
Når skal du bruke alternative løsninger? 
I de tilfellene hvor det er fysisk undervisning på campus er det nødvendig at vi samtidig tilrettelegger 
for at de studentene som ikke kan møte opp fremdeles får muligheten til å følge undervisningen via 
digitale løsninger. 

Per i dag finnes det noen undervisningsrom på våre campus som er tilrettelagt for slik undervisning, 
men ikke mange nok til å dekke vårt behov i denne perioden. Således er det lagt opp til en midlertidig 
løsning med bruk av Zoom, som gjør det mulig for studenter å følge undervisningen som 
fjernundervisning. Merk at denne løsningen ikke tilrettelegger for dialog og interaksjon mellom 
underviser/undervisningsrom og studer på Zoom. Denne løsningen gjør det kun mulig å følge 
undervisningen gjennom video og lyd. 

Følgende er brukerveiledning på hvordan man går frem for å sette opp Zoom for studenter som skal 
følge undervisningen digitalt. 

 

Hva må du gjøre på forhånd? 
1.) Du må ha bærbar PC 

2.) Du må ha eget headset 

3.) Du må ha Zoom klienten installert på din bærbare PC, samt pålogging for Zoom. Se egen 
brukerveiledning 

4.) Sjekk også at du har HDMI inngang på din bærbare PC. Hvis du ikke har en HDMI inngang må du 
sjekke inn med IT Helpdesk for å få en overgang.  

Hvordan kobler jeg opp min PC i undervisningsrommet? 
I alle undervisningsrom ligger det en HDMI-kabel på kateteret, eller så henger den på veggen. Logg 
inn på din bærbare PC, vent til den har startet opp - og sett så inn HDMI-kabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter vil du få opp skjermbilde på lerret/skjerm.  

  



Hvordan endre fra duplisert til utvidet skrivebord? 
Som standard kommer PC-bildet ditt til å komme opp som duplisert skrivebord. Det vil si at du ser 
det samme på begge skjermer. Vi anbefaler at du bruker Utvidet skrivebord, fordi dette vil gi deg 
den beste oppløsningen på begge skjermer, samt at studentene ikke ser dine personlige dokumenter 
som ligger på ditt skrivebord. 

1.) Høyreklikk på skjermen – og velg «skjerminnstillinger» 

2.) Scroll ned og velg utvidet skrivebord i droppboken under flere skjermer 

 

 

Hvordan endre lydkilde i Zoom klienten? 
På grunn av smittevern er det lagt opp til at man skal bruke eget headset - så husk derfor å ta med 
ditt eget headset fra kontorplassen. 

1.) Sett USB-kontakten inn i porten på siden av PCen. Merket med dette symbolet. 

2.) Start Zoom klienten ved å klikke på    

 

3.) Hvis du tidligere har logget på zoom vil klienten åpne seg.  

3b.) Dersom klienten ikke åpner seg følger du følgende prosedyre: 

 a.) Velg Sign In 

  

  



 b.) Velg Sign in with SSO 

 

 

 c.) Skriv inn vid-no, hvis det ikke står der fra før 

 

 

 d.) Logg inn med din Feide konto 

 

e.) Får du opp spørsmål om pop-up, klikk av «tillatt alltid vid…» og klikk åpne 

  



 f.) Zoom klienten åpner seg 

 

 

 g.) Velg «Settings» ved å klikke på tannhjulet  

 

 

 h.) Velg/sjekk at du har valgt «hodetelefonmikrofon» onder microphone 
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