
Zoom-webinar om skoltesamisk språksituasjon i Norge 
 
Du kan koble til webinaret enten med din datamaskin eller med din smarttelefon.  
 

• Hvis du bruker en smarttelefon, må du først laste ned Zoom-applikasjonen fra Play-butikk 
eller App-store, og deretter klikke på møteinvitasjonen som finnes også nedenfor. Deretter 
følger du den nummererte veiledninga som er beskrevet nedenfor. 
 

• Hvis du bruker en PC, klikker du på møteinvitasjonen som finnes også nedenfor. Ved å klikke 
på lenken under teksten Join Zoom Meeting, åpnes et nettleservindu der du kan laste ned 
Zoom-applikasjonen. Informasjon om installering av Zoom-client og et forenklet 
brukermanual av applikasjonen finner du nedenfor. 
  

1. Etter at du har lastet ned applikasjonen og installert programmet, skriver du inn ditt 
fulle navn, og møte-ID. Klikk på join og skriv inn passordet til møtet i neste vindu, og 
trykk på join for å bli med på møtet.  

 
2. Du blir deretter sendt til et venterom der møteleder vil slippe deg inn i møtet. I 

standby-modus kan du fremdeles teste høyttalerne, mikrofonen og kameraet. 
 

3. Når møteleder har gitt deg tilgang til møtet, trykker du på Join With Computer Audio. 
Hvis appen ber om tillatelse til å bruke kameraet eller mikrofonen, gi appen tillatelse 
til det, for ellers vil ikke kameraet og mikrofonen fungere. 

 
4. Webinaret tolkes til finsk. Hvis du vil høre tolken, så velger du suomi bak Interpretation 

knappen og trykk på Mute Original Audio text. Hvis du vil at originallyden skal høres i 
stedet for tolking, velger du Av. Husk å slå av tolkingen når du ber om ordet og får 
ordet. Tolking skal være slått av når du selv snakker. Instruksjoner for tolking finner du 
på det siste bildet på denne veiledningen. Ikonet for tolking mangler i de andre bildene 
på disse instruksjonene, men den vil være synlig under møtet. 

 
Hvis du trenger teknisk bistand du kan ta kontakt med: 
Christer P. Somby +47 78 47 40 81 på norsk 
Pasi Aikio +358 40 581 2102 på finsk  
 
Time: Mar 23, 2021 05:00 PM Oslo 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/97215892426?pwd=a1M0QVZVTnB2K0NwOHlkRGlJREFzUT09 
 
 
Meeting ID: 972 1589 2426 
Passcode: 461311 
 

Møte-ID    Møte-lenke 
  
 
Passord til møte 

 
 
Kokouksen salasana 

https://zoom.us/j/97215892426?pwd=a1M0QVZVTnB2K0NwOHlkRGlJREFzUT09
https://zoom.us/j/97215892426?pwd=a1M0QVZVTnB2K0NwOHlkRGlJREFzUT09
https://zoom.us/j/97215892426?pwd=a1M0QVZVTnB2K0NwOHlkRGlJREFzUT09


 
 
 

 
 

Klikk på lagre fil 

 

Klikk på pilen 

 



 

 
 
 

 

Klikk på filen 

 

Installasjonen av 
programmet pågår 

 



 
 

 
 

Når programmet er installert, skriv inn navnet ditt 
og skriv inn møte-ID-en som var i 
møteforespørselen 
 



 
 

Kopier møte-ID-en fra 
møteforespørselen og lim den inn 
her 

 

Trykk på join -knappen 

 

de to nederste avmerkingsboksene må 
være tomme. Toppboksen kan også 
være blank. (den øverste ruten som er 
valgt i nettleseren, husker navnet ditt i 
neste Zoom-møte) 

 



 
 

Skriv inn passordet som du finner på  
møteinvitasjonen 

 



 
 

Etter at du har tastet inn passordet 
 
trykk på Bli med på møtet (Join Meeting) 



 
 

 
 

Vent til at møteleder slipper 
deg inn på møtet 

 

Mens du venter, kan du 
teste hodetelefoner/ 
datamaskinens mikrofon 
og høyttaler 

 

For å teste 
høyttaleren, trykk 
på Test Speaker 

Kontroller at riktig lydenhet 
er valgt 

 

For å teste 
mikrofonen, trykk 
på Test Mic og 
begynn å snakke 

 



 

Etter å ha snakket lite, trykk 
på opptaksknappen 
Recording... 

 



 
 
 

 

... du skal høre din egen 
stemme. Enheten spiller 
stemmen din automatisk 

 

Når møtelederen legger deg til møtet, kan 
appen be om tillatelse til å bruke 
mikrofonen, la nettstedet bruke 
mikrofonen. 

 



 
 
 

 
 
 

Som et siste trinn, trykk på Join 
With Computer Audio 

Nederst i appen finner du de nødvendige knappene, fra venstre til høyre: 
Slå av / på mikrofonen 
Slå kameraet av og på 
åpne listen over deltakere 
åpne et chatvindu 
skjerm deling 
opptak (ikke tilgjengelig for deltakere) 
reaksjoner (klapping, tapping, etc.) 
forlate møtet 

 



 
 
 

 
 

Bak de tre punktene finner 
du Raise Hand-funksjonen 
som du bruker får å be om å 
ordet 

Raise Hand for å be om ord.  

Åpne Participants for å se listen 
over deltakere. Nederst på 
deltakerlisten finner du f.eks. løfte 
en hånd for å be om ordet. 

 
 
 
lista, niin saat näkyviin 
osallistujalistan. 
Osallistujalistan alaosasta 
löytyy mm. käden nosto 
puheenvuoron pyyntiä varten. 



 

 
 
 

 

Hånden hevet. Når du har fått ordet, 
senk hånden bak de tre punktene.  

 

Lower hand knappen 
senker hånden din 

 



 
 
Tolkning: nedenfor finner du instruksjoner for å lytte til tolkningen. Når du ber og får ordet, legg 
tolkningen av. Tolkning skal være slått av når du selv snakker! 
 
 

 
 
 
 
Datasikkerhet av Zoom møte 
 

- Møtet som arrangeres med Zoom-applikasjon er datasikker 
- Det sendes en individuell lenke til møtet 
- Deltagelse krever møte-ID og passord 
- Deltagere kan ikke delta på møtet uten at møteleder aksepterer dem 
- Møteleder administrerer deltagere og kan lukke ut deltagere hvis det oppstår behov for 

dette under møtet 
- Møtet kan lukkes etter at alle inviterte deltagere er på møtet, deretter kan ikke flere delta 

på møtet    
- Møteleder kan blokkere andre å dele skjerm 
- Alle deltagere bør slå på kameraet, slik at det blir mulig å identifisere deltagere  
- Deltakerne ser hverandre i sanntid 

 
Ytterligere informasjon og instruksjoner angående teknologi: 
Christer P. Somby +47 78 47 40 81 (på norsk) 
Pasi Aikio +358 40 581 2102 (på finsk) 
 

Velg ønsket tolkningsspråk bak Interpretation 
knappen og trykk på Mute Original Audio text. 
Hvis du vil at originallyden skal høres i stedet for 
tolkning, velger du Av. 


