Praktisk informasjon - digital workshop
Deltakernes forberedelse:
1. Som deltaker trenger du PC som er tilkoblet nett, og som har mikrofon og webkamera. I
tillegg bør du før workshopen lage deg en bruker i Trello (se punkt 5).
2. Du må også godkjenne møte innkallingene du mottar for å kunne delta.
Gjennomføring:
3. Møtet holdes via Microsoft Teams.
Den første innkallingen du mottar er innkalling til plenumsdelen av møtet. Den har en lenke
«Bli med i Teams-møte» trykk på denne og du kommer til plenumsmøte.
Grunnet mange deltakere, ber vi alle om å logge seg på 2-3 minutter i forveien.
Alle mikrofoner er dempet fra starten av i dette møtet. Den som har ordet har mikrofon på.
Det er ikke nødvendig å kjøre lydsjekk i plenum.
Gruppearbeidet i workshopen foregår i grupper på 7-8 personer. Dagen før workshop vil du
få innkalling til gruppe nr X. Det er en egen innkalling til Teamsmøte for gruppen du er
deltaker i – trykk «godta» på denne.
Når du er ferdig med å høre på plenumsdelen av møtet, legger du på i det første møtet, går
inn i den andre kalenderinnkallingen og kobler deg til gruppemøtet via vedlagt lenke «Bli
med i Teams-møte».
Hver gruppe har en gruppeleder som veileder og bidrar til å styre diskusjonen.
Se under for illustrasjon for gjennomføring.
4. I gruppene vil verktøyet Trello bli benyttet. Trello er en elektronisk tavle for å dele og
diskutere idéer. På skjermen vil man kunne se innspillene fra alle gruppene i sanntid. Du kan
gi dine innspill til gruppeleder eller skrive direkte på tavlen selv. Du kan også kommentere på
andres innspill. Trello er enkelt å bruke og gruppelederen viser dere systemet. Det ligger også
en bruksanvisning ved denne mailen.
5. Hvis du skal skrive direkte på tavlen selv, må du ha din egen gratis bruker i Trello – klikk på
denne lenken og følg anvisningene:
https://trello.com/invite/bXXXXXXX
Det er også på denne lenken du klikker for å komme inn på tavlen under workshopen. Vi
anbefaler at du gjør det før kl. XX. ____________ av hensyn til rigging av gruppene.
6. Dersom du har spørsmål i forkant kan du ta kontakt med Ingvild Nistad på
ingvild.nistad@mrfylke.no eller mobil 90 98 78 19. I selve workshopen henvender du deg til
gruppelederen som bistår dere.
Velkommen!
Informasjonen er utarbeidet etter Ronald Mauseths arbeid med
Campus Kristiansund.
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