
Veiledning for tilknytning til teams møte via iPad  
 

NB: Denne veiledningen tar utgangspunkt i at ipaden er tilknyttet trådløst internett.  

 

 

Invitasjon fra møtearrangør ser gjerne sånn ut i eposten på ipad. Trykk på den lange linken etter «Bli 

med i Microsoft Teams-møte. Så lenge Teams appen er installert vil ipaden automatisk åpne linken i 

den og du blir sendt videre til neste dialog.  

 



 

Her velger du «Bli med som gjest».  

Som du ser kan man også logge på, men i denne sammenhengen benytter vi ikke det.  

 



 
 

Her er det viktig at du legger inn ditt fulle navn, slik at det er tydelig for alle hvem som er pålogget 

møtet.  

 



 

 

Da er det bare å vente på at møtearrangør slipper deg inn.  

Merk ikonene på bunnen av skjermen for styring av demping av mikrofon, lyd og visning av eget 

kamera eller ikke. Her kan du klikke på symbolene for å slå av mikrofon eller kamera, samt styre 

lydnivået. Merk også at dersom flere deltar på samme møtet, og befinner seg i samme rom, er det 

viktig at kun en av deltakerne har påslått mikrofon/lyd. Hvis flere har dette, vil dere oppleve ekko. 

 



 

 

 



Under møtet ser skjermen sånn ut. Om man viser kamera vil de svarte vinduene være erstattet med 

deltagerers feed fra sitt kamera. Om panelet med valg nederst forsvinner, berør lett på skjermen 

med en finger, så vil det komme tilbake.  

  

Ved møtets slutt trykker du bare på den røde telefonen for å «legge på». Avslutningsvis vil du få 

valgene på bildet over. For å lukke samtalen helt, trykk på krysset øverst til venstre på skjermen.  



 

Hoppet du ut av møtet ved ett uhell, trykk ganske enkelt på «Bli med på nytt». Deltagere kommer 

også inn igjen ved å trykke på linken i eposten fra første side i denne veiledningen.  

Lykke til med møtet        


