Teams-möte
Inbjudningen kommer från Helena Rönnqvist.
För att delta på mötet via teams på din dator eller smartphone klicka på länken ”Klicka hör för att
delta i mötet”

När du har klickar på länken kommer du till rutan här nedan eller till en webapplikation, motsvarande
ruta som nedan. Om du kommer till webben klicka dig vidare enligt de anvisningar på sidan.
Här kan du välja vilket ljud som ska användas om du vill ha något annat ljud än det som valts
automatiskt.
Klicka på ”Anslut nu” för att delta.

När du har kommit in i mötet/samtalet så finns det några bra ikoner att känna till:
Ikon nr 1,

, visar vilka deltagare som är med på mötet.

Ikon nr 2,
, är en meddelandefunktion, klickar man på den så kan man välja att skriva t ex om man
måste avvika från mötet eller om man möter på tekniska bekymmer under mötet.
Tänk på att alla som deltar på mötet kan se vad som skrivs.
Ikon nr 3,
, den motsvarar klassrummets ”räcka upp handen” funktion. Om du klickar på den så
kommer en liten hand att tändas upp på din bild bland alla deltagare för moderatorn att
uppmärksamma
Ikon nr 4 kommer vi inte att använda vid detta tillfälle.
Ikon nr 5,

, är inte någon ikon utan ”fler åtgärder”, de visas längre ner i detta dokument.

Ikon nr 6,
, den behöver inte användas generellt eftersom att det kan dra ganska mycket data,
men styrelsen kommer att ha videokameran igång för att ni ska kunna se styrelsen.
Ikon nr 7,
, på bilden här visas den som aktiv. Genom att klicka på mikrofonen så ändrar den
mellan inaktiv och aktiv.
Tänk på att ha den inaktiv om du inte tänker prata. Kom också ihåg att aktivera den när du har
tänkt att prata.
Ikon nr 8,
aktuellt.

, är ikonen som styrelsen kommer att använda för att visa det dokument som är

Sista ”ikonen”
… råkar du klicka på den av misstag så är du välkommen att återkomma
till årsmötet genom att klicka på den länk som du använde för att starta upp mötet.

”Fler åtgärder”
Vanligast orsak till att klicka på ”fler åtgärder” som åhörare är om man vill justera ljud eller mikrofon.
Klicka på ”Enhetsinställningar” och justera till önskat läge.
Till höger kan du se hur det kan se ut.

När mötet är klart klicka på

