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Opret et møde i Teams 

 

Computer (Eksaminator) 

1. Åben din favorit browser f.eks. Chrome 

2. Tilgå siden teams.microsoft.com 

3. Login med din skole konto f.eks UNILOGIN@elev.ucd-frb.dk (figur 1)  

4. Du bliver nu dirigeret over til UNILogin. Indtast dit UNI-

Login og kode  

5. Du vil muligvis møde vinduet der er vist i Figur 2, Klik på 

Brug webappen i stedet.  

6. I venstre side, klik på menuen Kalender  

7. Klik på Nyt møde i højre hjørne 

8. Indtast en titel på mødet. 

9. Indtast elevens private email adresse og klik 

Inviter *EMAIL*(Figur 3). Dette gøres også for 

censors email adresse. 

10. Vælg dato og tid 

11. Kanal og Placering skal ikke udfyldes 

12. Klik Send 

13. For at deltage i mødet. Klik på mødet og klik 

på Deltag  i højre hjørne. 

14. Klik Deltag Nu 

15. I kan nu påbegynde eksamen. 

Når eksaminator og censor skal votere, fjernes eleven ud af mødet. Eleven har dog stadig adgang 

til mødet så der skal være klar enighed om at eleven ikke tilslutter sig til mødet før, der gives 

besked.  

 

Figur 1:  Login på Teams Web platform 

Figur 2: Login med Web app 

Figur 3: Censor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven fjernes på følgende måde: 

1.) I samtalen, klik på Vis deltagere (Figur 4)  

2.) Ud for eleven, klik på de 3 prikker og klik 

Fjern deltager (Figur 5) 

Husk! Som nævnt tidligere, at eleven har mulighed 

for at deltage i mødet igen. Derfor gør det klart for eleven at vedkom-

ne ikke skal deltage før der gives besked. 

Der kan gives besked ved at sende en meddelelse i Teams mødet, det 

gøres på følgende måde. 

1.) Klik på Vis samtale (Figur 6)  

2.) Indtast en besked til eleven. 

3.) Eleven vil nu få en notifikation. 

 

 

  

Figur 4: Vis deltagere 

Figur 5: Fjern elev 

Figur 6: Vis samtale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apple enheder (Eksaminator) 

1. Åben AppStore og hent appen Teams 

2. Åben Teams 

3. Login med din skole konto f.eks UNILOGIN@elev.ucd-frb.dk (Figur 7)  

4. Du bliver nu dirigeret over til UNILogin. Indtast dit UNI-

Login og kode 

5. Tryk på Kalender og tryk på opret kalender ikonet (Figur 

8) 

6. Angiv en titel til mødet 

7. Tryk på Tilføj deltagere 

8. Indtast elevens private e-mail adresse og tryk på Inviter 

*EMAIL* til dette møde. Dette gøres også med censors e-

mail adresse(Figur 9) 

9. Vælg dato og tid mødes skal afholdes 

10. Der skal ikke vælges kanal eller sted. 

11. Tryk Udført 

For at deltage i mødet, følg nedenstående 

1.) Tryk på det møde du vil deltage i. 

2.) Tryk på Deltag 

3.) Aktiver Lyd og Kamera, ved at trykke på mikrofon og ka-

mera ikonet 

4.) Tryk på Deltag nu 

 

 

 

 

 

Figur 7:  Login på Teams Web platform 

Figur 8: Opret nyt møde 

Figur 9: Inviter elev og censor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når eksaminator og censor skal votere, fjernes eleven ud af mødet. Eleven har dog stadig 

adgang til mødet så der skal være klar enighed om at eleven ikke tilslutter sig til mødet før, 

der gives besked.  

Eleven fjernes på følgende måde 

1.) Tryk på Vis deltager ikonet i højre hjørne (Figur 10) 

2.) Tryk på eleven og vælg Fjern fra møde (Figur 11) 

Husk! Som nævnt tidligere, at eleven har mulighed for at deltage i 

mødet igen. Derfor gør det klart for eleven at vedkomne ikke skal 

deltage før der gives besked. 

Der kan gives besked ved at sende en meddelelse i Teams mødet, 

det gøres på følgende måde. 

1.) Tryk på Vis samtale ikonet(Figur 12)  

2.) Indtast en besked til eleven. 

3.) Eleven vil nu få en notifikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Vis deltagere ikonet 

Figur 11: Fjern elev fra møde 

Figur 12: Vis samtale ikonet 


