
Kom godt i gang med 
lokale onlinemøder
Guide for medlemsvalgte i anvendelse af mødeplatformen Jitsi



Indholdsfortegnelse

1. Hvor kan jeg bruge jitsi

2. Hvordan indkalder jeg ét møde?

3. Deltagelse og basis funktioner i Jitsi
a) Lyd, kamera, rais hand, chat, …

4. Gode råd til dit online møde

5. Tekniske fif



1. Jitsi – Hvor kan jeg 
bruge det?



Udstyr

PC - browser

✓ Crome

✓ Safari

Ikke explorer

Tablet/smartphone

• Mulighed for download af app

Alle funktioner ligger det samme sted uanset 
om det er PC, tablet eller smartphone



Du har et hurtigt link til jitsi på– MitCoopForum
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2. Oprettelse af møde



Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Tryk på linket https://meet.jit.si/

▪ Skriv et sigende navn til mødet

▪ Tryk ”Start meeting”

https://meet.jit.si/


Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Tryk ”Join meeting”



Ønskes sikkerheds kode…

▪ Tryk på ikonet med det orange skjold



Ønskes sikkerheds kode…
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▪ Tryk på ”add password”



Ønskes sikkerheds kode…
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1. Tilføj et kodeord

2. Tryk ”add”

→ Nu er møderummet sikret med en kode

3.    Luk boksen på krydset X



Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Tryk på ”Invite more People”



Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Vælg fx mail



Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Tilføj yderligere information som dato, tid og kode til mødet. (Koden kan 
også sendes i separat besked for yderligere sikkerhed)

▪ Husk at send til dig selv eller gem link



Oprettelse af online møde PC/browser 

▪ Luk boksen med ”invite more people” på krydset (X)

▪ Forlad mødet og brug linket som du har sendt når du igen skal deltage



Oprettelse af online møde via app

▪ Åben app’en

▪ Skriv øverst et mødenavn

▪ Hjælp til download af app (appendix)



Oprettelse af online møde via app

▪ Mødet billedet vises

▪ Tryk på ”Invite Others”

▪ Vælg fx mail

▪ Maile åbnes

▪ Tilføj tekst om tid

▪ Send til dem du ønsker

▪ Mødet er gemt i appen



Oprettelse af online møde via app

▪ Mødet er gemt i appen



3. Deltagelse i Jitsi online 
møde



Deltagelse i Jitsi online møde

På PC: Tryk på tilsendte link, browser åbner på 
PC                      

På smartphone tilbydes 
valgmuligheder, her er valgt web



Lyd    forlad   Billede

Deltagelse i Jitsi online møde – basis funktioner



Deltagerne vist i siden og den der snakker i stort felt, styring af visning sker på de 4 små firkanter(se pil)

Visning af deltagere



Deltagerne vist i lige store felter den der snakker er markeret med blå ramme

Visning af deltagere



Tryk på hånden og der markeres med en blå hånd i dit billede, for at fjerne hånden trykkes på samme knap.

Tag’/bede om ordet – rais hand



Skriv i chatten…



Hvis der er skrevet i chatten vises der et lille blåt nummer, der angiver antallet af nye chats

Skriv i chatten…



Du kan folde chatten ud ved at trykke på taleboblen

Skriv i chatten…



Deling af skærm – Kun fra PC
Vælges ”Hele din skærm” ser mødedeltagerne det du ser på din skærm



Deling af skærm
Vælges ”appvindue”- kan du vælge bland de produkter du har åbne. Tryk på det du ønsker at dele og tryk del



Stop deling af skærm



4. Gode råd til dit 
onlinemøde



Gode online møde råd

1. DAGSORDEN

• Knivskarpt, hvorfor I mødes og hvad agendaen er.

2. SÆT FÆLLES REGLER

Fx :

• At alle slår lyden fra, så I ikke forstyrres af baggrundsstøj. 

• Hvis man vil have ordet, så markerer man.

• Bruge chatfunktionen aktivt og til at stille spørgsmål når de opstår. Aftal hvornår der samles op på 
spørgsmål.

• Optager vi mødet…?

3. FORDEL ROLLER 

Fordel roller i starten af din online samling til tidsstyring, til at overvåge chatfunktionen og til at skrive 
referat. 



Gode online møde råd

4. SKAB AKTIVITET:

TJEK IND OG TJEK UD MED ALLE DELTAGERNE

• Stil et spørgsmål i chatten eller lav en kort runde, hvor alle f.eks. udtrykker med et enkelt ord, hvordan 
de har det. Gør det samme, når I slutter af.

BRUG CHATTEN TIL AT INVOLVERE FOLK

• Du kan bruge chatfunktionen til at involvere folk, og få en føling med hvor deltagerne er. Læs 
interessante svar op undervejs og bed evt. pågældende deltager uddybe.

5. TAL MAX 2 MINUTTER AD GANGEN

• Det er svært at koncentrere sig længere af gangen på skærmen. Online formaterne skal være korte, 
målrettede og gerne energifyldte.



5. Tekniske fif



5 tekniske fif

1. Din internetforbindelse – den er vigtig !

• Jo bedre internetforbindelse desto bedre er kvaliteten af lyd og billede.

• Internet via kabel er bedre end wifi.  Trådløst Wifi er ikke altid bedre end mobildata på telefonen. 

2. Lyden er vigtigere end videokvaliteten

• Lyden er vigtigst ! → Test din mikrofon, så du ved at den virker. Et headset med mikrofon giver 
det bedste resultat.

• Billedkvaliteten er mindre vigtig → Hvis forbindelsen er dårlig, så bed deltagerne slukke for 
videoen. 



5 tekniske fif

3. Valg af software eller platform

• Coop anbefaler Jitsi til online bestyrelsesmøder, men andre platforme kan også anvendes. 

• Jitsi er ”Open source” kode = alle kan anvende det gratis → begrænsninger i, hvad der ligger af 
support, og funktioner.

4. Skriv referat i et dokument på computeren

• Skriv løbende i et dokument (Word, e-mail, …) som du let kan deler efterfølgende. 

• Del eventuelt skærm og skriv konklusionerne ned under delingen – så alle kan følge med – og 
bidrage.

5. Lav altid en test

• Log på før de andre, og tjekker at alt virker. 

• Åben de præsentationer og dokumenter der skal deles – Husk der kan kun deles skærm fra PC.



Appendix



Hvor genfinder jeg Jitsi? – der er to veje på 
coopforum forsiden…
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Eller du kan finde den på – MitCoopForum



Download af app



Oprettelse af online møde PC/browser

▪ Tryk på linket 

https://jitsi.org/jitsi-meet/

▪ Tryk på Start A Call

https://jitsi.org/jitsi-meet/


Oprettelse af online møde PC/browser (Alternativ 
metode)
▪ Tryk på linket https://meet.jit.si/

▪ Skriv et sigende navn til mødet

▪ Tryk ”GO”

▪ Hint: gem evt. linket som favorit

https://meet.jit.si/


Oprettelse af online møde PC/browser (Alternativ 
metode)
▪ Kopier linket fra browser   (Ctrl C)



Oprettelse af online møde PC/browser (Alternativ 
metode)
▪ Sæt linket ind i mail eller mødeindkaldelse (Ctrl V)

▪ Husk at sæt dig selv på mailen eller gem linket 



Savner du at kunne dele fx en PowerPoint, Word eller en anden fil, kan det skyldes at den er 
minimeret

Deling af skærm – et lille fif…

Undgå at minimere og brug i stedet de nederste ikoner på skærmen til at hoppe imellem 
programmerne


