
Sådan fungerer online-foredrag med Zoom 
 
Vigtigt at vide om Zoom:  
 

• Det er gratis for dig at installere programmet Zoom. 
• Du får tilsendt foredragslinket i en e-mail i god tid før det onlineforedrag.  
• Sørg for at have installeret programmet/appen i god tid inden foredraget og test også gerne, at 

det virker.  
• Kamera: Du må meget gerne have dit kamera tændt, så foredragsholderen kan se, hvem 

han/hun taler til. Det er også muligt at vælge ”Join without camera”, hvis du ikke ønsker, at dit 
kamera skal være tændt. Hvis dit kamera er tændt, vil de øvrige deltagere kunne se dig. 

• Lyd: Husk at have højttaler eller headset klar, så du kan høre lyden. OBS: Klik altid på ”Join with 
audio”, ellers vil det ikke være muligt at høre foredragsholderen. Vi slukker mikrofonerne for alle 
deltagere ved foredraget, og de øvrige deltagere vil altså ikke kunne høre dig. 

• Hvis du har spørgsmål til foredragsholderen: Kan du trykke på ”Chat” i den sorte bjælke 
forneden i Zoom-vinduet og stille dine spørgsmål på skrift. 

 
For at kunne deltage i undervisningen skal du blot følge en af nedenstående vejledninger:  
 
Zoom på mobilen:  

1. Hent appen ‘ZOOM Cloud Meetings’ i Appstore eller Google Play og installer den.  
2. Find mødelinket i din tilsendte e-mail. 
3. Når undervisningen skal finde sted, så klikker du på linket. Herefter åbner Zoom automatisk, 
og du bliver taget direkte til foredraget.  

 
Zoom på computeren:  

1. Download programmet til din computer her: www.zoom.us/support/download  
2. Find mødelinket i din tilsendte e-mail.  
3. Når foredraget skal finde sted, så klikker du på foredragslinket. Derefter åbner programmet 
automatisk, og du bliver taget direkte til foredraget. 

 

Vi anbefaler, at du logger ind i god tid, så du er sikker på at være med fra start. 

Betingelser for foredragene 

Af hensyn til foredragsholderne gælder en række betingelser for de online foredrag. 

Det er ikke tilladt at distribuere linket til foredragene, og foredragene må ikke optages i form af hverken 

billede, lydfiler eller video. Indholdet i foredragene og bidder af foredragene må ligeledes ikke bruges eller 

distribueres på anden vis. 

 

http://www.zoom.us/support/download

