Sådan holder I digitale møder
mellem to eller flere personer
Alle på Kirkenettet har adgang til Skype for Business.
På Supportforum kan du læse, hvordan du opretter og deltager i Skype-møder.
Funktioner som lyd, video, chat og fildeling giver den optimale ramme for et
virtuelt møde.
Hvis I skal holde et virtuelt møde med nogen uden for
Kirkenettet, kan de gratis downloade det almindelige Skype.
Skype For Business og det almindelige Skype kan tale sammen.
Når I har fået en klar fornemmelse af, hvordan Skype fungerer, er det næste
skridt at sikre, at alle deltagere på videomødet får en god mødeoplevelse.
Her er 8 råd til et godt videomøde
1. En person: En frivillig, en medarbejder eller en leder indkalder til et
onlinemøde
2. Inden mødet: Mødeindkalderen gør sig klar til at være ordstyrer og
skriver en kort dagsorden.
3. Mødet starter: Alle går på med video og lyd, alle hilser, så man får set og
hørt hinanden.
4. Alle åbner chatten, så de er klar til at skrive kommentarer. Alle undtagen
ordstyrer slår både mikrofon og videosignal fra på sig selv. En slukket
mikrofon giver mindre støj og talen i munden på hinanden, og jo færre,
der har tændt for kameraet, des bedre er forbindelsen.
5. Ordstyreren deler sin dagsorden i chatten, så alle kan se, hvad der
skal tales om hvornår. Ordstyreren udstikker også retningslinjer for,
hvordan man håndterer spørgsmål og diskussioner.
6. Når man har et punkt på dagsordenen eller skal forklare noget, får man
ordet af ordstyreren.
7. Afhængigt af mødetype og antal af mødedeltagere, skriver
man sine korte spørgsmål til den, der har ordet, som læser spørgsmålet
op: “Anne spørger om …”.
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8. Hvis man skal igennem en masse punkter, kan det anbefales at notere
beslutninger i chatten løbende. Samtalen bliver gemt i en undermappe i
Outlook ‘Samtaleoversigt’.

Bedste alternativer til Skype (til iPhone, Android, Windows PC, Mac)
Messenger. Hvis I er mere end to personer, skal du først lave en gruppe
med deltagerne og så trykke på videoikonet i højre hjørne.
 WhatsApp
 Whereby


Bemærk, Facetime virker kun på iOS-enheder: iPhone og iPad
Chatrooms
 Messenger
 Google Hangouts
 Slack
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