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Vejledning til IU Landsmøde online 
Lidt ”regler” for at det kører som smurt 

Vi afholder landsmødet via MS Teams – du behøver ikke have en MS-konto eller MS Teams 

installeret på din PC for at deltage. Du trykker på det tilsendte mødelink, og så åbnes en browser 
med mødet - og så lukkes I ind via lobbyen. Hvis I har MS Teams installeret, åbner den automatisk 

der. I kan også bruge appen på mobilen eller tablet. Browsere som kan anvendes er: Edge, Firefox 

og Google Chrome. Internet Explorer virker ikke til MS Teams. 

Mødekontrollen: 

 

• Vil du se, hvem der deltager i mødet, kan du trykke på figur 1 

• Vil du skrive noget i chatten, trykker du på figur 2 for at få chatvindue frem.  

• Vil du gerne have ordet, kan du trykke på ”hånden” ved figur 3 og markerer derved, at du 

gerne vil sige noget. Når du får ordet, siger du hvilken forening du er fra og hvad du 
hedder.  

• Vil du se mødeindkaldelsen mv., kan du trykke på de tre prikker - figur 4 

• Vil du aktivere eller deaktivere dit kamera, tryk på ”kamera” - figur 5. Er der streg over 

kameraet, er det slukket.  

• Slå din mikrofon fra med figur 6, når du ikke vil sige noget. Så undgår vi baggrundsstøj. Når 

der er en streg over mikrofonen, er den slukket, men højttaler er stadig aktiv. 

• Vi vil via skærmdeling vise dagsorden, budgetter, handleplaner og andre relevante ting. Vi 

skærmdeler via figur 7., og det bør ikke være nødvendigt for andre end udvalget. 

 

 

 



 

 
 

Mødelobbyen: 

 

 

• Kom ind i mødelobbyen senest ti min. før landsmødet starter. 

• Du kommer til mødelobbyen ved at trykke på det udsendte mødelink ”Deltag i Microsoft 
Teams-møde”. 

• I har mulighed for at trykke på mødelinket ”Deltag i Microsoft Teams-møde” allerede inden 

mødet, og se hvordan det fungerer. 

 

 

 

 

 

 

 

Oplæringsvideoer til Microsoft Teams 


