
Hjertelig velkommen til Lytt LITT – digitalt!  

På PC: 

• Lesestunden foregår på Teams og alt du trenger er et webkamera! Har du en 

mikrofon kan den også brukes 

• Nederst i denne innkallingen står det: 

 

• Trykk på denne beskjeden og den vil åpne seg i din nettleser 

• Der velger du ‘Bli med på nettet i stedet’. 

• Skriv inn navnet ditt 

• Du vil da komme til en side som ber deg velge video- og lydalternativer. Der velger du 

webkameraet og mikrofon, hvis du har det. Det er viktig å ha bilde når du deltar på 

Lytt LITT – digitalt 

• Når du har valgt alternativer for lyd og bilde, trykk på ‘Bli med nå’, nederst til høyre 

• Du vil da komme inn til «møterommet» 

• Det er lurt å skru av lyden din. Oppe i høyre hjørne trykker du på denne knappen:  

 

• Hvis du vil si noe, så trykk på knappen igjen, da kommer lyden på.  

 

 

På mobil: 

Bli med i Microsoft Teams-møte 



• Lesestunden foregår på Teams og alt du trenger er telefon eller nettbrett 

• Nederst i denne innkallingen står det: 

 
• Hvis du ikke allerede har Teams-mobilappen, blir du tatt til appbutikken for å laste 

den ned. 

• Last ned og åpne appen. 

o Hvis du har en Android-enhet, åpner du appen direkte fra App Store-siden. 

o Hvis du har en iOS-enhet, trykker du møtekoblingen på nytt for å åpne appen. 

• Teamene dine spør om det er greit å bruke mikrofonen. Pass på at du tillater det, slik 

at andre i møtet kan høre deg. 

• Deretter får du to alternativer for å bli med i møtet ditt: Bli med som gjest eller Logg 

på og bli med. Velg Bli med som gjest. 

• Skriv inn navnet ditt, og trykk på Bli med i møte. 

 

Vi håper du får en fin lesestund sammen med oss på Moldebiblioteket! 

 


