Videosalar – videomöte, direktsändning och inspelning
För varje videosal finns ett virtuellt mötesrum dit studenter kan ansluta sig om läraren
aktiverar ett videomöte från styrpanelen i salen.
Vid ett videomöte kan studenten, eller en lärare på distans, delta aktivt med bild och ljud.
Vid en direktsändning kan studenten endast se och höra det som sänds från salen.
Inspelningar överförs till angiven persons konto i GU Play (play.gu.se). Filmen kan sedan
publiceras i lärplattformen.
Videomöte, direktsändning och inspelning kan väljas var för sig eller i kombination.
Alla tre funktionerna aktiveras från styrpanelen i lärosalen.

Bra att tänka på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prova gärna funktionerna innan du ska använda systemet skarpt så att du bekantar
dig med dem.
Ställ in kamerabilden så att den på ett bra sätt täcker området där du rör dig men
ändå inte är för mycket utzoomad.
Missa inte att använda mikrofon när du spelar in eller direktsänder och inte har
någon som lyssnar live.
En aktiv mikrofon kanske inte hörs i salen, på grund av sorl, men hörs ändå i
sändning. Sätt mikrofonen i paus-läge (mute) när du talar privat med någon.
Försök att starta respektive stänga av inspelning så ”nära inpå” som möjligt så slipper
du kanske redigera bort väntetid i filmen i efterhand.
Stäng av inspelning vid långa pauser – bättre att spela in flera filmer.
Stäng av delning av datorbild när den inte behövs så att kamerabilden får mer plats i
den färdiga filmen.
Glöm inte studenterna som finns med online.

Alla som spelas in måste ge sitt godkännande för att synas i bild, undvik därför att spela in
publiken.

Informera studenterna
Studenterna behöver länk till videomöte och/eller länk för att se direktsändning. Information
om länkar finns på webbsidan pil.gu.se/videosalar/lankar (webbsidan kräver inloggning).
Hänvisa studenterna till den sidan eller kopiera länkarna och delge studenterna via
lärplattformen.
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