
Bli med i et videomøte i Teams 
 

Når du skal bli med i et videomøte i Teams, er det vanligste at du blir med via en kobling(lenke). 

Hvis noen har sendt deg en møteinvitasjon til et møte i Teams, vil det være med en kobling som ser 

omtrent slik ut: 

 

Når du trykker på koblingen, blir du sendt til en side som spør om du vil bli med på en nettkobling 

eller om du vil laste ned teams-appen. Hvis du har appen, vil møtet åpnes der automatisk. 

Hvis du har en teams-konto, kan du bli spurt om å logge på den, da vil du få tilgang til chat mm. I 

møtet 

Microsoft har laget en intro-video til dette her: 

 https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE3R56h?pid=ocpVideo0-innerdiv-

oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=nb-no  

 

Sette opp riktig kamera, høyttaler og mikrofon 
Hvis du har koblet til et headset og/eller en ekstern mikrofon må du noen ganger sette opp dette i 

møtestarten for at det skal aktiveres. I tillegg er du avhengig av et kamera for at du skal vises i 

videomøtet. Dette har du antakelig på din bærbare maskin, hvis du ikke har et eksternt kamera.  

Når du har takket ja til å delta i møtet kommer det opp en meny når du beveger musepekeren over 

skjermen.  

 

Her kan du slå av og på video og lyd. Du kan også dele skjermen din. I tillegg kan du trykke på de tre 

prikkene for å få opp flere menyer. Her vil du kunne velge hvilken mikrofon, høyttaler og kamera du 

skal bruke. 

https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE3R56h?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=nb-no
https://www.microsoft.com/nb-no/videoplayer/embed/RE3R56h?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=nb-no


Bli med i et skype-møte 
Du kan også få innkalling til møte i Skype. Denne kommer oftest som en lenke/kobling i e-posten din. 

Den ser antakelig omtrent sånn ut: 

 

Hvis dere ikke har lastet ned, eller vil laste ned skype-appen, går dere inn via «Try skype web app», 

og følger instruksjonene derfra. 

For å justere lyd går dere inn på bildet av et headset nederst i venstre hjørne. Trykk deretter på 

«Audio device settings» og velg riktig høyttaler/mikrofon 

 

Bli med i et google-meets-møte 
Hvis noen vil ha et møte gjennom google meets, og sender lenken til din e-post, er det viktig at du 

(hvis du ikke har Chrome som standard nettleser) trykker høyre museknapp og kopierer lenken, for 

så å åpne den i nettleseren Chrome – google meets fungerer best i chrome. 

Du må logge deg på med en google-konto for å kunne bli med i møtet. (g-mailkonto) 

Hvis du vil sjekke at video og lyd er i orden før møtet, gå til meets.google.com i Chrome. 

 

Trykk på tannhjulet(innstillinger) 



Her får du opp en enkel meny for mikrofon, høyttalere og kamera, samt mulighet for å teste dette.

 


