
 

 

Punkt Metode Link/program 

Velkommen til klubmøde Alle kan se alle i galleriet Zoom.us 

Orientering fra TR Alle kan se alle i galleriet Zoom.us 

Virtuel trivselsmåling, første 
runde, se billede 1 

 

Trivselsskala er lavet på forhånd i 

Powerpoint. Se eksemplet 

nedenfor.  

 

Når den vises via Del skærm i 

Zoom, kan deltagerne hente 

”stamps” i funktionen ”annotate”. 

Hvis der er kolleger, der ikke kan 

finde den, kan man opfordre til at 

hjælpe hinanden.  

PPT + Zoom.us + funktionen 

”annotate” 

Opsamling på trivselsmåling – 

hvad skal med til SU? 

Alle kan se alle i galleriet Zoom.us 

Virtuel trivselsmåling, anden 

runde, se billede 2 

Der vises et billedgalleri af 

forskellige sindstilstande. 

Deltagerne får besked på at 

markere i chatten hvilket billede, 

der bedst beskriver deres 

sindstilstand lige nu. TR samler 

op og spørger ind til de 

forskellige billeder. 

PPT + Zoom.us 

Break out rooms uden 

dagsorden. TR går selv med i et af 

rummene 

Break out rooms er en mulighed 

for at komme i dybden med et 

tema – eller som her få mulighed 

for at styrke relationen til 

kollegerne.  

Zoom + break out rooms 

Afstemning om 

trivselsfremmende initiativer, se 

billede 3 eller 4 

På forhånd er der produceret en 
slide med gode bud på 
trivselsfremmende initiativer. Her 
kan folk igen bruge Annotate til 
at sætte sit kryds eller til at 
bidrage med andre bud, som 
der kan stemmes på. Der kan 
tales om forslagene imens der 
tegnes.  

Kan også bruges som billede 4 

PPT + Zoom + Annotate 

Fælles afslutning Alle unmuter sig selv og siger 
god dag. 

Zoom 

 

 

 

 

 



 
 

Billede 1. Trivselsmålingen er lavet på forhånd i Powerpoint. Annotate ligger i bjælken ”View options” i 

Zoom. Vælg herefter et stempel (stamp) 

 

 
 

Billede 2. Eksempel på billedgalleri til at få en kollektiv drøftelse af trivsel. Mødeleder spørger ind til 

nummerangivelsen:  

 

 
 

 

 

 

 



 
Billede 3. Afstemning om trivselsfremmende initiativer:  

 

 
 

 

 

 

 

Billede 4. Anden form for afstemning:  

 

 

 
 

 



 
 

Andre, gode links:  

 

Til afstemninger:  

 

- Zoom’s polls 

- www.mentimeter.com  

- www.doodle.com 

- https://www.assemblyvoting.dk/assemblyconferencevoting 

 

Til fælles aftaler eller hvis man skal hente inspiration fra mange på samme tid:  

- GoogleDocs  

- GoogleDrev til fælles filopbevaring 

 

 

 

 

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.doodle.com/

