
 

 Fremgangsmåte for å kunne chatte med lærer gjennom 
Microsoft Teams:  
 
Logge inn via nettleser: 
1.Åpne siden www.office.com 
  
2.Trykk «Logg på» og skriv inn brukernavn: 
S13xxxxx@v-man365.no 
Etter s13 skriver du inn de to første bokstavene i fornavnet ditt og de tre første bokstavene i 
etternavnet ditt i stedet for de fem x`ene. Brukernavnet finner du i postmappa men bruk v-
man365.no istedenfor faerder.kommune.no når du skal logge inn på Office eller Teams) 
 
3.Skriv inn passordet ditt (Likt som ved Feideinnlogging – limt i permen på postmappa).  
 
4.Trykk på ikonet til Teams som ligger øverst til høyre.  
 
5.Trykk på gruppen «SKO FER Teie 1C - 2019/2020». 
 
 
Se vedlagt opplæringsvideo, laget for Telemark Fylkeskommune som gir en visuell veiledning 

på fremgangsmåten over: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmbobpW6k5I&feature=youtu.be 

 
  
6. Hvis du ønsker å sende melding til lærer for å spørre om noe: 

Trykk på «Start en ny samtale (nederst på siden) og skriv inn meldingen din. Trykk på pilen 

for å sende det du har skrevet. Husk at alle i klassen kan se hva du skriver.  

 

Logge inn via app: 

Last ned appen «Teams» 

Logg inn på samme måte som forklart over og du vil komme direkte inn i Teams gruppen til 

1C.  

 

Fremgangsmåte for å kunne være med på en videosamtale med en liten gruppe eller lærer 

på Microsoft Teams: 

1. Læreren inviterer deg/dere til en videosamtale til et bestemt klokkeslett.  
 

2. Pass på at du er logget inn på teams til rett tid, og godta forespørselen om 
videosamtale som dukker opp på skjermen din.  

http://www.office.com/
mailto:S13xxxxx@v-man365.no
https://www.youtube.com/watch?v=KmbobpW6k5I&feature=youtu.be


 

3. Trykk så på videoikonet for at vi skal kunne se hverandre og mikrofonen for at vi skal 
kunne høre hverandre.  
 

 

Vi kan nå snakke sammen og se hverandre. Det er læreren som bestemmer hvilke elever 

som er invitert til samtale. Noen ganger er det kanskje bare du og læreren, mens andre 

ganger er det kanskje en liten gruppe.  

 

Se vedlagt opplæringsvideo, laget for Telemark Fylkeskommune som gir en visuell veiledning 

på fremgangsmåten over: 

https://www.youtube.com/watch?v=L1zRRzEQTTY&feature=youtu.be 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L1zRRzEQTTY&feature=youtu.be

