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Användarguide Zoom
Följ instruktionerna för att optimera din upplevelse
och garantera din närvaro på Zoom under Uppstart21.
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1. Ladda ner Zoom
För att kunna delta på våra Zoommöten behöver du ladda ner Zoom, det går att använda
onlineversionen men vi rekommenderar att ladda hem programmet. Zoom är gratis att ladda ned. Har
du redan Zoom på din dator vill vi att du dubbelkollar att programmet är uppdaterat.
Programmet kan du ladda hem här: https://zoom.us/support/download
Zoom fungerar på både Mac och PC, samt telefoner och surfplattor. Vill du använda Zoom på en
telefon eller surfplatta kan du ladda hem applikationen på Google play eller Appstore. Vi
rekommenderar att använda sig av dator eller surfplatta, och undvika telefon.

2. Skapa konto på Zoom
När du laddat ner Zoom kan du logga in på Zoom via Google, Facebook eller skapa ett nytt konto. För
att skapa nytt konto klickar du på ”skapa konto” (sign up for free).

3. Krav på användarnamn för att bli insläppt i
samtalet
För att bli insläppt i Zoomsamtalet som kommer pågå under Uppstart21 har vi krav på hur
användarnamnet ska se ut. Du behöver döpa dig själv till:
Elevkår + Förnamn
(Exempel: Elevkåren Anna)
OBS: Heter du något annat släpper vi inte in dig i samtalet då närvarokontrollanterna
inte kan garantera att det är en person i närvarolistan.
Det finns två sätt att döpa om sig. Du måste döpa om dig INNAN du klickar på länken för att ansluta
till arrangemanget.
Alternativ 1 (om du är utloggad från Zoom/om det är första gången du använder Zoom):
1. Öppna zoom
2. Klicka på ”Join a meeting ”
3. Klicka på ”Enter your name” och döp dig till Elevkår + Förnamn
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Alternativ 2 (Om du är inloggad på Zoom/om du använt Zoom tidigare):
1. Öppna Zoom
2. Klicka på ”Join”
3. Klicka på ”Enter your name” och döp dig till Elevkår + Förnamn

4. Anslut till mötet
När du döpt om dig till rätt användarnamn kan du ansluta till mötet. Du gör det genom att klicka på
länken som har blivit utskickad till dig per mejl. Mötet bör då öppnas automatiskt. Om det inte gör det
kan du också kopiera länken eller ”meeting ID” och klistra in. Oavsett om det är en länk eller en
samling siffror (så kallad meeting ID) kan du klistra in det under ” Enter meeting ID or personal link
name”. När du fyllt i länken kan du klicka på ”join”.
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5. Väntrum
När du klickat på ”join” hamnar du i ett så kallat väntrum/lobby. Innan du kommer in i eventet
kommer du mötas av texten ”Please wait, the meeting host will let you in soon”. Du blir insläppt när
våra närvarokontrollanter dubbelkollat att du är anmäld till Uppstart21.
OBS! Det är därför viktigt att du döpt dig till Elevkår + förnamn (läs mer avsnitt 3), om du heter
något annat kommer du bli kvar i väntrummet eller nekas att gå med i samtalet.

6. Begära ordet/Ställ en fråga
Under arrangemanget kommer du behöva begära ordet för att få avslagen mikrofon. Det kan behövas
för att till exempel kunna ställa en fråga till en föreläsare. Du kan få mikrofonen avslagen av oss på två
olika sätt.
1. Räck upp handen
Du kan räcka upp en digital hand i Zoom. När det är din tur sätter vi på din mikrofon så att du
kan ställa din fråga. För att räcka upp handen klickar du på ”Reactions” för att sedan välja
”Raise hand”. Ibland hittas även funktionen under ”Participants”. Kom ihåg att ta ner
handen när du pratat färdigt.

2. Skriv till arrangörerna i chatten
Skriv ett meddelande till oss i chatten att du har en fråga, vi stänger då av din mikrofon när
det är din tur.
I ditt Breakout room, som under mingel och workshops, kommer alla automatiskt få mikrofonen
påslagen. Där behöver du alltså inte be oss slå i gång din mikrofon. Läs mer om Breaktout rooms i
nästa stycke.

7. Breakout rooms
Vissa av momenten under Uppstart21 kommer utföras i digitala grupprum, så kallade Breakout rooms.
Eventet meddelar när det är dags för Breakout rooms och du kommer då få upp en pop up-ruta på
skärmen där du behöver då klicka på ”join” för att komma till ditt Breakout room. Klickar du inte på
”join” kommer du bli kvar i det stora samtalet. Att delta i ett Breakout room är en chans för dig att
genomföra workshops och mingla och få nya idéer från andra elevkårer.
Det är viktigt att du stannar i samtalet under hela dagen du deltar, hoppar du ut och sen tillbaka in i
samtalet kommer du raderas från ditt Breakout room och vi kan då inte garantera att du hamnar i
samma Breakout room igen. Behöver du tillfälligt lämna datorn är det bättre att du stänger av din
kamera och mikrofon men låter samtalet vara i gång.
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8. Vett och etikett under eventet
Tänk på eventet/videosamtalet som att vi skulle ses i verkligheten. Ha på dig något annat är pyjamas,
sitt upp och lägg mobilen åt sidan när någon annan pratar för att ge ett seriöst intryck.
Ha kul och engagera dig! Under Uppstart21 hoppas vi att alla deltagare känner sig engagerade och vill
visa intresse för varandra. Vi ser gärna att du har din video på. Det skapar samhörighet och ökar
upplevelsen under engagemanget både för er deltagare och för den som pratar. För att visa ditt
engagemang uppmanar vi alla att använda reaktionerna i Zoompanelen. Det är alltid trevligt både
för den som pratar och den som lyssnar att få veta vad ni tänker/känner!

Under pauserna vill vi att du stannar kvar i samtalet. Du kan då välja att stänga av din kamera och
lämna datorn.
Uppstart21 är en alkohol- och drogfri mötesplats och vi behandlar varandra med respekt. Märker vi
eller har starka misstankar att något av detta bryts blir du utskickad från eventet och får inte delta
under resterande arrangemang.

9. Om du har frågor eller får problem under eventet
Om du får problem innan eller under Uppstart21 kan du kontakta oss.
Du kan göra det på tre olika sätt:
1. Mejla: josefin.liv@sverigeselevkarer.se
2. Ring/smsa: 070-911 78 42
3. Skriv i chatten på Zoom.

Vi ses på Uppstart21!
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