Instruktioner till deltagande i digitalt klassrum.
Nedan följer steg för steg hur du som elev hittar in i klassrummet inför lektion eller möte.
Gå till sidan www.ya.se och välj ”Mina Studier” uppe till höger

På ”Mina studier” finns länkar till dina olika system, till exempel Zoom
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Om du loggar in på itslearning kan du även komma vidare till Zoom den vägen

Oavsett vilken väg du väljer så kommer du att komma till vår portalsida för alla våra klassrum i
Zoom, den ser ut så här:

Första gången du använder
Zoom behöver du ladda
ner appen, det gör du här

Om du behöver hjälp eller har någon
fråga kan du antingen chatta med
Visulised (som vi köper Zoom av) eller
med någon av personalen vid YA Lär

Scrollar ner i listan och hitta din utbildning och därefter rätt klassrum att gå in i (du bör ha fått
information om vilket klassrum du ska använda av din lärare). Här nedan ser du ett exempel på hur
det kan se ut.

Tryck på ”Anslut” för att gå in i ditt
Zoom-rum

Mobilanvändare
Om du har appen Zoom Cloud meetings
i din smartphone kan di genom itslearning-appen
ansluta på samma sätt som ovan beskrivning.
Det kommer då se ut som följande bilder.

Här uppe hittar ni symbolen med
tre horisontella streck, Klicka på
symbolen och välj därefter Zoom i
listan.

Väl inne på Zoom kommer du till
Utbildningsrum.
Välj din utbildning och anslut till det
rum du vill in i

Fastnar du i detta läge så gå tillbaka
och tryck på anslut gen

Det ska se ut såhär!
Förutom att det bör vara din egen
bild du ser i telefonen. Välj här att
starta kamera

Nästa steg är att välja ljudkälla. Om
du vill ansluta via internet eller ringa
in till mötet.

Inne i klassrummet, längst ner hittar
du olika symboler. Du kan reglera
ditt ljud och din bild och under de tre
prickarna kan du öppna upp
chattfunktionen

Använd hörlurar/headset
Det minimerar problematiken kring eko
Tack till Malin Borglin för samarbetet runt manualen :)

