida. Kontaktuppgifter, mejl, 
länkar till den egen hemsida/blogg m.m.

Här börjar du 
med att skrolla ner 
till  ”Nytt lösenord” för 
att byta ut det krångliga 
första lösenordet som du 
fått på mejlen, till något 
som du kommer ihåg :) 
Skulle du sedan tappa bort 
eller glömma ditt 
lösenord, mejla eller säg 
bara till, så får du ett nytt. 

4. Lägg till 
profilbild

Lägg gärna till en profilbild: 
ett porträtt eller något 
annat, så slipper det vara en 
tom ruta i din profil. :) 

5. När du har fyllt i det du 
vill ska synas i din profil, 
kom ihåg att spara genom 
att klicka på 

”Uppdatera 
profil”  
Längst ner på sidan. 



6. Menyn

Fyra olika sidor och tre ställen att redigera på

a/ Om du vill se hemsidan, som den ser ut på nätet

b/ Ditt mediabibliotek - här lägger du till och tar bort bilder

c/ Portfolio - här gör du dina inlägg, lägger upp bilder och 
texter som sedan syns på hemsidan

d/ Din profil - information om dig, kontakt, byta lösenord

7.Lägga till bilder i din portfolio
Lättast går du till din portfolio via 
menyvalet Portfolio. 

   Då kommer du till sidan där din portfolio          
   ligger.

Håll muspekaren över ditt namn, så ser du 
flera olika val. 

Klicka på ”redigera” eller ditt namn, så 
kommer du till din portfoliosida. 

Välj sedan ”Lägg 
till inlägg.” 



   Därefter Lägg till galleri

           eller 

  text

Har du sparat ner bilder på din dator kan 
du dra och släppa dem här, eller klicka på 

Välj filer och sedan välja vilka 
bilder du vill ladda upp i din 
portfolio. 

Vill du ha text i anslutning till bilden, lägg till bildtext. Vill du ha en samlad text till alla dina bilder 
skriv i textfältet. 

Kom ihåg att publicera. Vill du se hur ditt inlägg ser ut innan publicering,  klicka på förhandsvisa 
innan du publicerar      



För att se hur ditt inlägg ser ut 
efter publicering, klicka på 

”Visa portfolio”

8.  För att gå tillbaka till portfolions redigeringsläge, håll 
muspekaren över Hellidens folkhögskola  i den svarta 
listen överst.  Då visar sig 
alternativet ”Panel” klicka där 
och den svarta menyn till vänster 
visa sig igen. 

9. Kom ihåg att logga ut när du är klar :) 

Något som krånglar - kontakta magnus@skolahelliden.se
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