
 

Bjud gärna i alla medlemmar som är intresserade. Tar platserna slut 

ordnar vi fler kurstillfällen.  
 

 

 

Zoom-utbildningarna  

 

Tisdagen den 23 mars 

Tisdagen den 20 april  

Torsdagen den 22 april  

Tisdagen den 25 maj  
 

 

 

 

Zoomutbildning - en baskurs för alla medlemmar  
 

Förbundet bjuder in medlemmar till en baskurs för att gå igenom den digitala plattformen Zoom.  

Kursen vänder sig till dig som behöver baskunskaper för att kunna delta i ett Zoom-möte samt starta upp ett eget 

Zoom-möte. 

 

Tid 

Samma tider alla dagar. 

Kl 10 -12 för de som enbart vill lära sig mer om att vara mötesdeltagare, och kl 14-16 för de som vill bygga på 

kunskaperna med att vara mötesledare. Du kan logga in från kl 09.30. 

 

Digital kurs 

Kursen genomförs på Zoom, som ett webbinarium. För det krävs antingen en dator, en surfplatta eller en smart 

telefon med internetuppkoppling. 

Kursinnehåll 

- Hur man skapar ett Zoom-konto 

- Hur man ansluter till ett möte 

- Hur ett väntrum fungerar 

- Inställning av videokamera och ljud 

- Vad betyder de olika ikonerna? 

- Hur man använder chatten 

- Hur det fungerar på dator, surfplatta respektive mobil 

- Hur man själv startar upp ett eget Zoom-möte 

 

Kursen kan upplevas som att den genomförs i ett raskt tempo men syftet är att visa på de olika funktionerna för 

att deltagarna sedan med hjälp av manualer och filmer ska kunna repetera i lugn och ro. 

 

 

 

Klicka på länken nedan för att registrera dig: 

Samma länk till både förmiddag och eftermiddag 

 

 

Tisdagen den 23 mars 10-12 och 14-16 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rzhV4lpKRQefDwLiQyzqVQ 

 

Tisdagen den 20 april 10-12 och 14-16 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-hHMT3vvTwKpXizRNS8SgA 

 

Tisdagen den 22 april 10-12 och 14-16 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__WI9ZKrHQe6hxHjU01TRjw 

https://one-lnk.com/x1eBrexvTY__D8zIdDAv9ioBO1O5KkvJ3SEyZgBh42r237diwH1kvirtPCKllxrSWYIe83WF0jPUjO0sjAx_fBSfA/x1etIgTgF83sZAubQ9KdvRmvZmpLk5yjeyPnNKVs5pNYpHBYK_sh6MwLW1BGaIWL2OpTlWwtHp9pu6VXZVcNaa6s4imM28QtVlSWYQFyYYXGipo2bMB63JV167RC4bRks6tTdIQAerdcJUVYVIYZkS1uyz1rmwf5RcRaVXFo9qhr3wPoKS3aILq24adPiEskquevKv-0xVv9v5IP-KHEac8MzGTxl-639jnF9xxtTkjlolJVzR9xnYLH95V7hrpo8b6O8hznp52d40JyLeyx68T8W3QmqPW5sYY8zB-TqJT1rC4Tkp537GXcvgT3dtaM82E/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eBrexvTY__D8zIdDAv9ioBO1O5KkvJ3SEyZgBh42r237diwH1kvirtPCKllxrSWYIe83WF0jPUjO0sjAx_fBSfA/x1eA0XapuHqtHd4TmlPwOepnGddMWwVlbHz42t-Ra4eQD9ysyi8oVZnHbKQD4UWHYSvZ6VbrlzNGHpiL9fioTOuP_2QCUjczYJFUOyxdfHXUuLkf3S3FNJkrJXbJlV1KoJ2uF9UR2a1aU37ix15EjNss6KUCQnLezTr7akkF5jZQiS5TzSWD09-XqZxzlkkmswgn2Z_zqPyQBOVpeeqsMzi1AYMURGFpf2W5julkwFQfw4FSw-lvJm1rsklwTQFEfObgn1Ct35gZ_jG1tueFIKJbU_R0x7mxmruUFY1ZMCSQQf_LBgPXABeDj3kDxQ41Sqm/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eBrexvTY__D8zIdDAv9ioBO1O5KkvJ3SEyZgBh42r237diwH1kvirtPCKllxrSWYIe83WF0jPUjO0sjAx_fBSfA/x1ePiic6LkWpnslY-Dq-kPxRJB1dwm-dT0JkjqxUHELsX-oekFme2JKTr0OoHNbhpG3kJ1XAVqFjpNjX1qw4InH0sXtOfQtgBbuqPTK5KAIgEgwj0TmNiOvWY9ipL44513zxfg_FfT1dFHcVwPWPwD3guHnqNkIzBbjwlVZSZHqewnC8Gz-0lOrUxHvAE_p5gYYk20GdTRZqmEMsIyaqx3iixUJboSIYHuD31e_cLlKK7aeW3_8QmssEljK0VeHotYjlQNskpSPhmvOyXsaVype-snFSh7ZA1uj7rua6h6E7RFGPd7NnDquc1RcwKb-riy7/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/


 

Tisdagen den 25 maj 10-12 och 14-16 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DZ9qYvRITgOdrBBvANr8Bg 
 

 

 

Efter registrering får du ett personligt bekräftelsemejl med länk till mötet. Använd den 

länken då du går in i mötet. 

https://one-lnk.com/x1eBrexvTY__D8zIdDAv9ioBO1O5KkvJ3SEyZgBh42r237diwH1kvirtPCKllxrSWYIe83WF0jPUjO0sjAx_fBSfA/x1e8bQ347NYrnJ8NPFU0xBV_jPdj8o62Z_TUsZVdOb2gvTmc7NPHpvbMIhw691af96d-YmyMf6AAudbmQL38QZz0SKGcn7fFU-ogJHI_1XyeLMG23B21B5v2-tHXu22wQ6Yi6i-gBEFyIlt2oIioZdvdfzOlrb2icVFp2hgoepqa5DiWzQLdYLOhpYWb_jvu6acxxeTaco8GBDVLeMPqdg4koXv-BCBEaq3aVSV8emflvwTuGCrIhJGhgM9_wkbYbB0HI6G6PQNA4E1DI73zoXmD6VbBG6mbykPuuNoYBY_XkIgRBUlK2wtpB3r4PIsCYPo/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/

