Prova på videomöte med Jitsi Meet!
Har du hört talas om videosamtal och videomöte men inte provat på det själv ännu? Är du
intresserad och vill lära dig mer? I nuvarande pandemi är videosamtal och videomöten ett
bra sätt att såväl hålla kontakt med nära och kära som att vara aktiv i föreningslivet och ta
del av kurser och kulturarrangemang. Umeå kommuns folkbibliotek och projektet Stärkta
bibliotek med stöd av Kulturrådet, vill med denna inbjudan erbjuda en gratis kurs ”Prova
på videomöte med Jitsi Meet”
Kursen är uppdelad i två steg. Till att börja med blir du inbjuden att delta i ett kortare
videosamtal med en handledare, där du och handledaren går igenom de grundläggande
funktionerna i Jitsi Meet: hur man stänger av och på mikrofon och kamera, använder
chattfunktionen och räcker upp handen för att få ordet i ett möte. Och annat som kan vara
bra att kunna.
Nästa steg är att du blir inbjuden till ett större videomöte med övriga som också haft
enskilda möten med handledare – så alla i mötet är nybörjare på det här.
Vill du sedan gå vidare och prova på att skapa ett eget möte och bjuda in till så finns vi
handledare tillgängliga för det.

Vad behöver jag för att vara med?
Du behöver ha internetuppkoppling och en dator med webbkamera och mikrofon (laptop
har oftast inbyggd kamera, mikrofon och högtalare. Har du en stationär dator kan du behöva
skaffa en webbkamera och använda ett headset med hörlurar och mikrofon). Det fungerar
också med en smart telefon eller en surfplatta.
Jitsi Meet fungerar i webbläsarna Google Chrome och Firefox, så någon av dessa behöver du
ha på din dator.
Vill du använda din smarta telefon eller surfplatta behöver du ladda ner appen ”Jitsi Meet”
från den plats där du hämtar appar. Appen är gratis.
Du behöver också ha en e-postadress så att vi kan skicka ut länken till videomötet till dig.

Guide till Jitsi Meet
När du har anmält dig får du e-post från din handledare med information om dag och tid
samt en länk till ert möte. Du får även en enkel guide till Jitsi Meet bifogad i meddelandet.
Vill du titta på tjänsten redan nu kan du gå in på https://meet.jit.si i din webbläsare, Chrome
eller Firefox

Stärkta bibliotek – ett projekt med stöd från

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig genom att skicka ett e-brev till Annika Eriksson på Umeå stadsbibliotek:
annika.eriksson.2@umea.se

Du anger önskemål om vilken dag och tid du vill ha ditt enskilda möte. Nedanstående datum
finns att välja mellan:
Tisdag 13 april, välj en tid mellan 10 och 16.
Onsdag 14 april, välj en tid mellan 10 och 16.
Tisdag 20 april, välj en tid mellan 10 och 16.
Onsdag 21 april, välj en tid mellan 10 och 16.

I din anmälan anger du också en e-postadress dit vi ska skicka möteslänken och ett
telefonnummer där vi kan nå dig.

Stort möte för alla deltagare
Den 27 april kl. 10:00 bjuds ni som deltagit i det enskilda mötet in till ett möte med flera
deltagare för att få prova på det.
Under det här mötet får alla som vill prova på hur det fungerar att begära ordet i ett möte
och Ni kommer att få tips om digitala kulturarrangemang som är på gång under våren.
Länk till detta större möte skickas ut på e-post efter 21 april.

Välkommen med din anmälan senast måndag 5 april.

Med vänliga hälsningar
Annika Eriksson
Bibliotekarie/projektledare
Umeå Stadsbibliotek
070-611 27 27
annika.eriksson.2@umea.se
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