10 dec 2020

Äntligen är den här
-

Break out rooms i videomöten för Teams!

Här kommer en snabb introduktion i hur du skapar flera rum i ditt teamsmöte. Fördelen är att en person kan värd för flera rum samtidigt. På det här
sättet kan vi jobba mer likt en vanligt räknestuga. Där volontären kan gå
mellan olika rum där elever sitter och räknar. Vi undviker köbildning i en
lobby. Samt att eleverna försvinner direkt efter att de fått sin hjälp. Det
positiva är också att fler volontärer kan finnas i samma möte men i olika
rum. På det sättet dela upp elever sinsemellan er. Det öppnar möjligheter för
volontärer som inte är bekväma att starta teams-möten att delta. Volontären
ansluter då som en elev utan inlogg.
För att starta: För att ha tillgång till grupprum måste teams-appen vara
installerad på din enhet. Se till att ha senaste uppdateringen av din teams
app. Gästen (eleven eller en annan volontär) kan fortfarande ansluta som
vanligt via en webbläsare.
En snabb introduktion i grupprum
1. Starta din teams app.
2. Skapa ett möte nu för att komma igång direkt eller klicka nytt möte för
att schemalägga ditt möte.
3. När du skapat ditt möte så ansluter du precis som vanligt. Du ser
kommer då se den här menyn. Klicka på anslut nu när du har gjort de
inställningar som passar din dator.

4. Väl inne i mötet ser du en menybar med en ny symbol. En litenruta i en
större ruta. Du hittar den mellan handen och de tre små prickarna. Klicka
på den.

5. Nu ska du välja hur många rum du önskar ha. Du har sedan två val.
Avsluta med att klicka på skapa rummet.
Automatiskt: då delas alla deltagare i mötet in jämnt i alla rum.
Manuellt: för att själv kunna dela in deltagarna i specifika rum.

6. Rummet skapas och din meny till vänster kommer se ut som bilden
nedan. Här får du en översikt över hur många rum du har igång. Om du
vill dölja den här vyn kan du klicka på krysset till höger.

7. Nedan ser du en in zommad bild på grupprums menyn. Alla som är
anslutna i ditt möte skå stå uppradade under tilldela deltagare. Du
klickar på namnet och delegerar namnet till det rum du önskar.

8. Du kan byta namn på rummen genom att högerklicka och välja Byt namn
på rum.

