TEKNISK INFORMATION
1. Var finns länken?
I samband med detta mejl ska du ha fått ett separat mejl med inbjudan från Microsoft Teams. Om du inte
hittar inbjudan i din inbox, vänligen kontrollera din skräppost.

2. Jag har klickat på länken, men jag har inte ett Microsoft-konto. Måste jag skapa det?
Ja, om din e-postadress inte använts tidigare för att skapa ett Microsoft-konto. Fyll i din mejladress, lösenord
och till sist verifikationskoden som skickas till din angivna mejladress.
Skapa ett konto kostnadsfritt här: products.office.com/microsoft-teams

3. Ska jag öppna i webbläsare eller ladda ner appen?
Vi rekommenderar att du laddar ner Teams-appen för bästa möjliga upplevelse. Notera att fr.o.m. 30
november 2020 kommer programmet längre inte stötta Internet Explorer, använd därför andra webbläsare
såsom Chrome eller Firefox.
Ladda ner Teams kostnadsfritt här: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoftteams/download-app

4. Jag har öppnat Microsoft Teams. Var hittar jag utbildningen i Microsoft Teams?
Klicka på ”Team” i vänsterpanelen. Här hittar du en översikt på alla Teams du blivit inbjuden till. Utbildningen
är döpt efter [kursnamn] [månad] [år]. Om du inte hittar den, kontrollera i högra hörnet att du är i rätt
organisation – TEK Kompetens AB. Teamet ligger kvar ca. två veckor efter att utbildningen har avslutats.
Under den tiden har du tillgång till ev. material som ligger uppladdat där .

5. Jag har klickat på Teamet. Vad innebär kanalen ”Allmänt”?
Allmänt är Klassrummet. Här lägger utbildaren ut material och här kan du som deltagare skriva inlägg och
diskutera frågor. Härifrån ansluter du dig till det aktuella utbildningstillfället.

6. Vad innebär kanalerna ”Grupprum 1”, ”Grupprum 2” osv?
Grupprum 1,2,3 osv. avser rum för grupparbeten. Här finns också material till deltagarna och instruktion på
hur grupprummen ska användas. Utbildaren utser en gruppledare för varje grupprum som startar igång med
kamerasymbolen, resten av gruppdeltagarna ansluter därefter.

7. Ska jag ansluta mig via mejlinbjudan eller direkt i Teams?
För bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du på kursdagen öppnar Teams-appen på din dator och
ansluter dig till Klassrummet med genom kanalen Allmänt.
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ONLINEUTBILDNING
- SPELREGLER
För att få en bra och inkluderande lärandemiljö är det viktigt att vi tillsammans skapar rätt
förutsättningar. Vi på TEK Kompetens har tagit fram ett antal spelregler som vi ser bidrar till en god
lärmiljö och som kännetecknas av våra kärnvärden:

TILLSAMMANS – ENGAGEMANG – KVALITET
SPELREGLER FÖR DELTAGARE I TEK:s DIGITALA UTBILDNINGAR
Förutsättningar:
Dator, bra internetuppkoppling, videokamera samt högtalare (via datorn alt. hörlurar)
• Vi ansluter i tid till utbildningen av respekt för allas tid, men också för ditt eget lärande. Vid försenad
anslutning mer än 10 min efter utbildningsstart (ej meddelad) kan du nekas anslutning.
• Varje utbildning startar med en planerad teknisk incheckning. Då har du möjlighet att ansluta för att se
att allting fungerar.
• Läs igenom all information du får från TEK Kompetens kring utbildningen och förbered dig innan
utbildningsdagen både när det gäller teknik och utifrån vad du vill få med dig från utbildningen.
• Du sitter i en lugn och tyst miljö för att kunna ha fullt fokus på utbildningen.
• För att skapa en god gemenskap och närvaro har vi alltid videokameran på.
• När du inte talar har du mikrofonen avstängd för att undvika oönskade ljud.
• Som deltagare ansvarar du för ditt egna lärande genom att vara aktiv och förmedla dina
frågeställningar.

Vid frågor kontakta oss på TEK Kompetens: 035-171890 alt. tek@tek.se. Detta gäller även vid problem
i samband med anslutning till utbildning.

För att kompetensutveckling och lärande ska göra skillnad!
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