
Ullerns brukerveiledning for videokonferanser i Teams  
For at du skal få undervisning av lærerne dine i kommende uker skal Ullern vgs benytte seg av 

videokonferanseverktøyet i Microsoft Teams. Du skal være forberedt på å delta på videokonferanse med klassen din 

når du normalt ville hatt time, men du behøver ikke ha kameraet eller mikrofonen din på. Du må bare kunne se og 

høre beskjeder læreren din gir deg som handler om undervisningen. 

 

1. Åpne Microsoft Teams på din PC/Mac. Du kan søke det opp hvis du ikke finner det i programlisten. 

Hvis du ikke finner Teams på din PC/Mac, finner du det i portalen under Office 365 > Teams. Logg på fra 

ullern.vgs.no.  

 

 

2. Du er allerede meldt inn i alle fagene dine, som nå 

kalles UVG-TFG-FAGKODE-KLASSE. I hvert av disse 

fagrommene/Teamene vil du finne kommende møter 

lærerne dine har planlagt. Om du klikker på et av disse 

møtene så kan du legge det til i kalenderen din for å få 

bedre oversikt. Se figur 1. Du skal forvente å delta i en 

videokonferanse hver eneste økt du skulle hatt på 

skolen, til samme tid. 

 

 

3. Du har også fått e-post til din skolemail med 

invitasjoner til møtene (timene) som er planlagt. Legg 

dem til i kalenderen din for bedre oversikt.   

 

4. Det er flere måter å bli med i et møte på, enten fra kalenderen eller fagrommet. Trykk på knappen ‘bli med’ fra 

kalenderoppføringen, figur 2, eller klikke på møteinformasjonen i fagrommet, se figur 3. 

 

Figur 2 Klikk på møteinformasjonen for å se flere detaljer og BLI MED. 

 

 

Figur 3 Bli med-knappen tar deg videre til en side hvor du kan skru mikrofonen og kamera av eller på før du er med i videokonferansen. 

Figur 3 Fra kalenderoppføringen må du velge BLI MED. 

Figur 1 Legg til møter i kalenderen din for bedre oversikt. 



5. Når du trykker på ‘Bli med’-knappen kommer du videre til neste side hvor du skal skru av mikrofon og kan skru 

av kamera, før du pånytt trykker på ‘Bli med’. Se figur 4.  

 

 

6. For å vise at du er til stede vil læreren din be deg legge igjen en kommentar i møtechaten for å dokumentere 

oppmøte, se figur 5. Utover dét bør chaten først og fremst brukes til å stille faglig relevante spørsmål til 

undervisningen, eller spørsmål av allmenn interesse for klassen. 

  

7. Til slutt vil jeg minne om at Teams skal brukes til å kommunisere med klassen, og at ITS og OneNote brukes 

som vanlig til alt av planer og dokumenter. Lykke til! 

 

Figur 5 Vis at du er tilstede ved å kommentere i chaten. 

Husk at dette er helt nytt for alle lærerne og elever, så vær forberedt på litt oppstartsproblemer. Vi gjør alle så godt 

som vi klarer. Husk å avslutte møtet ved å klikke på den røde telefon-knappen. 

Figur 4 Før du blir med i videokonferansen skal du skru av mikrofonen din, og kan skru av kameraet. 


