
Guide til deltagelse i digitalt møde  

Mødet afholdes ved hjælp af programmet Microsoft Teams.  

Det anbefales at anvende Google Chrome som browser da det giver den bedste oplevelse. 

Gribskov Kommune kan desværre ikke tilbyde at hjælpe dig med teknikken i 
forbindelse med under mødet - men vi har udarbejdet denne vejledning, 
som vi håber på kan hjælpe dig på vej. 

Du kan deltage i dialogmødet med eller uden Teams-appen installeret. 
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Tips til det gode møde 

• Skab ro omkring dig: Sluk for al baggrundsstøj (tv, radio, højtalere mv.) og
sørg for at dine omgivelser ved, at du ikke må forstyrres.

• Hav dit udstyr klart og sørg for, at det er tilkoblet strømforsyning.
• Sluk dit kamera og mikrofon

 Vi håber du får en god oplevelse med dette digitale orienteringsmøde 



Deltag i Teams-mødet uden at downloade Teams-appen 
Har du ikke appen Teams, kan du stadig deltage i et Teams-møde.  

1. Vi sender dig en invitation med et link til mødet. Der står ’Klik
her for at deltage i mødet’:

2. Når du klikker på linket, åbner et nyt vindue, og du skal nu vælge, hvordan du
vil deltage i Teams-mødet.

Vælg: ’Forsæt i denne browser’ 

3. Du skal lade dit kamera og mikrofon være slået fra som vist her, hvor der er
streg over ikonerne for kamera og mikrofon.

4. Du kan herefter indtaste dit navn og klikke på knappen ’Deltag nu’.

Når mødet er slut, klikker du på ’Forlad’.5.



Deltag i Teams-mødet med appen Teams installeret 

1. Vi sender dig en invitation med et link til mødet. Der står ’Klik
her for at deltage i mødet’

Hvis du allerede har downloadet og installeret Teams appen, 
vælger du Åben med Teams-app 

Hvis du allerede har appen Teams installeret, åbnes mødet automatisk der. 

2 Du skal lade dit kamera og mikrofon være slået fra.



Deltag i Teams-mødet og download Teams appen 

Hvis du ønsker at downloade appen Teams, anbefales det at gøre dette i god tid 
inden mødet. 

2. Når du klikker på linket, åbner et nyt vindue, og du skal nu vælge, hvordan du
vil deltage i Teams-mødet.

Vælg Download Windows-appen. 

3. Appen bliver nu downloadet, og du skal herefter installere appen. Det gør du
ved at klikke på filen.

Når appen er installeret, dette kan godt tage lidt tid, er du næsten klar til at 
deltage.  

1. Vi sender dig en invitation med et link til mødet. Der står ’Klik 
her for at deltage i mødet’.



4. Du skal lade dit kamera og mikrofon være slået fra som vist her, hvor der er
streg over ikonerne for kamera og mikrofon.

5. Du skal indtaste dit navn og klikke på knappen Deltag nu.

6. Når mødet er slut, klikker du på ’Forlad’ for at forlade mødet.

Brug for hjælp til Microsofts Teams? 

Du kan finde flere guides og hjælp til Teams-møder på Microsofts hjemmeside: 

Vejledning – sådan deltager du i et Teams-møde (både pc og mobil)  

Se en film om deltagelse i Teams-møde  

https://support.microsoft.com/da-dk/office/deltag-i-et-m%C3%B8de-i-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9
https://support.microsoft.com/da-dk/office/deltag-i-et-teams-m%C3%B8de-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
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