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WEBINAR
om online aktiviteter og 

mødeplatforme



MØDEPLATFORME

GOOGLE MEET

En del af Google 

Workspace

MICROSOFT TEAMS

En del af Microsoft 

Office 365

ZOOM

Selvstændig 

mødeplatform

https://meet.google.com/
https://www.microsoft.com/en/microsoft-teams/group-chat-software
https://zoom.us/


HVAD HAR I BRUG FOR?

MØDETYPE
Bestyrelsesmøde eller generalforsamling
Svære samtaler 
Undervisning
Uformelle aktiviteter

PRAKTISK 
Funktioner?
Antal deltagere?
Hvor nemt skal det være?
Hvad må det koste?



FUNKTIONER

SKÆRMDELING

At man fx kan vise deltagerne en præsentation, et dokument, en 
video, et website eller lignende

CHAT

Deltagerne kan skrive sammen undervejs og stille spørgsmål. Man kan 
skrive til alle mødedeltagere eller udvalgte deltagere 

REAKTIONER

Via emojis – række hånden op, tommelfinger op etc.

AFSTEMNINGER 

Giver mulighed for at stemme om et spørgsmål undervejs



FUNKTIONER

BREAKOUT-ROOMS

Giver mulighed for dele mødedeltagerne op i små virtuelle grupper.

VIRTUEL BAGGRUND

Man kan sløre sin baggrund eller sætte et billede ind, hvis man sidder et 
sted, hvor baggrunden forstyrrer.

SKIFTE MØDEVÆRTER

Man kan skifte værtsroller undervejs i et møde

WHITEBOARD

En virtuel tavle, som man kan dele med mødedeltagerne



FUNKTIONER

MUTE / UNMUTE

En mødevært kan vælge at slukke eller tænde for deltageres 
mikrofon, for at undgå unødig støj i baggrunden

VIEW 

Man kan vælge hvordan man vil se de andre deltagere på skærmen. 
Fx om man kun vil se den der taler (Speaker View), eller om man vil 
kunne se alle deltagere (Gallery View)

FILDELING

Man kan dele dokumenter, billeder osv. under et møde



TIDSRAMME

ZOOM 

Gratis version: 

1 til 1 møder –
ubegrænset tid

Op til 100 deltagere -
max 40 minutter

Pro version:

Op til 100 – max 30 
timer

GOOGLE MEET

Gratis version: 

1 til 1 møder – max 24 timer

Op til 100 deltagere – max 
60 minutter

Google Workspace Essentials:

Op til 100 deltagere – max 
24 timer

MICROSOFT TEAMS

Gratis version:

Op til 300 deltagere –
max 60 minutter (frem 
til 30.6.21)

Business Basic:

Op til 300 deltagere –
max 24 timer



PRØV DET AF

Både Google Meet, Microsoft Teams og 

Zoom har gratis versioner. 

PRØV DEM AF! og find ud af, hvad I har 

brug for inden I evt. investerer i en af dem.

Skal det bare være helt simpelt, eller har i 

brug for flere funktioner?

Kan I ”nøjes” med fx. Facebook eller en 

anden kommunikationsplatform I måske 

har i forvejen? 



FACEBOOK

Facebook bruges af mange foreninger og 

netværk til at holde sammen på afstand. 

Måske har jeres forening allerede en side 

eller en gruppe. 

Hold frivillige, medlemmer, brugere og 

borgere opdaterede på jeres Facebook 

side eller gruppe.

Gå live på en side

Opret et videorum i en gruppe eller via 

Messenger 



TechSoup Danmark tilbyder softwaredonationer fra kendte IT-
virksomheder til frivillige foreninger, velgørende organisationer 

og folkebiblioteker i Danmark.

Før du kan bestille, skal du registrere organisationen, så 

TechSoup kan kontrollere, om kravene for at modtage 

donationer er opfyldt.

Donations- og rabatprogrammerne hos TechSoup har 

forskellige prisstrukturer - nogle er rene donationsprogrammer, 

nogle er donationer mod et mindre administrationsgebyr til 

TechSoup, og andre er abonnementer til nedsatte nonprofit-

priser. Gebyret varierer, men som organisation kan I oftest spare 

92-95 procent af produktets normalpris

https://techsoup.dk/
https://techsoup.dk/user/register
https://techsoup.dk/hvem_kan_godkendes


SPØRGSMÅL



KONTAKT OS

Anne-Mette:
annemette@frivilligvaerket.dk

2942 1922

Birgitte: 
birgitte@frivilligvaerket.dk

2916 1920

Louise: 
louise@frivilligvaerket.dk

2916 1921

mailto:annemette@frivilligvaerket.dk
mailto:birgitte@frivilligvaerket.dk
mailto:louise@frivilligvaerket.dk

