
Använda Google Meet
Se utskickad information eller mail för länk till mötet.

Hur man räcker upp handen
I google meet finns en funktion för att räcka upp handen. Denna kommer användas för att
rösta eller om man vill ha ordet.

När man trycker på “Räck upp handen” så syns det i deltagarlistan som moderatorena
kommer hålla koll på.

Det är viktigt att man tar ner handen när man är klar med sin fråga eller kommentar. Det gör
man genom att trycka på handen knappen igen.

Chatta i meet
Det går också att chatta med alla i Google meet. Detta kan vara bra om man vill slänga in en
kommentar medans någon annan är upptagen med att prata. Chatten öppnar du genom att
trycka på den inringade knappen i bilden nedan



Kontrollera mikrofonen
Det är viktigt att alla håller sina mikrofoner på mute när de inte talar. Annars är risken stor att
det blir eko och/eller rundgång. Mikrfonen stänger du av eller på med knappen som visas i
bilden nedan. Se till att den oftast är rödmarkerad vilket betyder att mikrofonen är avstängd

Ibland händer det dock att man glömmer bort detta. Danial och Linnea kommer agera
tekniska moderatorer och se till att stänga av mikrofonen för de som kan ha glömt detta.

Mötesadministration
Danial och Linnea agerar tekniska moderatorer under stämman. Som default ska alla
förutom den som har ordet vara på mute.

Ställa frågor eller flika in med kommentar
Under mötets gång kan man ha en fråga eller vilja kommentera något. Då får man räcka upp
handen genom att klicka på hand-knappen i meet och vänta på att en moderator ger en
ordet. När man är klar så tar man ner handen.

Röstning
Röstning sker också med hjälp av “räcka upp handen”-knappen. Beslut fattas via
acklamation och rösträknaren ansvarar för att räkna antal händer som har räckts upp i meet.

Diskussion
Om det sker en öppen diskussion så får den som vill unmutea sig och deltaga i
diskussionen. Men det är viktigt att alla ser till att mutea sig när man pratat klart så det inte
blir eko eller rundgång. Danial och Linnea har rätt att mutea deltagare.


