
Netmøde: 

Det er ikke nødvendigt at downloade noget program. Hvis du vil bruge en computer, skal der som minimum 
være en mikrofon. Det er ikke nødvendigt med et kamera. Der er på de fleste bærbare computere både et 
kamera og en mikrofon. Du kan også vælge at bruge en smartphone, en tablet eller en IPad. 
Her er linket: https://meet.jit.si/PederSkramBestyrelsesmøde    

Pc: 

Klik på Linket 
Skriv et navn i det hvide textfelt 
Tryk på det blå felt (Join meeting)  
 
Ellers kan du gå ind på hjemmesiden https://jitsi.org/ 
Der efter skal du trykke på boksen: "See It In Action! Start a meeting". 
Der er et hvidt tekstfelt. Der Indtastes: PederSkramBestyrelsesmøde  Og tryk på den blå knap: "Start 
meeting"  
Skriv et navn i det hvide textfelt. 
Tryk på det blå felt (Join meeting)  

Smartphone, tablet eller IPad: 
Klik på Linket 
Tryk på den blå boks;” Start på web” 
Så kan der komme et felt hvor der står: meet.jit.si anmoder om at bruge dit kamera og din mikrofon. Tryk 
på tillad. 
Skriv et navn i det hvide textfelt. 
Tryk på det blå felt: ”Start meeting” 
Hvis mødet er låst med et password, Dukker der et vindue op. Her skal man indtaste passwordet , og 
trykke: ”OK” 
 
Ellers kan du gå ind på hjemmesiden https://jitsi.org/ 
Der efter skal du trykke på boksen: "See It In Action! Start a meeting". 
Der er et hvidt tekstfelt. Der Indtastes: PederSkramBestyrelsesmøde  Og tryk på den blå knap: "Start 
meeting"  
Skriv et navn i det hvide textfelt. 
Tryk på det blå felt: ”Start meeting”.  
Eventuelt skal man indtaste et password, og trykke: ”OK” 
  

https://meet.jit.si/PederSkramBestyrelsesmøde
https://jitsi.org/
https://jitsi.org/


 
Knapper i vinduet. 

 Åben chat. Tryk på det hvide X, for at lukke Chatten 

 Del skærm 

 Ræk hånden op. Det er et meget lille ikon der vises på billedet, af den der rækker hånden op. 

  Mikrofon, hvis man klikker på ikonet, kan slå mikrofonen til eller fra. Her den slået til. 

 Mikrofonen er slået fra. Klik på ikonet for at slå den til igen. 

 Forlad mødet. 

 Kamera, hvis man klikker på ikonet, kan slå kameraet til eller fra. Her det slået til. 

 Her er der 2 muligheder for hvordan møde deltagerne vises. 
1 Den der taler vises i et stort billede. 
2 Billederne med møde deltagerne er lige store. 

 Med dette ikon kan du invitere andre til mødet. 

 Her kan man gøre 2 ting. (Det kan alle der deltager i mødet) 
1 Man kan: ”Enable lobby” Så skal den der er starter mødet først, godkende alle der skal deltage i mødet. 
Der popper et vindue op. 
 

 
 
Så trykker man: ”Allow” for at tillade at personen deltager, og Reject for at afvise. 
 
2 Man kan tilføje et password. Klik på ikonet, tryk på: ”Add password” Indtast det ønskede password ( det 
vises i klar tekst), og tryk: ”Add” for at tilføje passwordet. Tryk: ”Cancel” for at annullere. Så skal man 
trykke på det hvide X, for at lukke vinduet.  

Hvis man vil fjerne passwordet igen, trykker man på  Og trykker på: ” Remove” 
 

Oprette et møde, og lave et link, på en pc: 
Gå ind på hjemmesiden jitsi.org. Eller klikke på linket: https://jitsi.org/ 
Der efter skal du trykke på boksen: "See It In Action! Start a meeting". 
Der er et hvidt tekstfelt. Her indtaster du det du vil kalde mødet. F.eks ”Dette er en prøve” 
Tryk på det blå felt: ”Start meeting”. 

Her skal du klikke på ikonet:     
Så kan du indsætte linket i en mail, på Messenger eller hvordan du vil sende linket videre. 
Hvis du vil starte mødet med det samme, fortsætter du: 
Skriv et navn i det hvide textfelt. 
Tryk på det blå felt: ”Join meeting” 
 

https://jitsi.org/


Det nørdede 

  Her kan man finde forskellige indstillinger: 

  

 

Bruger vinduet 

 

 Øverste højre hjørne. Indstillinger. Når du klikker på ikonet, kommer dette vindue frem. 

 

   Øverste venstre hjørne. Viser om personen har god eller dårlig forbindelse. 

 Øverste venstre hjørne. Viser at der er en der rækker hånden op.  

 Nederste venstre hjørne. Viser at mikrofonen er slået fra, og at kameraet er slået fra. 


