Undervisning via Teams
For lærere og studenter/deltakere hos AOF Vestlandet
1. Gå inn på eposten din og finn en eposten som er kommet fra Microsoft Teams om at du er
lagt til i et Team.
2. Klikk på lenken som er i den eposten.
Dette bildet kommer opp – klikk på hvit knapp (Bruk nettappen i stedet)

3. Dette bildet kommer opp – skriv inn epost adressen din (den som du har delt med AOF
Vestlandet/AOF Fagskolen. Klikk på «Neste» blå knapp. Legg inn passordet ditt (ikke alle får
opp dette med passord, noen kommer direkte inn etter å ha lagt inn epostadressen og
trykket neste)

4. Lukk nettleseren

5. du er nå innlogget på din fagskole eller kurs – vil se slik ut: Her skal navnet på ditt studie stå

6. Lengre nede i bildet vil du finne et ikon (bilde) av et videokamera – klikk på det

7. Da vil dette bildet komme opp – Klikk på blå knapp «Møt nå»

8. Muligens kommer denne melding opp – klikk på «Tillat tilgang»

9. Beveger du musen rundt i bildet, vil du se denne menyen:
Avslutt

Her slår du på og
av kamera ditt.
Strek over =
avslått. Klikk på
og bildet kommer
Her slår du på/av
mikrofonen din.
Klikk, likt som
kamera

Legg på

Lærer: Her kan du dele
skjermen din.
Presentasjonen din for
undervisningen legges ut
på Acampus som vanlig.

Her finner du
enhetsinnstiller
som lyd/kamera
m.m. Se bilde
nedenfor

Vis deltakere som er innlogget.
Lærer: Brukes til å føre
oppmøte for hvem som var
tilstede. Føres som normalt i
TimeApp

NB ! Må brukes bærbar PC dersom
du er i et rom uten kamera tilkoblet.
Dine standard innstiller på maskinen
vil vise her, men om ikke så kan du
her velge høytalere, PC høyttaler,
volum, mikrofon og kamera.
NB! Vi anbefaler sterkt at du bruker
headsett med mikrofon da blir lyden
best mulig for alle sammen. Lyden
ut av egen bærbar PC kan ofte være
vanskelig å oppfatte når det
snakkes.
Lærer: Legg opp til regler for å
snakke/ta ordet. Da blir det ryddig
for alle

10. Laste ned mobilapp – 2 muligheter:
a. Via QR kode – klikk på knappen nede til venstre i Teams bildet, scann koden

b. Få link via din epost adresse – klikk på rund knapp oppe til høyre i bildet, du får opp
denne menyen. Klikk på «Last ned mobilappen» og legg inn din epost adressen. Link
til nedlastning på mobil kommer. NB! Husk at du da må åpne eposten via mobilen din


NB! Det er også her du
logger ut av Teams når du
er ferdig

11. Neste gang – bare klikk på ikonet på skrivebordet ditt og du får tilgang med en gang.
Ikke behov for å gjøre alt dette på nytt. Kun første gang

Lykke til!

