
Hvordan ha effektive Teamsmøter fra
hjemmekontoret
Hvordan ha effektive møter med Microsoft Teams og
samtidig sikre at alle deltakere får en optimal opplevelse



Hjemmekontor i 3 uker, hva nå?



Start med å gjøre ditt møte til et 
Teamsmøte



Har du ikke Teamsmøteknappen i Outlook, 
skeduler møtet direkte fra Teams



Microsoft 
Teams
en ny tilnærming til
effektive møter

Etter

møtet

Bruk Teams til oppføling og planlegge de neste steg

Del link til de delte notatene

Bruk planner til aksjonspunkter

Oppmuntre til replay for de som ikke kunne delta

Under 

møtet

Ta delte notater

Skru på video og husk og skru av mikrofonen når du ikke snakker, så

andre ikke blir forstyrret av bakgrunnsstøyen

Ta opp møtet for og gi alle de som ikke kunne delta en mulighet til å 

se senere

Er du på farten Bli med i møtet fra din mobil/pad

Før

møtet

Kommuniser en tydelig og definer agenda i Outlookinvitasjonen

Bruk FindTime for å enkelt finne et tidspunkt som passer alle deltakere

Del gjerne materiellet på forhånd via Teams

Alltid inkluder en Teamslink + detaljer for telefonkonferanse i 

møteinvitasjonene

BEST PACTICES

https://support.office.com/en-us/article/add-and-use-a-planner-tab-in-teams-83302f43-f821-47d0-8181-921c36437e22
https://support.office.com/en-us/article/play-and-share-a-meeting-recording-in-teams-7d7e5dc5-9ae4-4b94-8589-27496037e8fa
https://support.office.com/en-us/article/take-meeting-notes-in-teams-3eadf032-0ef8-4d60-9e21-0691d317d103
https://support.office.com/en-us/article/record-a-meeting-in-teams-34dfbe7f-b07d-4a27-b4c6-de62f1348c24
https://support.office.com/en-us/article/participate-in-a-meeting-from-the-teams-mobile-app-d275c769-7dd6-470d-bb97-44a26b82aa07
https://support.office.com/en-us/article/findtime-ec8304aa-e2a2-4cca-ae4c-5d4d0b4b7dc5


Et optimalt møte har 4 viktige faktorer

1. Lyd
• Sørg for å gjøre lydopplevelsen best mulig for alle deltakere

2. Video
• Vær inkluderende og personlig, skru på video!

3. Møtefunksjoner
• Teams har mange gode funksjoner, lær de og bruk de

4. Lys
• Lyset i rommet er viktigere enn du tror. Optimalt lys gir gode 

opplevelser for alle



For den optimale lydopplevelsen

• Ting du må unngå:
• Bruke mikrofonen på din PC.
• Bose eller iPhone AirPods – bruk kun om du ikke har et skikkelig Teams 

headsett.

• Om du kan, bruk:
• Et Teams sertifisert headsett fra Jabra, Poly, Sennheiser eller Logitech.

Dog, om du ikke har et Teams sertifisert headsett tilgjengelig, bruk et valgfritt headsett
som f.eks det du får fra Apple, Samsung, Huawei eller andre med din mobil. Opplevelsen
for de andre deltakerene i møtet vil være veldig mye bedre, samtidig slipper man bruke
første 5minuttene på og finne den som har ekko.

Mer Info: aka.ms/teamsdevices



Sound



Husk, mute deg selv eller andre som 
ikke er aktive i møtet.



Gjør det personlig, bruk video!

*Custom bakgrounds will be available soon



Når du bruker video, dress to impress!



Utnytt de Teamsfeaturene som er 
tilgjengelig
• Bruk spørreundersøkelser i møtet

• Whiteboard, denne appen vil gjøre ditt møte interaktivt

• Live Teksting, bruk dette til å umiddelbart legge til undertekster 
i ditt møte (kun til engelsk)

• Background blur/Uskarp Bakgrunn – Nå som vi alle har mange 
familiemedlemmer hjemme, ikke la alle dine kolleger se de.

• Opptak, Dobbelbooket? Null problem, bare ta et opptak av 
møtet

• Mobilitet, din Mobil eller ditt nettbrett er like gode klienter som 
din PC



Delingsmenyen



Chat alternativer i møter



Microsoft Teams



Microsoft Teams



Microsoft Teams

Godt eksempel på hvor uskarp bakgrunn hadde gjort en

forskjell.



Tilpassede bakgrunner (rulles ut i disse dager)



Ta opptak av møtet



Presentatørmodus i Teams



Mobile møter. Delta, skeduler og del innhold på 

farten
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