
Tips på hur ni tar bra bilder och spelar in bra videor 

Exempel på inlägg på sociala medier  

Hur man delar innehåll med Meta 

På Facebook: Tagga ditt inlägg med ditt lokala Meta datacenter och #MetaCommunityActionGrant när det är tillämpligt.  

Att lägga upp filmer är ett av de bästa sätten att skapa engagemang. Skapa och dela videor för att öka intresset för ert projekt! 
 

Skicka ett kort mejl till commdev@fb.com och berätta att du har bilder och videor som du vill dela.  

Vi skickar sedan en unik länk till en Google-mapp där du kan ladda upp dina bilder och videor. 

Bilderna och videorna hjälper oss att sprida nyheten om ditt projekt och Community Action Grants. Håll koll på din inkorg – det kan 

hända att vi kontaktar dig för att få mer information om innehållet du delar. 

Grant Recipients

Grattis till 2023 års Meta Datacenter Community Action Grants!

Tips på hur man tar bra bilder/videor och några saker att tänka på:

Inlägg på sociala medier

Tack igen för allt du gör för samhället! Har du några frågor?  
E-post: commdev@fb.com

Dela innehåll med Meta

DATA CENTER COMMUNITY ACTION GRANTS

Samtycke är viktigt! Se till att du har samtycke eller nödvändiga godkännanden innan du tar bilder.  

 I annat fall bör du inte ta bilder som ger identifierande information. Du kan till exempel fotografera personer bakifrån, ta   

närbilder på deras händer eller ta bilder från en vinkel eller ett avstånd som gör att personen inte kan identifieras. 

Berätta en historia. Vad är det som är speciellt med din organisation? Är det de människor ni vänder er till? Eller är det hur ni arbetar 

för att öka människors intresse för natur, teknik eller läsning? Tänk igenom vad ni vill åstadkomma och försök sedan ta bilder som 

förmedlar det.  

Ta bilder som hjälper människor att förstå ert projekt. Visa hur ni jobbar genom att ta bilder på era aktiviteter, människor som 

samarbetar etc. 

Kontrollera filstorleken – 2 MB eller större är bra. Se till att varje bild ni laddar upp är minst 2 MB. Är bilden mindre kommer den att se 

suddig eller pixlad ut och kanske inte kan användas. 

Landskaps- eller porträttformat? Ta båda! När ni fotograferar eller filmar med en telefon, ta både liggande (bäst för statiska inlägg) 

och stående bilder (bäst för reels). 

Vi ser fram emot att få höra mer om ert projekt och hur det bidrar till samhällsutvecklingen. Publicera gärna foton och videor, det är ett bra sätt 
att visa hur ni jobbar och vad ni åstadkommit.  
 
På den här sidan hittar ni:

Metas årliga anslag finansierar projekt drivna av skolor och ideella 
organisationer i samhällen där vi har datacenter i drift.\

Anmärkning: Kontrollera att inget innehåll som ni delar med Meta kräver att upphovsmannen anges. Tänk på att innehållet kan ändras vid behov. 

Det är en bra dag på skolan när eleverna är förväntansfulla och vill lära sig något nytt! Tack vare vår  #MetaCommunityActionGrant 

från @Lulea Data Center har våra högstadieelever fått tillgång till programmerbara robotar. De tyckte det var jätteroligt att prova 

den här nya tekniken.  

 

[Dela med bild(er)]

Happy Helpers hjälper människor som inte har en egen dator att få tillgång till internet. Vi använde vår 

#MetaCommunityActionGrant från @Clonee Data Center till att köpa in nya bärbara datorer till vårt Tech Lab! Kolla in den här 

korta videon för att se hur de använder de nya datorerna för att göra läxor, söka jobb med mera.  
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