
KURSINBJUDAN
BASKURSER I ZOOM

Zoom – baskurser för alla medlemmar
Förbundet bjuder in alla medlemmar att delta i två Zoom-utbildningar under våren. Syftet är att öka den 
digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå målet att alla, som vill kunna 
delta i ett Zoom-möte, ska vara rustade för det liksom att de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få 
verktyg för det. Kurserna som erbjuds är:

1. Zoom för deltagare - för dig som vill kunna delta på ett Zoom-möte
2. Leda ett Zoom-möte - för dig som även vill kunna leda ett Zoom-möte

Digitala kurser
Kursen genomförs via Zoom, som ett webbinarium. Du behöver en dator eller en surfplatta samt 
internetuppkoppling. Du behöver inte ha en kamera för att delta i denna utbildning.

Anmäl dig genom att klicka på länken för kurs och datum.
OBS! För att delta i kurs 2, måste du ha gått Zoom för deltagare (kurs 1) samma förmiddag.

Välj ett datum och klicka på länken.  Välj ”Endast För deltagare” eller ”Båda”.
 

1. Zoom för deltagare.          2.     Leda ett Zoom-möte

Onsdag 10 februari kl 10:00 – 11:30   Onsdag 10 februari kl 14:00 – 15:30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oDTqSzNYSNyhl0ERXQIzdA

Onsdag 17 februari kl 10:00 – 11:30  Onsdag 17 februari kl 14:00 – 15:30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UoGQqVwqRk-YK0UxqhHX4A

Torsdag 18 februari kl 10:00 – 11:30  Torsdag 18 februari kl 14:00 - 15:30
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Hb7eds8OQcak_GE0iNdjkA

Inloggning 30 minuter före start. 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oDTqSzNYSNyhl0ERXQIzdA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UoGQqVwqRk-YK0UxqhHX4A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Hb7eds8OQcak_GE0iNdjkA 


 

Kursinnehåll

Zoom för deltagare 
• Hur man skapar ett Zoom-konto
• Genomgång av hur Zoom-programmet är uppbyggt
• Hur man ansluter till ett möte
• Hur ett väntrum fungerar
• Hur man ställer in videokamera och ljud
• Hur man använder de olika funktionerna i Zoom under ett möte: växla mellan av/på för 
 mikrofon/kamera, räcka upp handen, skicka en reaktion, rösta, chatta, chatta privat,
 Q & A- Questions & answers – Frågor & svar, Share Screen – dela skärm
• Hur det fungerar på dator, surfplatta och mobil
• Lämna mötet, återansluta till ett möte

Leda ett Zoom-möte
• Skaffa ett Zoom-konto
• Administrera möten
• Skapa och starta ett möte
• Spela in ett Zoom-möte
• Stänga av och på allas mikrofoner
• Be någon att aktivera sin mikrofon
• Göra någon annan till mötesvärd (host)
• Hantera Brakeout rooms - grupprum
• Hantera Polls – omröstningar 

Medverkande
Peter Sikström, generalsekreterare, generalsekreterare
Johan Björk, IT-support
Åsa Österberg, utbildningsansvarig
Marie Olofsson, kanslikoordinator

Anmälan
Sista dag för anmälan måndag 8 februari. Anmälan görs via en av länkarna ovan.
För frågor kontakta: marie.olofsson@spfseniorerna.se eller telefon 08 692 32 65.

Varmt välkommen med din anmälan!


