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Ordningsregler vid mötet
Vid inloggning till mötet ska du se till att ha din mikrofon avstängd (mutad). Mikrofon sätts på
när det är din tur att tala eller när du blir ombedd att göra så.
När du loggar in ska du också se till att ditt för och efternamn står tydligt, om du inte vet hur
du gör detta så behöver du läsa avsnittet om inloggning, klicka HÄR för att komma dit.
I och med att du deltar och röstar genom att vara inloggad i mötet så måste varje enskild
person vara inloggad i mötet via dator eller telefon. Det är helt okej om man vill sitta
tillsammans i en mindre grupp men kom ihåg att då logga in på varsin dator/telefon/läsplatta
så att ni också deltar och är röstberättigade.

Röstlängd
Mötet kommer att öppnas upp för inloggning 30 minuter innan start. Detta för att alla ska ha
god tid på sig att logga in, kontrollera ljud och funktioner. Vid inloggning kommer alla att
hamna i “lobbyn” och får då vänta på att bli insläppta. I och med att vi i början på mötet
måste fastställa röstlängden kommer vi inte kunna släppa in någon i mötet efter start
då röstlängden i detta fall kommer fastställas med hjälp av deltagarlistan i mötet.
Det är endast de personer som ligger med i den fastställda röstlängden som kommer kunna
släppas in i mötet vid eventuellt strul med nätverk och dylikt.
Viktigaste punkten gällande detta är att man måste vara ansluten till mötet vid mötets början
för att få delta på mötet och man kommer ha 30 minuter på sig att logga in! Vi kommer inte
släppa in deltagare efter mötets öppnande.

Talarlista
För att begära ordet kommer du vara tvungen att “räcka upp handen”, en funktion som finns i
teams och som fungerar på både telefon och dator. I deltagarlistan kommer det synas vem
som räckt upp handen och i vilken ordning man gjort detta. Handen ska vara fortsatt
uppräckt tills du har pratat eller röstat. Under mötet kommer vi säga till när man kan sänka
sin hand.
I mötet kommer det vara väldigt viktigt att vi inte avbryter varandra. Det är inte okej att slå
på mikrofonen för att prata om man inte har fått ordet tilldelat. Man måste räcka upp
handen för att få ordet.

Omröstning
Även vid omröstning kommer vi använda oss av funktionen “räcka upp handen”. Ordförande
kommer hålla i omröstningen och det är viktigt att man lyssnar på om man ska rösta för eller
emot ett förslag. När det är dags att rösta så räcker man upp handen och låter den vara kvar
tills ordförande säger att vi ska ta ner händerna.

Hur ställer jag frågor?
För att ställa en fråga ska man räcka upp handen precis som när man vill ha ordet. Om man
har en fråga som gäller mer tekniska delar så kan man skriva i chatten.

Guide till funktioner i teams
Logga in på teams (om du aldrig gjort det innan)
När du klickar på länken till mötet så ska du få upp följande val. Om du redan har ett
arbetskonto eller privat konto så kan du enkelt välja “Öppna din Teams-app”. Om du inte vill
ha ett konto så kan du välja “Fortsätt i den här webbläsaren” så kommer du kunna ansluta till
mötet som gäst.

Om du får upp följande ruta så behöver du tillåta att Microsoft får använda Cookies. Detta
gör man ju olika på alla webbläsare men om du klickar på länken “för tredje part att tillåta
vissa betrodda domäner” så kommer du till en bra guide för detta.

När du fixat inställningarna så ska du få upp en ny sida och högst upp till vänster kan denna
ruta dyka upp. Här måste du trycka på Allow/Acceptera för att ge tillgång till din mikrofon.

När du gjort detta kommer du kunna skriva in ditt namn. Se till att få med både för och
efternamn. Din mikrofon ska även vara på mute när du ansluter då det annars kan bli
extremt jobbiga rundgångar när många kommer in samtidigt. När du är klar klickar du på
“Join now/Anslut nu”.

Efter detta kommer du hamna i en “lobby” och du får vänta där tills någon släpper in dig i
mötet och sedan ska allt vara igång.

Räcka upp handen
Att räcka upp handen i detta möte kommer vara nödvändigt för alla att ha koll på hur man
gör. Räcka upp handen i teams-mötet gör man för att få ordet samt för att rösta i de
omröstningar som kommer upp. Nedan kan ni se bilder på hur man gör för att räcka upp
handen i teams.
Din hand ska vara uppräckt tills du har fått ordet. Du tar ner handen om ordförande ber dig
om detta, när du har talat färdigt eller om du ångrat dig och inte längre vill få ordet.

På datorn (inloggad i applikation)
Om du är på själva programmet/appen ska det finnas en hand-ikon. Klickar du på den så
kommer du att “räcka upp handen”. Du klickar på ikonen igen för att ta ner handen.

På datorn (via webbsidan)

På telefonen (via app)
Klicka på de tre prickarna för att få upp menyn och sedan på “Räck upp handen”. Bilderna är
från en android-telefon så det skulle kunna se lite annorlunda ut på Iphone men det ska
finnas en meny med tre prickar.

