
Delta i møtet 
 

 

1. Åpne e-posten med møteinvitasjonen, klikk på lenken 

der det står "Bli med i Microsoft Teams-møtet": 

 

 

2. Du kommer nå inn i lobbyen. 

Du behøver ikke gjøre noe som 

helst, møtearrangørenfår 

beskjed om at du er der og 

slipper deg inn.  

 

Vær oppmerksom på at du 

kommer inn med kameraet av 

og mikrofonen dempet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Når du er inne i møtet 
 

Ved å trykke hvor som helst på skjermen får du fram denne 

menyen.  

Symbolene på menyenstyrer , fra venstre mot høyre, kamera, mikrofon, møtelyd, De tre prikkene 

forklares på neste side, avslutt møtet ved å klikke på telefonrøret.  

 



  

- Start innspilling: Det er teknisk mulig å ta opp møtet. Dersom du ønsker å gjøre det må du 

spørre de andre deltakerne om tillatelse. Alle møtedeltakere får beskjed når noen tar opp 

møtet. 

- Slå på direktetkesting: kan ikke brukes på norsk tale. 

- Sett meg på vent: Dersom du må forlate møtet et øyeblikk kan du bruke denne funksjonen. 

Kamera og mikrofon stoppes inntil du trykker her igjen. De andre deltakerne får beskjed om 

at du har satt deg på vent. 

- Del-knappen brukes dersom du skal vise noe til de andre deltakerne. Møtedeltakere har som 

regel ikke bruk for å dele skjermen. 

- Numerisk tastatur: benyttes ikke i møtene. 

- Slå av innkommende video: skrur av bildet i møtet. 

Når du er i møtet ser du også to "brytere" øverst til høyre: chat og deltakere.  

- Chat: Hvis du trykker på chat kommer du inn i et bilde der du kan skrive meldinger til de 

andre deltakerne i møtet. NB! Chatten vises for alle som deltar i møtet, også for tilhørere. 

Sett markøren inn i tekstfeltet og skriv en melding, du sender den ved å trykke "Enter" på 

tastaturet. Skjul chatten ved å klikke på chat-knappen en gang til. 

- Deltakere: Hvis du vil se hvem som deltar i møtet klikker du på deltakerknappen. Hvis du ikke 

vil se hvem som deltar klikker du på deltakerknappen en gang til. 

 

 


