
Guide til Microsoft teams 
 
Trin 1: Først og fremmest skal du download teams fra internettet, her er der et link til 
hjemmesiden https://teams.microsoft.com/downloads  
den skal gerne se sådan ud: 

 
Trin 2: nu skal du installere Teams ved at trykke på denne boks i bunden af 
skærmen 

 
og så installere du ellers microsoft teams som ethvert andet program 
 
Trin 3:du skal nu logge på Teams det gør du med dit skole login i den boks 

nedenfor  
og her skriver du din kode, 

 
 
 

https://teams.microsoft.com/downloads


Trin 4: for at tilslutte til et team eller oprette et team går du ind på Teams funktionen 
i venstre side af Teams appen som vist herunder samt hvor du kan oprette eller 
deltage i et team de er blevet markeret med en rød cirkel 

 
efter du har trykket på deltag/opret. Kan du enten oprette et team som markeret med 
blå, eller joine et team ved hjælp af en team kode markeret med rød eller joine et 
eksisterende team som du kan se markeret med pink. 

 
du kan også joine et team med et link som du kan få fat på ved at højre klik på de 3 
prikker i højre side af dit team som vist herunder 

 
her kan du trykke få et link til teamet som du kan dele med andre. 
 
 



Trin 5: for at tage kontakt med os i Datahouse helpdesken igennem teams kan du 
søge efter hos under enten aktivitet eller chat som vist herunder i højre side er det 
en tilføj personer som du trykker på 

 
efter du har trykket på den kan du tilføje en bruger, i dette tilfælde er det os du skal 
bruge så du søger dh.helpdesk som vist herunder 

 
efter dette kan du starte en ny chat med os som du gør ved at trykke på knappen vist 
herunder 

 
og så søger du bare efter dh.helpdesk som vist herunder 

 
og så kan du ellers bare skrive til os 


