
Vejledning til at deltage i et Teams-møde uden at have programmet Teams 
 

Du inviteret til et digitalt møde i Teams. - Du kan sagtens deltage uden at have programmet Teams, hvis du 
deltager i mødet fra en PC.   

(Ved deltagelse fra fx smartphone kræver at man downloader Teams-appen, og fungerer knap så godt.) 

 
Du får en mail med en invitation.  
Du behøves ikke svare, om du deltager 
(Ja, Måske, Nej) blot du gemmer 
mailen med invitationen. 
(Hvis du svarer ’Ja’ eller ’Måske’ skal 
du finde invitationen i din kalender) 
 
Når det er tid for mødet trykker du på 
’Klik her for at deltage i mødet’ 
 
Måske er teksten på engelsk, men 
virkningen er den samme  

 

 
Hvis du bliver spurgt, om du vil åbne 
Microsoft Teams, skal du trykke på 
’Annuller’ 

 
Det kan se forskelligt ud, men her er 
vist et par muligheder: 
 ’fortsætte i denne browser’ 
 ’deltage fra web i stedet’ 

 
 

     eller 

Der kan herefter komme spørgsmål, om Teams må bruge din video og mikrofon. 
Det siger du ja til. 
 
Der kan nu komme en mulighed, hvor 
du kan skrive dit navn.  
 

Får du den mulighed, vil vi bede dig 
om at skrive dit fornavn og hvor du 
kommer fra fx ’lokalråd XX’ 
 

Nu skulle du gerne nå ind til mødet 
ved at trykke på ’Deltag nu’ 

 
 



Når du nu er inde i mødet, vil vi bede 
dig om at slukke for din video og lyd. 
 
Fra en time før mødestart vil du kunne 
se første side i en præsentation, som 
mødearrangør har delt ind i mødet. 

 

 
 

 
Du kan nu orientere dig om, hvor 
møde-chatten/’samtalen’ er. 
 
Find taleboble-ikonet og tryk på det. 

 
 
Så dukker møde-chatten/’samtalen’ 
op i en af siderne på skærmen. Her i 
højre side. 
 
Her kan du selv skrive input og se, 
hvad andre har skrevet. 
 
Du vil på mødet høre om, hvordan 
møde-chatten/’samtalen’ tænkes 
brugt på mødet. 

 

 
Når mødet er slut forlader du mødet 
ved at ’lægge på’. 

 
Du kan herefter blive spurgt, om du vil 
have mere at vide om Teams. 
  
 
Du vælger, at det vil du ikke ved at 
trykke på krydset i fanebladet øverst. 
 
Og du lukker invitationen til mødet på 
samme måde. 

 

 
 


