
 

Sådan kan du få skrivetolk med på andre virtuelle mødeplatforme 
 

Høreforeningen benytter Zoom til skrivetolkning af virtuelle møder, men det er også muligt at få 

skrivetolket online møder, der ikke foregår på Zoom. Gør under alle omstændigheder mødearrangøren, fx 

din chef hvis det er et personalemøde, opmærksom på, at der deltager skrivetolke på mødet og at disse 

skal inviteres til at deltage i mødet. Skrivetolken skal så vidt det er muligt bookes med to ugers varsel. Ved 

henvendelser under dette, kan vi ikke garantere at finde tolke til opgaven.  

Skrivetolkning med to enheder 

For at få skrivetolket møder, der eksempelvis foregår på Skype, Teams, Whereby, Google Hangout eller 

noget helt femte, anbefaler vi, at man har to forskellige enheder. Gerne en bærbar PC og en tablet/iPad. 

Vi anbefaler, at det online møde foregår på din PC, hvor du har mulighed for at stille din tablet / iPad foran. 

Inden mødet går i gang, vil skrivetolken via Zoom, invitere dig til at deltage i et møde, hvor I begge har 

slukket for kameraret og mikrofonen. Dette møde foregår på din tablet / iPad. Skrivetolkene deler deres 

skærm, og det er her skrivetolkningen vil foregå.  

Du kan også godt bruge Zoom på en smartphone, men vær opmærksom på, at det på en mindre skærm kan 

være sværere at følge skrivetolkningen. 

Hvis du har et møde på dit arbejde, der foregår på Zoom, men hvor I har behov for at se en power point 

eller fx et word-dokument, skal skrivetolkningen foregå via et andet Zoom-møde, da det ikke er muligt at 

dele to skærme på samme tid. Du deltager på dit arbejdsmøde på din PC. Skrivetolken inviterer dig til det 

andet Zoom-møde, som du deltager på via en tablet /iPad/ smartphone som står ved siden af din PC.     

Skrivetolkning på én enhed   

Det er også muligt at køre skrivetolkning på én enhed. Dette er kun muligt på en PC eller Mac, såfremt du 

kan finde ud af at have to vinduer åbne side om side. Det er ligeledes dit eget ansvar at sørge for at lyden 

fungerer.   

Guide til opdelt skærm for PC brugere: https://support.office.com/da-dk/article/video-se-filer-i-opdelte-og-

flere-vinduer-8c6377a1-ed45-498e-80dc-635a6ae34547  

Guide til opdelt skærm for Mac brugere: https://support.apple.com/da-dk/HT204948   

Inden mødet går i gang, vil skrivetolken via Zoom, invitere dig til at deltage i et møde, hvor I begge har 

slukket for kameraret og mikrofonen. Skrivetolkene deler deres skærm, og det er her skrivetolkningen vil 

foregå. 

Det er ikke muligt at deltage på to forskellige Zoom-møder på samme enhed, f.eks. din PC.  
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