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Indledning 

Kære skærmvært i Lungeforeningen 

Tak, fordi at du har mod på at kaste dig ud i at være ”skærmvært” og afholde virtuelle møder i 
Lungeforeningen. 

Vi har lavet denne guide for at hjælpe dig med at holde gode møder, hvor du oplever at føle dig tryg i at 
anvende Frirummet. Frirummet som platform, er bygget på Microsoft Teams komponenter. Dette betyder, 
at der for nogle vil være en grad af genkendelighed - alligevel har vi i Lungeforeningen valgt at prioritere 
brugervenlighed yderligere. Dette ved at minimere antal af funktioner, så Frirummet kun indeholder de 
mest væsentlige funktioner. 
I denne manual vil du derfor bliver taget igennem diverse funktioner, således at du kan holde det bedste 
arrangement! 

Du kan anvende Frirummet til at holde møder med både medlemmer, din lokalafdeling/netværk, andre 
frivillige og ansatte i Lungeforeningen. Guiden indeholder gode tips og tricks til, hvordan du holder et godt, 
nærværende og involverende møde med dem, der deltager – hvad enten det er et socialt eller fagligt møde 
du vil holde.  

Som skærmvært skal du være velkommen til at kontakte frivilligkonsulent Trine på tsn@lunge.dk i forhold 
til spørgsmål omkring værtsrollen, idésparring i forbindelse med oplæg og tekniske udfordringer.  

Vi glæder os til at mødes! 

Trine Spühler Nielsen & Jonathan Emil Andreasen 

Projektmedarbejdere i Lungeforeningen 
Vejledning i afholdelse af online samtaler og møder 

Forfattere: 

Jonathan Emil Andreasen 

Trine Spühler Nielsen 

Sarah Wisam Al Uthbi 

Marts 2022 

Lungeforeningen 

 

 

mailto:tsn@lunge.dk
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Frirummet som platform 

Nedenfor gennemgås de forskellige tekniske funktioner i Frirummet: 
Frirummet er bygget på komponenter, som nogle vil genkende fra Microsoft Teams. Lungeforeningen har 
dog valgt at frasortere nogle af de forskellige funktioner, som er i Microsoft Teams. Dette har blandt andet 
den fordel, at deltagerne ikke skal downloade en app eller lignende for at deltage. Derudover er der også 
færre knapper til at forvirre, det er blandt andet ikke muligt at en deltager deler skærm undervejs i mødet. 
Det som er tilgængeligt, er det som er nødvendigt for målgruppen.   

Ikoner i Frirummet  

Nedenfor har vi vist værktøjslinjen, som bliver vist på skærmen under møder og gennemgået de enkelte 
ikoner (udskriv evt. siden og hæng den op):  

Ikon Beskrivelse 

 

 
Indstillinger  

Indstillinger viser, hvilket kamera, mikrofon og højtaler, som du 

bruger.  

 

 

Deltagerliste  

Deltagerlisten viser en oversigt over, hvem der deltager i mødet. 

Ved at tilgå deltagerlisten får du også mulighed for at mute (slå lyden 

fra) en deltager eller fjerne deltagere  

 

 
Tænd og sluk for 

dit kamera 

Kameraet giver dig mulighed for enten at tænde eller slukke dit 

kamera. Dit kamera har en streg over, når det er slukket.  

 

Tip: 

• Det er en god idé at slå kameraet til, når man deltager i 

møder/webinarer. Det giver god energi, ligesom man 

eksempelvis kan vise/se ansigtsudtryk og kropsbevægelser. 

• Sørg for at hæve din PC, så kameraet viser dit ansigt. Brug evt. 

bøger eller lignende til at hæve PC’en. 

 Mikrofonen giver dig mulighed for enten at tænde eller slukke din 

mikrofon. Din mikrofon har en streg over, når den er slukket.  
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Tænd og sluk for 

mikrofonen  

 

Tip: 

• Slå lyden fra når du ikke selv taler. På den måde undgås unødig 

støj. 

•  Undgå i det hele taget, at der er meget støj omkring dig, når 

du deltager i et møde/webinar. 

 

 
Ræk hånden op. 

 

Klik på hånden for at ”række hånden op”, hvis du vil sige noget. 

Hånden er oppe, når ikonet bliver gråt. 

Klik på hånden igen for at tage hånden ned.  

 

Skærmdeling 

Skærmdeling er, når du gerne vil dele noget på computer. Det er kun 

dig som skærmvært, som kan se dette ikon.  

 

 
Spotlight 

Spotlight-funktionen kan du bruge til at ”highlighte” dig selv eller 

andre personer, således at deres skærmbilleder forbliver de største 

for alle deltagere – også når de ikke har ordet.  

 

Tryk på stjernen for at aktivere spotlight. Baggrunden på ikonet vil 

blive rødt når den er aktiv.  

 

 

Forlad mødet 

Forlad mødet ved at trykke på dette ikon.  

 

Arrangementer i Frirummet:  

Et arrangement kan både være af faglig eller social karakter. Det kan f.eks. være “lungekor” eller et oplæg 

om et emne du finder relevant for Lungeforeningens medlemmer. Denne platform giver en mulighed til dig 

som skærmvært for at interagere med medlemmerne indenfor de rammer der er sat. Arrangementer er 

den ene mulighed, du har, for at lave arrangementer i Frirummet. Arrangementer er åbne for alle 

Lungeforeningens medlemmer, og et arrangement er dermed ikke tiltænkt, hvis du skal holde møde med 

en lukket gruppe – læs mere om ’RUM’ i afsnittet om RUM, hvor du har mulighed for dette. Når du laver 

arrangementer, vil dit arrangement blive tildelt ”frivillig label”, hvilket sker automatisk – det betyder, at dit 

arrangement er sorteret som et ’frivilligt arrangement’, hvor dem Lungeforeningens fx lægger op kan være 
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sorteret efter en anden kategori. Når medlemmerne inde på arrangementssiden søger i arrangementerne, 

kan de krydse af i det respektive label og få sorteret en liste over arrangementer, som hører under dén 

specifikke label.  

 

 

 

Guide til hvordan du opretter et arrangement i Frirummet:  
 

STEP 1 

Tryk på ”Opret arrangement 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 2 

Angiv et navn til 

arrangementet du ønsker 

at oprette, f.eks. 

”Lungekor” og en kort 

beskrivelse, som 

deltagerne kan læse om 

indholdet af 

arrangementet 
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STEP 3 

Vælg et passende billede 

til arrangementet ved at 

trykke på ”vælg dit 

arrangementbillede”, 

hvorefter et vindue med 

din billedbrowser vil 

dukke frem på skærmen 

 

 

 

STEP 4 

Vælg dato, tidspunkt 

og varighed af 

arrangementet 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 5 

Tryk på  

”Gem dit arrangement” 
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STEP 6  

Du vil nu kunne se en 

oversigt over dine 

arrangementer, hvor 

det netop oprettede 

arrangement vil være 

under ”Planlagte” eller 

”live” hvis tidspunktet 

for det er begyndt 

 

 

 

 

STEP 7 

Når du trykker på 

”Planlagte” (eller 

live) vil det se således 

ud.  

Ved at trykke på 

rediger vil du komme 

tilbage til oprettelsen 

af arrangementet 

rette i eventuelle fejl. 
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STEP 8 

Trykker du på ”Link 

til registrering” kan 

du selv registrere 

deltagere.  
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STEP 9 

Udfyld navn, mail 

og tlf. nr. og sæt 

flueben i ”jeg 

accepterer 

lungeforeningens 

vilkår…” og 

derefter tryk på 

registrer 

 

 

 

 

 

 

STEP 10 

Når du 

trykker på 

”Deltag som 

skærmvært” 

vil du 

videresendes 

til en ny side. 

Tryk på 

”Deltag” 
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STEP 11 

Tryk på 

”deltag” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 12 

Der vil dukke 

et pop-up 

vindue, som 

beder om din 

tilladelse til at 

hjemmesiden 

bruger 

mikrofon og 

kamera. Det 

er MEGET 

vigtigt at du 

trykker på 

”TILLAD”. 
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STEP 13 

Din skærm vil 

se således ud 

og oppe i 

højre hjørne 

vil der være 

forskellige 

funktioner 

der er gode 

at kende til.  

 

 

 

 

 

STEP 14 

Tandhjulet: 

Det er vigtigt 

at der både 

er hak ved 

FaceTime-

kamera og 

mikrofon.  
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STEP 15 

Ikonet med 

personer er 

en oversigt 

over 

deltagerne 

 

 

 

 

 

 

STEP 16 

Ved at 

trykke på 

kameraet 

vil dit 

kamera 

blive slået 

til. Sørg for 

at trykke 

”tillad”.  
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STEP 17 

Ved at 

trykke på 

mikrofonen 

vil din lyd 

blive slået 

til. Sørg for 

at der ikke 

er en streg 

over dette 

ikon, da 

lyden ellers 

vil være 

slået fra 

 

 

 

 

STEP 18 

Ikonet med 

hånden kan 

bruges af 

deltagere 

til at række 

hånden op 

hvis de vil 

afbryde for 

at evt. at 

stille et 

spørgsmål 

eller har en 

kommentar 
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STEP 19 

Trykker du 

på den 

firkant 

med en pil 

op, så vil 

du dele din 

skærm 

med 

deltagerne 

 

 

Guide til hvordan du tilmelder dig et arrangement i Frirummet: 
 

(Kan også findes separat via dette link: 220706_Tilmelding til arrangement i Frirummet.pdf (lunge.dk)) 

Tilmelding til arrangement i Frirummet 

Step 1) Du skal tilgå tilmeldingssiden via. Lunge.dk/frirummet. Det er vigtigt at du undgår at bruge følgende 

browsere; Opera, Firefox og Internet Explorer. Brug derimod gerne Chrome eller Edge. 

Du vil komme frem til en side, som nedenstående. 

Tryk på den blå tekst ”klikke her” for at blive viderestillet til oversigten over arrangementer. 

 

https://www.lunge.dk/sites/default/files/220706_Tilmelding%20til%20arrangement%20i%20Frirummet.pdf
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Step 2) Her kan du sortere i arrangementer således, at du får vist dem, som har interesse. F.eks., hvis du 

sætter et hak i Lungekor, vil de respektive arrangementer placeres øverst.  

 

 

Step 3) Ud fra hvert arrangement, vil der fremgå dato, tidspunkt samt varighed. For at deltage, skal du 

trykke på den grønne boks ”Tilmeld dig her”. 
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Step 4) Du vil nu blive bedt om at udfylde navn, mail og telefon nummer – herved vil du modtage en 

påmindelse om din tilmelding samt link til arrangementet.  
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Step 5) Det er vigtigt at du også accepterer Lungeforeningen vilkår ved at sætte hak i de nederste bokse. Du 

kan først herefter trykke på ”registrer”. 
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Rum i Frirummet: 

Du har også mulighed for at lave RUM i Frirummet. Rum er lukkede grupper, som du kan bruge, når du skal 

invitere fx din bestyrelse eller de andre tovholdere til online-møde. Du kan ikke tilmelde dig Rum, som du 

kan tilmelde dig arrangementer, i stedet har man et specifikt link – ligesom du måske kender det fra Zoom 
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og Teams. Du kan således genbruge det samme rum, da det ikke er tidsbestemt. Din lokalafdeling kan 

således have sit eget unikke rum.  

Guide til hvordan du opretter et rum 
 

Step 1 

For at oprette et rum, skal du ind på frirummet.lunge.dk. Du vil blive bedt om at logge på, hvorefter du 

viderestilles til en oversigt, som på nedenstående billede. Her trykker du på ”opret rum”.  

 

 

 

 

 

 

Step 2 

Du vil blive viderestillet til nedenstående side, hvor du vil blive bedt om at udfylde titel, beskrivelse og et 

billede til dit rum.  
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Step 3 

Når du har udfyldt siden, skal du til sidst vælge om det skal være et åbent eller lukket rum. Hvis rummet er 

klar til brug, skal der sættes hak i boksen, således at det er åbent for de personer, som skal deltage i det. 

Sætter du ikke hak i boksen, vil rummet ikke være tilgængeligt til brug for dem, som har modtaget link.   

 

Step 4 

Nu kan du gemme dit rum ved at trykke på den grønne boks. Når du har gjort det, vil du blive viderestillet til 

oversigten over nuværende rum. 
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Step 5 

Hvis du efterfølgende har nogle rettelser, kan du altid trykke på den grønne boks ”rediger” og foretage 

ændringer i dit oprettede rum. Når du vil deltage i rummet, trykker du på den orange boks ”deltag som 

skærmvært” og kommer ind i rummet.  

 

Step 6 

Når du trykker på den grønne boks ”deltag” vil du blive viderestillet til nedenstående side, som du 

formentlig kender det fra deltagelse i arrangementer. Der vil dukke et pop-up vindue oppe i venstre hjørne, 
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som beder om din accept til at programmet bruger din mikrofon. Her er det vigtigt at du trykker ”tillad” 

således at du kan indgå i samtalen i rummet. Dette gælder ligeledes for når du bliver bedt om at give 

adgang til brug af kamera. Du kan til en hver tid slå din mikrofon og kamera fra ved at trykke de farvede i 

ikoner for kamera og mikrofon i højre hjørne.  

 

En oversigt over de forskellige funktioner kan du finde længere oppe i manualen under arrangementer.  

Step 7 

Under rummet, hvor der står ”direkte link til rum” skal du kopiere linket og bruge det til at sende til dem, 

du ønsker at invitere ind i rummet.  
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Guide til hvordan du tilmelder dig et rum  
For at tilmelde dig et rum, skal du have modtaget et link fra skærmværten (den person, som har oprettet 

rummet).  

Hvad skal jeg bruge af IT-udstyr? 

For at kunne afholde online møder eller kursusaktiviteter er der et minimums krav til IT-udstyr. 

Computer, headset, Wifi forbindelse og opsætning 

·         Du skal bruge en computer, tablet, eller mobil. 

·         Vær opmærksom på, at der kan være begrænsede muligheder hvis du eller deltagerne tilgår Frirummet på 
tablets eller smartphones. Vær også opmærksom på, at nogle tablets er for gamle til at kunne køre 
Frirummet. Benyt aldrig browserne: Firefox, Opera eller Microsoft Explorer.  

·        Headset er rigtig godt at have på under mødet, da det forbedrer lyd og mindsker støj, men det kan også 

nogle gange fungere uden. 

HJÆLP – mit kamera eller mikrofon virker ikke?  
Der kan være forskellige grunde til at dit kamera eller din mikrofon ikke virker. Hvis du har prøvet alle de 

forskellige løsninger igennem opridset ovenfor, og det stadigvæk ikke virker: kontakt frivilligkonsulent Trine 

på tsn@lunge.dk  

Det gode værtskab online 

Som skærmvært har du mange forskellige opgaver og roller i et møde. Det er blandt andet din rolle som 

skærmvært at: 

·         holde online samtaler om forskellige emner, der optager deltagerne f.eks. hvad der giver dem 
livskvalitet, mad, behandling eller bare om hvordan man går og har det i sin hverdag.  

·         have fokus på at danne netværk deltagerne imellem, og forsøge at skabe god kontakt  

·     Derudover skal du som skærmvært sørge for at få alle deltagerne ombord og sikre dig, at de har det 
godt i rummet, præcis som du ville gøre ved et fysisk møde. Det gør du ved at:   

·         byde velkommen og sørge for, at alle får præsenteret sig med navn 

·         sørge for, at alle bliver set, hørt og imødekommet 

·         tale åbent om hvilke udfordringer, der kan være med teknikken, så ingen føler, at de har ”dumme” 
spørgsmål, som de ikke tør stille 

·         skabe tryghed ved at snakke om andet end det, der er målet 

mailto:tsn@lunge.dk
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·         sige, hvad du foretager dig på skærmen. Husk, de andre kan ikke se, hvad du taster eller forsøger at 
finde frem på din skærm, før du deler din skærm 

·         kigge ind i linsen, når du vil sige noget vigtigt! 

·         bruge deltagernes navn, når du henvender dig til en specifik deltager 

Makkerens rolle 

Når du afholder et online møde, er det altid godt at have en makker, der kan hjælpe dig. Makkerens rolle er 
at sørge for, at skærmværten ikke behøver at bekymre sig om, hvorvidt teknikken virker. Derfor er det 
vigtigt, at makkeren er klædt godt på i forhold til den tekniske del. Din makker kan være en anden 
uddannet skærmvært, som du kan bede om hjælp.  

Makkeren er den, der logger på først (ca. 30 min. før mødestart). Når mødet/aktiviteten er slut, logger 
makkeren af som den sidste (lukker og slukker). 

Det er også muligt at dele makker- og skærmværtsrollerne mellem jer undervejs, blot I på forhånd har 
aftalt, hvem der gør hvad. På den måde hjælper I hinanden og får mødet til at glide. 

Relationer på distancen 

Det kan være svært at danne relationer, når vi er online, fordi vi ikke kan mærke hinanden eller rummet. 
Det er derfor vigtigt, at der så vidt muligt, kan blive skabt en fortrolig og uformel stemning. 

·         Sørg for en positiv indgang – start let 

·         Giv fx en sjov opgave sammen med hver enkelt deltagers præsentation 

o   Hvad tror du, at du kunne være den eneste der har prøvet osv.? 

o   Hvilken grøntsag kan du bedst lide/ikke fordrage? 

o   Hvad drikker du lige nu? 

o   Hvilken kommune kommer du fra? 

o   En lille oplevelse fra weekenden 

o   Vis en lille ting i din nærhed og fortæl kort om den 

o   Øvelser/samarbejde/en lille quiz/sjove spørgsmål 

Grænsesætning 

Hvordan sikrer vi, at hinandens grænser ikke bliver overskredet? 

·         Sæt en tydelig ramme for mødet og sørg for, at alle er bekendt med mødets formål. 
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·         Sørg for at alle forstår din rolle som skærmvært, og ved at du er frivillig og ikke ansat eller ekspert. 

·         Forklar din egen motivation for at være skærmvært, og spørg ind til deltagernes egen motivation for at 
deltage. 

·         Mærk dine egne grænser og øv dig i at kunne sige fra og stoppe en samtale. 

·         Vær bevidst om, hvor meget du vælger at dele ud af dig selv. 

·         Hold talerækken; vær ordstyrer og sørg for at alle kommer til orde. 

Rolle som enten rådgiver eller coach 

Som skærmvært vil du opleve at varetage begge roller undervejs i samtalen, og det er derfor vigtigt, at du 
er bevidst om forskellen mellem at være coach og rådgiver. 

·         Når du rådgiver, indtager du rollen som ekspert. 

·         Når du coacher, stiller du HV-spørgsmål (hvad, hvem, hvorfor), der understøtter samtalen. 

·         Som coach lytter du og lader deltagerne og deres fortællinger få plads. 

 
Faserne i et online-møde i Frirummet: 

Nedenfor gennemgås de forskellige faser af et onlinemøde. Dette er gode råd at have læst igennem, når du 
selv skal være skærmvært: 

Umiddelbart før et møde i Frirummet 

·         Log på ca. 30 min før start og sørg for at alt virker 

·         Log ind i Frirummet, og find dit arrangement - tryk på ‘deltag som skærmvært’ det er vigtigt at 
logge ind som skærmvært, da du derfor vil kunne tilgå alle de funktioner som er nødvendige for dig 

·         Når du opretter et rum, har du kontrol over hvem der kan deltage. Ved arrangementer kan folk dog 
frit deltage, men du kan fjerne deltagere i tilfælde af vedvarende upassende opførsel 

·         Når deltagerne logger sig på via linket i tilsendte mail, kan de først logge ind når mødet starter. De 
kommer først helt ind i ”møderummet”, når arrangementet starter (dit valgte starttidspunkt). 
Deltageren vil se en besked på sin skærm hvor der står at arrangementet ikke er startet endnu.  

·         Tjek billede og lyd i god tid. 

·         Bed gerne deltagerne om at skrive deres rigtige navn, så du ved hvad de hedder (dette er en god 
ide at gøre opmærksom på i din arrangementsbeskrivelse). 
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Når mødet starter som makker: 

·         Præsentér skærmvært og dig selv og bed deltagerne om at sige til, hvis de har tekniske problemer, 
så vil du - som makker - prøve at hjælpe. 

·         Gennemgå hvilke funktioner, der vil blive anvendt, og hvor på skærmen deltagerne finder dem, hvis 
de skal kunne byde ind undervejs. 

·         Beslut på forhånd, hvad deltagerne skal gøre, hvis de gerne vil stille spørgsmål – og meld det ud i 
introduktionen til mødet: 

   Skal de bruge ”Rejs hånden” funktionen? 

Bare slå mikrofonen til og tage ordet? 

·         Sørg for at der er skruet op for skærmværtens lyd og at mikrofonerne hos deltagerne er slukket, så 
der ikke er forstyrrende baggrundsstøj. 

·         Giv herefter ordet til skærmværten. 

·         Skærmværten byder velkommen og sørger for, at alle deltagere får mulighed for at præsentere sig 
selv med navn og afdeling. 

Under mødet som makker: 

Mens skærmværten afvikler mødet, skal du som makker være opmærksom på flg.: 

·         Er der kommentarer fra deltagerne? Måske synes de, det er for højt, for lavt, går for langsomt, for 
hurtigt osv. Disse ting kan der justeres på. 

·         Tjek, om der kommer spørgsmål fra deltagerne – saml dem evt. sammen, så skærmværten ikke 
bliver afbrudt hele tiden. 

Gode tips og tricks til planlægning af et møde i 
Frirummet 

Hvilken slags møde afholdes? 
·         Afklar, hvilken type møde der er tale om; samtale, træning, foredrag eller undervisning. 

·         Afklar, om det et formelt eller et uformelt møde. 
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Mål 

·         Afklar målet med møde. Hvad skal deltagerne tage med fra mødet? Fx nye kompetencer, viden eller 
inspiration. 

Målgruppe 

·         Afklar, hvem og hvor mange der skal deltage, og om de har prøvet Frirummet før. 

Mødematerialer 

·         Udsend dagsorden/en oversigt over samt eventuelt mødemateriale.  

·         Angiv, om deltagerne skal orientere sig i materialerne, eller om de selv skal bidrage i form af et 
oplæg eller andet 

Privatsfære – hvad ønsker vi at vise frem? 

Tiden med coronavirus, har medført, at vi får et kig ind i hinandens privatsfære, og at grænserne mellem 
arbejds- og privatsfæren sløres, men derfor bør man stadig overveje, hvad der kan gøres online tilgængeligt 
for andre. 

·         Reflektér over, hvem det er du taler med, og hvilken type møde der er tale om i forhold til, hvad de 
skal se og hvad du ønsker at signalere. 

·         Overvej, hvor i boligen du sidder – hvad ønsker du at vise frem og hvad skal andre have lov til at se 
(fx billeder af familie og venner). 

Kropssprog og påklædning 

·         Det kan være svært at aflæse ansigtsmimik og kropssprog, når man er online. Sørg derfor for: 

  At tænde for kamera. 

  At det er placeret, så vi kan se hinandens ansigter og evt. overkrop. 

·         Sørg for at være præsentabel, også når du er online. 

Koncentration og fokus 

Undersøgelser har vist, at online møder på ca. en time er de mest effektive, ellers ryger koncentration og 
fokus. 

30 - 20 - 10: 

·         En time kan med fordel deles op i 30 min. oplæg, 20 min. gruppearbejde eller øvelser og 10 min pause. 
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Pauser: 

·         Husk altid at have en pause og opfordrer deltagerne til at komme væk fra pc, stræk kroppen, sluk kamera 
og mikrofon imens; gør eventuelt brug af en icebreaker (Læs nærmere under afsnittet “Fem virtuelle 
icebreakers”) 

Inddragende aktiviteter: 

Gruppearbejde 

·         Overvej nøje, om det giver mening med gruppearbejde online, og i så fald hvad formålet er. 

·         Sørg for, at der er en mødeleder i hvert møde. De har ansvar for at opsamle pointer og fremlægge dem for 
de andre grupper. 

Øvelser 

·         Medtænk øvelser som en del af mødeprogrammet. Udsend øvelser og spørgsmål på forhånd sammen med 
en klar og tydelig introduktion til, hvad der forventes af deltagerne. Uddel evt. ansvar, roller og opgaver på 
forhånd mellem deltagerne. 

Opsamling og vejen frem 

·         Opsummér og uddelegér ansvar og opgaver. Sørg for, at alle ved hvad næste skridt er. 

Fem virtuelle icebreakers 

Her på sidste side har vi samlet 5 icebreakers til jer, som kan gøre mødet mere hyggeligt og uformelt, samt 
højne deltagernes energi. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man kan lave en 
icebreaker. Mange af disse icebreakers kan også bruges som små ’energizers’, altså en lille øvelse, der giver 
én en pause og lidt ny energi til deltagerne.   

1.       Hils med kaffekoppen 

Når I mødes i det virtuelle, har man som ofte brygget sig en dejlig kop kaffe eller te som man kan hygge sig 
med under mødet. Hvis ikke, kan et glas vand også bruges. Når alle er samlet, er det derfor hyggeligt at alle 
lige hilser på hinanden med koppen, og får budt hinanden velkommen på en lidt sjovere måde, end når 
man blot vinker til hinanden. Hvis I har nogle sjove personlige kopper, kan I lige fortælle om dem. 

2.    Vis dit rum 

En anden fin icebreaker kan være at alle viser det sted de befinder sig under mødet. Nogle kan føle at dette 
godt kan være lidt grænseoverskridende, men det kan også være med til at skabe nærhed mellem 
deltagerne, ved at give de andre et indblik i, hvor man befinder sig henne i den fysiske verden. 

3.       Nævn hvilket humør du er i 
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En tredje icebreaker er at tage en runde, hvor alle nævner hvilket humør de er i i dag med kun ét ord. Man 
behøver ikke at være i det allerbedste humør, og det kan være rart både for en selv og for andre, at 
italesætte om men har en super fantastisk dag, eller om man faktisk har en lidt trist og ked af den dag. 

4.       Aktivitets-icebreakeren 

En fjerde icebreaker kan være en hurtig fysisk aktivitet, som at alle lige rejser sig op og ned på stolen, 
hopper (eller lignende) 5 - 10 gange. 

5.       Hvad skete der i ugen af gode ting? 

En femte icebreaker kan være, at man fortæller en god oplevelse, der er sket i løbet af sidste uge. Selvom 
coronavirus for mange har bragt meget nedtrykhed med sig, kan det være rart nogle gange at snakke om 
de positive ting, der forhåbentligt også sker rundt omkring. 

5.       Hvad skete der i ugen af gode ting? 

Indtænk sæson. Hvis det er jul, kan der spørges til yndlings julehit (eller hade!) Er det påske kan der spørges 
ind til om man skal trille æg osv. Dette er også en god måde at holde dine arrangementer aktuelle på. 

 


