
 

 

Brug af Skype under udvalgsmøder. 
 

Denne vejledning gælder møder, hvor en, to eller måske tre deltager i mødet hjemmefra via Skype. 
  
Med få Skype-deltagere, er de computere, netforbindelser og den mødediciplin vi har i forvejen 

tilstrækkelig. Bliver der flere deltagere, stilles der meget store krav til alle tre ting.   
 
 
Alle deltagere: 
 

Sæt lidt tid af før mødet skal begynde til at få tingene til at virke. 
 
Brug ekkofunktionen Echo /Sound test Service til teste lydforbindelsen. 
   - Hvis du kan høre, hvad der bliver sagt, og hvis du siger noget, og kan høre din egen stemme 
blive afspillet efter nogle sekunder, er både højtaler eller høretelefon og mikrofon OK.  
 
I Skype under Indstilninger/Video findes en mulighed for at teste kameraet. 
 
Hvis det kniber med at internetforbindelsen er kraftig nok, slå da video fra - lyden er vigtigst. 
 
 

I mødelokalet: 
 

En PC med indbygget kamera og videokamera kan bruges. 
 
Det er vigtigt, at placere mikrofonen, med kortest mulig afstand til alle deltagere for at lyden går 
godt igennem og for at undgå rumklang.  
Det samtidig er vigtigt, at kameraet kan se alle deltageres ansigter uden modlys fra vinduer eller 
lamper, så det kan ses, hvem der taler. 
 
Disse to krav er svære at opnå med indbygget mikrofon og kamera. 
 
Det anbefales, derfor at bruge en ekstern mikrofon med ledning placeret midt mellem deltagerne.  
 
Så kan Pc’en med et indbygget kamera bedre placeres hensigtsmæssigt. 
 
Med et eksternt kamera er kvaliteten ofte højere, og der er også her flere frihedsgrader i forhold til 
et indbygget kamera. 
 
 

Hjemme:  
 

Også her kan en PC med indbygget kamera og videokamera bruges. 
 
Da det kan være meget svært at skelne mødedeltagerne via den indbyggede PC-højtaler kan det 
anbefales at anvende et headset. Lyden fra headsettets mikrofon er samtidig fri for rumklang. 
 
Da man som regel sidder foran PC'en vil et indbygget kamera være OK, forudsat der er taget højde 
for belysningen. 


