
 

B – Fjerntolk til webinar o.l. 
Hvordan koble opp til fjerntolk  

Sist oppdatert 25/03/20 (v.1.0) 

Forutsetning 
Denne manualen forutsetter at du har gjennomgått manualen for hvordan du kobler opp til NAVs 

videomøte. 

Situasjonsbeskrivelse 

 

1) En eller flere tolker sitter på samme lokasjon. 

2) En eller flere døve sitter på samme lokasjon. 

3) Det som skal tolkes, foregår på en videokonferanse/webinar/nett-forelesning 

Krav – dette må på plass for tolkene 
1) Et «NAV videomøte». Her møtes døv primærdeltaker og tolkene. 

2) Tilgang til videokonferansen som skal tolkes. 

Tilpasninger for denne situasjonen  
 

A Når døv primærdeltaker logger inn, dra musepekeren over navnet på 
deltakeren. Trykk på mikrofonen (1). Ikonet til deltakeren blir da slik (2). 
 
Dette trenger du ikke gjøre, dersom det er opptil tre deltaker. Om det er 
flere som skal delta på fjerntolkingen, må dette gjøres for alle. 
 
Også medtolk styrer sin mikrofon på dette viset. 
 

 



 
 

B Gi beskjed til den døve at de kan skru av lyden fra videomøtet, ved å 

trykke på høyttaler-knappen (1). 

  

Dette er ikke nødvendig, men aktiv tolk vil ha på sin lyd, og dette kan virke 
forstyrrende. Om tolk og medtolk snakker sammen, vil dette høres av alle 
de som ikke har dempet sin høyttaler. 

 

C Hvis det kun er én døv påkoblet videomøtet/fjerntolk, vil dere se 
hverandre i stort bilde. Dersom det er flere en to deltakere i videomøtet, 
byttes skjermbildet mellom den som snakket sist. 
 
Det er derfor vanskelig for tolken å ta imot beskjeder på tegnspråk. 
Beskjeder og lignende bør derfor foregå i chat. 

 
 

Om det passer, kan du gjerne spørre deltaker hvordan det opplevdes å benytte fjerntolk. Etter 

oppdrag, skal hver tolk fylle ut et evalueringsskjema på https://bit.ly/fjerntolk  

Har du innspill til denne bruksanvisningen? Trykk her for å melde det inn. 

 

https://bit.ly/fjerntolk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NGU2YsMeYkmIaZtVNSedC0-K2CBHxwtPki_RAGbPO4pUNTNFM0oyR1A5MTJPOFY4UjU3WVkxRU9PSS4u
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