
Tips inför vårt digitala möte 
 
Du behöver en dator med stabil internetuppkoppling. Det är bra om du har en kamera så att 
andra deltagare kan se dig och har möjlighet att veta vem du är. Det går bra att sitta flera vid 
samma dator men då vi kan komma att ha digitala omröstningar gäller en röst per ansluten 
enhet. 
 
Surfplatta och telefon fungerar också men med vissa begränsningar i antal deltagare man kan 
se och med en mindre skärm kan det vara svårare att följa presentationer och liknande. 
 

Tips 

- Har du använt Zoom tidigare? Då kanske det är dags att uppdatera för maximal funktion 
och säkerhet. En guide från GU 

- Använd datorladdare. Inget är så irriterande som att strömmen tar slut mitt i mötet. 
- Ha gärna mikrofonen avstängd när du inte ska tala. 
- Tänk på ljuset i rummet så att du syns genom skärmen. 

 

ZOOM i fyra steg 

 
1. Klicka på Zoom länken i kalendern på https://korskyrkan.org eller i ett mail som du har 

fått. 
2. Du förs till en webbsida där du kan välja att öppna Zoom i din applikation på datorn, 

eller installera Zoom om du inte har gjort det tidigare.  
3. Testa mick och högtalare. 
4. Vänta på att bli insläppt. 

 
 

ÄR DU HELT NY PÅ ZOOM?   

Lugn, här kan du läsa mer så du känner dig helt trygg inför eventet online.   

Zoom fungerar via webbläsare eller ett nedladdat program på din dator. (Går även att 
ladda  hem en app till mobil/ surfplatta, men då är man begränsad i hur många man ser 
samtidigt på skärmen. 

Före du deltar i ett Zoom-möte är det bra att se till att ljud (mick och högtalare) och bild 
(webbkamera) fungerar. Innan mötet har du chansen att testa att allt fungerar samt att 
ändra inställningarna. Du kan även gå in på testsidan nedan för att se att allt är i ordning 

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-konst/Nyheter/nyheter-detalj/uppdatera-till-senaste-versionen-av-zoom.cid1703328;jsessionid=u2fud6xx5k241tsefj1uhfoiv?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://korskyrkan.org/


inför vårt digitala event. Zoom testsida: https://zoom.us/test   

Du kommer till det egentliga mötet genom att klicka på den deltagningslänk du fått 
skickad via e-post eller hittar i kalendern på https://korskyrkan.org. Med länken öppnas ett 
webbläsarfönster, varefter du kan öppna mötet där genom att klicka på Open Zoom. Om 
du ännu inte har laddat ned appen frågar webbläsaren om du vill ladda ned den. Vilket vi 
rekommenderar men du inte behöver om du inte vill. Du kan välja att delta i webbläsaren.  

Om du deltar i webbläsaren, öppna länken i Google Chrome. Du kommer till en sida där 
du uppmanas att ladda ned Zoom-appen, men du kan delta via webbläsaren genom att 
klicka på länken Join from your browser längst ner i fönstret. Godkänn sedan 
användarvillkoren, ange ditt fullständiga namn som deltagarnamn och klicka på Join. Om 
du är en inloggad Zoom-användare behöver du inte ange ditt namn separat.  

När du har kommit in på mötet klicka på Join audio och Join with computer audio i 
fönstret som öppnas. Du kan ställa in ljudet och videobilden med knapparna längst ner till 
vänster. Vid behov kan du sätta på ljudet och videon med knapparna Mute /  Unmute och 
Start/ Stop video där. Se bild nedan.  

 

Under reactions kan du begära ordet genom att klicka på Raise Hand. 
Det finns också en chatt att använda om du behöver hjälp eller vill 
begära ordet. Klicka på Chat och skriv sedan ditt meddelande i fönstret 
som kommer upp till höger. 

 

 

Sätt dig bekvämt, duka fram lite gott och ha en riktigt härlig stund tillsammans!  
Lycka till! 

https://korskyrkan.org/

