Myrvoll speidergruppe på Microsoft Teams
Hvordan koble seg til
1 - Gå inn på lenken https://teams.microsoft.com/join/752xzllsogcq
Du får opp siden under.

2 - Oppgi fullt navn og e-postadresse.
Bruk helst samme e-postadresse som speideren bruker for å koble seg på Teams på skolen
– skole e-postadressen. Da unngår du å måtte bytte bruker for å veksle mellom Skole-teams
og Speider-teams.

3 - Din påmelding går nå til godkjenning hos administrator for Myrvoll speidergruppes
Teams. Det kan ta litt tid.

4 - Så snart du er godkjent som bruker får du e-post:

5 - Trykk på knappen «Join Teams» i e-posten.

Teams ønsker deg velkommen.

6 - Dersom du får melding om at du ikke har tilgang til organisasjonen, velger du Myrvoll
speidergruppe fra nedtrekksmenyen.
7 - Dersom du ikke allerede er logget på en Microsoft-konto, får du opp følgende:

Oppgi da den e-postadressen du registrerte deg med (samme e-post som brukes for Teams
på skolen).

8 - Oppgi passord for din Microsoft-konto.
Dersom du er pålogget en annen Microsoft-konto enn den du registrerte deg med, bytt konto
ved å velge «Sign in with a different Microsoft account».

9. Bekreft at du aksepterer å koble til Myrvoll speidergruppes Teams ved å trykke «Accept».

10. Dersom du har programmet «Microsoft Teams» installert allerede, vil det åpne seg.
Bekreft at programmet kan åpnes ved å trykke «Open». Har du ikke Teams installert, kan du
nå laste ned og installere ved å trykke «Download the Windows app», eller du kan velge å
kun bruke webvisning ved å trykke «Use the web app instead».

11 - Teams-programmet åpner seg i bakgrunnen.

12 - Du får opp velkomst-skjermbildet for Teams. Dersom du ikke allerede har oppgitt fullt
navn er det fint om du skriver det inn nå.

13 - Teams viser deg delings-lenken som kan brukes for å invitere andre til Teams-området
vårt. Dette er samme lenke som du gikk inn på helt i starten av denne veiledningen. Du
trenger ikke bry deg om denne nå.

14 - Du har nå kommet inn i Teams. For å få opp de ulike rommene / kanalene på området
vårt, trykk på lenken som viser antall skjulte kanaler. Velg de kanalene som er aktuelle for
deg fra listen som kommer opp. Trykk «Vis» på hver kanal du vil ha i din liste:
•
•
•
•

Flokkrommet – for flokken
Troppsrommet – for troppsspeiderne
Patruljerommene – for de enkelte patruljene
Test – her kan du prøve ut funksjonaliteten i Teams før du legger ut noe i rommene.

15 - Tips: Dersom du er logget på med samme e-postadresse som du bruker på skoleTeams, skal du ha mulighet til å veksle mellom skolens område og speider-området ved å
velge fra nedtrekkslisten oppe i høyre hjørne. På denne måten kan du veksle mellom
områder.

Trenger du hjelp?
Kontakt gruppeassistent Cato på e-post webmaster@myrvollspeider.no eller gruppeleder
Jarle på gruppeleder@myrvollspeider.no.

