
Vejledning til Contenplan 
 

Content kalenderen består af 2 dele. Bibliotek og kalender.  

Tanken er, at biblioteket er her alle dine ideer til opslag skal ind. Biblioteket er delt op i 2 dele. Overemne 

(kategori) og underemne. Overemnet er overskrifterne, og underemnerne er alle dem under hver 

overskrift.  

I selve kalenderen kan du med en Drop Down menu vælge imellem de Overemner du har under kategori. 

Når du har valgt din kategori, kommer alle dine underemner frem. I note feltet under, kan du skrive de 

tanker du har omkring dit opslag.  

Eksempel;  

 

Kategori: Selvstændig 

Underemne: Livet som selvstændig  

IG-opslag: Hvorfor blev jeg selvstændig.  

 

Men før du går i gang, er der et par enkelte ting du skal rette, så arket passer til dig, og forbliver 

semiautomatiseret.  

Hvis du bare følger vejledningen, skal det nok gå        

 

Bibliotek.  

Det første du skal gøre, er at rette biblioteket, så det passer til dig.  

Jeg har lavet 6 hovedkategorier, men du kan sagtens få flere.  



Du skal starte med at gå ind i biblioteket  

 

 

De 6 kategorier i det blå felt, skal ændres så det passer til din virksomhed. Det gør du ved at rette 1 felt af 

gangen.  

Du kan dobbelt klikke på feltet ”lovgivning” og ændre teksten til det du gerne vil have som overemne. 

Derefter taster du CTRL+F3 og dette billede kommer op:  

Vigtigt: kategorien SKAL være et sammenhængende ord. Du må ikke skrive eksempelvis ”Livet som 

selvstændig” eller ”Ugentlig madplan” i overemnet.  

 



 

Her vælger du ”lovgivning” og trykker på ”rediger” 

 

 



Under ”Navn” skriver du det du har omdøbt ”Lovgivning” til i dit bibliotek.  

For at arket virker – er det supervigtigt at de to navne hedder nøjagtig det samme. Så dobbelt tjek og vær 

opmærksom på at programmet skelner mellem store og små bogstaver. Så stavemåden skal være helt ens.  

Når du har ændret alle dine overemner i biblioteket, kan du begynde at plotte dine underemner ind. Her 

skal du ikke gøre andet end skrive dine idéer. Og her behøver det ikke være sammenhængende ord.  

Flere linjer;  

Hvis du har brug for flere linjer i underemnerne, så gør du ikke andet, end bare skrive derned af. Arket laver 

selv nye linjer til dig.  

 

Flere kategorier/Overemner;  

 Hvis du har brug for flere kategorier/overemner, gør du sådan;  

 

Flyt musen op på Kolonne E og marker hele kolonnen. Tryk CTRL + 

 

Du har nu fået en ny kolonne;  



  

Nu skal du bare have ændret navnet på den, og sat formlen op.  

Du taster CTRL + F3 og kommer ind i dette skærmbillede igen;  



 

Denne gang skal du trykke på ”NY”  

 

Du skriver navnet på din kategori, og nu kan det blive lidt bøvlet.  

 

Du skal stille dig i linjen ”Refererer til” – Med musen skal du vælge første linje UNDER overskriften, og 

trække musen ned af, så du får markeret et felt lige som mit. Alternativt skriver du formellinjen.  

Du trykker OK – og så er din nye kategori med underemner klar i din kalender  

 

 

 

 

 

 

 



Kalenderen;  

Er bygget op med 4 uger i hver måned,  

Du kan selv ændre uge nummer i højre side.  

Når du står i Feltet ”Kategori” kommer rullemenuen frem. Alt efter hvilken kategori du vælger, kommer 

underemnerne frem som rullemenu i feltet neden under.  

Det er altså nu bare at vælge dit hovedemne, dit underemne, og vælge hvor du vil lave opslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvis du skal bruge flere måneder, gør du følgende;  

Højreklik på Fanen ”Kalender Maj” – Vælg ”Flyt eller kopier”  

Vælg den fane du gerne vil have kopieret.  

Sæt flueben i ”opret en kopi” og tryk ok.  

Du vil nu i bunden få en fane der hedder ”kalender Maj kopi” – den kan du omdøbe til du det gerne vil have 

den skal hedde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God fornøjelse med planlægningen        

 


