Sådan deltager du i et Zoom møde
Hvad er et Zoom møde?
Et Zoom møde er en måde at holde møder på online, hvor du kan se og tale med både den, der afholder mødet og de andre
deltagere.
Sådan deltager du i et Zoom møde første gang
Gå gerne de her trin igennem 5-10 minutter før mødet starter (eller tidligere), for så er du helt klar, når I går i gang.
1.
2.
3.

I invitationen fra din vært i mødet, vil du se et link, der ser f.eks. sådan her ud: https://zoom.us/j/2112134498
Klik på linket i din invitation
Der vil dukke en lille skærm op, der beder dig om at downloade Zoom

4.
5.

Accepter og følg de anvisninger du får til at installere programmet
Hvis du får en advarsel om ”Er du sikker på, at du vil downloade programmet”? kan du trygt svare ja.

Der er 2 måder du kan deltage i mødet på
1.
2.

Det nemmeste er faktisk at gå tilbage til din invitation og klikke på linket til mødet igen. Hvis din vært ikke har startet
mødet, vil du blive mødt af en skærm, hvor der står, at mødelederen ikke har startet mødet endnu.
Du kan deltage via den lille Zoom app, du lige har installeret. Du vil muligvis blive bedt om at indtaste dit møde ID.
Møde ID’et er de sidste tal i linket i din invitation. I vores eksempel her er det tallene markeret med rødt:
https://zoom.us/j/2112134498

Når du logger på et møde, der er startet af din vært, bliver du mødt af skærmen her, hvor du klikker på den grønne knap:

Dernæst er du inde i mødet, og så vil du se følgende skærm. Jeg har skrevet små forklaringer af, hvad de forskellige ting
betyder for dig:
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Sådan får du mest muligt ud af en Zoom møde:






Slå din lyd fra, når du ikke selv taler – det er et enkelt klik på ikonet med mikrofonen, som du kan se ovenfor
Brug chatten til at komme med små-kommentarer eller til at markere, hvis du for eksempel er nødt til at gå før tiden
Online møder kræver lidt mere disciplin og hensyn, fordi du ikke så tydeligt kan se hinandens kropssprog. Tal en af
gangen og forsøg ikke at afbryde. Chatten kan bruges til at markere, at man ønsker at kommentere, men lyt til din
mødeleder
For at mødet bliver så tæt på en personlig oplevelse som muligt, er det vigtigt, at de andre tydeligt kan se dig. Prøv
at justere på vinklen på dit kamera, så man ikke blot ser din hårtot eller det vender ned i bordet. Prøv også at sætte
dig med et godt lys ind bagfra der, hvor dit kamera er, så du er fornuftigt belyst.

Rigtig god fornøjelse med dit Zoom møde!
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