
 

Hvordan skrivetolke som fjerntolk 
Hvordan koble opp til fjerntolk  

Sist oppdatert 23/03/20 (v.0.91) 

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

videomøte, samt manualen for den situasjonen du skal tolke i. 

Tilpasninger for denne situasjonen  
 

A Åpne det skriveprogrammet du skal bruke. I denne demonstrasjonen, 
bruker vi Velonote. 
 

 

B Når du skal skrivetolke, må du dele skjermen din. Det gjør du ved å trykke 
på knappen for skjermdeling (4). 
 

 

 
 
 

C 1) Trykk «Programvindu». Ved å velge dette, deler du et 
programvindu. Deltakerne kan derfor ikke se alt annet du foretar 
deg i andre programmer. 

2) Velg «Velonote», eller det programmet du selv velger å bruke 
3) Trykk «Del». 

 
Når du trykker «Del», åpnes programmet du har valgt å dele. Det vil ta 
noen sekunder før skjermen din blir delt med de andre deltakerne, men 
du kan begynne å skrivetolke med en gang. Etter at skjermen er delt, vil 
det være svært kort forsinkelse. 
 

 
D Når du deler skjermen, vises dette vindu. Om dette forsvinner, har 

delingen stoppet. 
 

 
E Hvis skjermdelingen din vises i lite bilde i venstre hjørne, kan du klikke på 

det for full visning. Du vil da få samme visning som resterende deltakere. 
 

 



F NAVs Videomøte blir tilgjengelig 30 minutter for planlagt oppstart. Det 
kan være lurt å logge inn, og starte skjermdeling i forkant. 
 
For at deltakere skal få en god opplevelse, bør du tilpasse programvindu, 
slik at det fyller skjermen i NAVs videomøte. Dette gjør du ved å justere 
sidene i programvindu, slik at formatet og størrelsen passer i 
skjermdelingen. Før musa over programvinduets ytterkanter. 
Musepekeren vil da endres til symbolet du ser i skjermdumpen. Trykk og 
dra vindu til høyre eller venstre. Det samme kan du gjøre i vinduets 
underkant. 
 

 

G 1) Et eksempel på et dårlig tilpasset programvindu i Velonote. Som 
du kan se er programvindu for smalt. 

2) Et eksempel på et godt tilpasset programvindu i Velonote. 
Velonote fyller hele området i NAVs videomøte. 

 
 

 
H Når du skrivetolker, er det best å ha to skjermer. Da har du Velonote (eller 

tilsvarende) i fullskjerm på skjerm 1, mens du har NAVs videomøte på 
skjerm 2. På den måten har du ryddig og god oversikt over hva du skriver, 
og hva du deler. 
 
Dersom du ikke har to skjermer, kan du ha NAVs videomøte i fullskjerm og 
legge Velonote (eller tilsvarende) som et mindre vindu over. Det krever litt 
øvelse å bli vant til denne visningen, men det går. 
 
I skjermdumpen ser du en løsning hvor alt vises på én skjerm. For å vise 
tydeligere hva som er hva, er Velonote markert med rød ramme. Ved å ha 
dette oppsettet, kan du se chat, samt at du får et inntrykk av hvor stor 
forsinkelsen er på skermdelingen. 

 

 

 Dersom flere tolker sitter på ulike lokasjoner:  

J Som tidligere nevnt, overstyrer skjermdelingen hvem som har på 
mikrofon. Det betyr at tolkene kan snakke sammen, uten at det påvirker 
hvem som vises i stort bilde. 
 
For at døv primærdeltaker ikke skal høre alt dette, må vedkommende skru 
av sin høyttaler (1). Informer om dette. 
 

 



Hvis det skal tolkes en telefonsamtale, eller at døv og hørende 
primærdeltaker sitter på samme lokasjon, kan ikke tolkene benytte NAVs 
videomøte for å snakke sammen. Hvis dette er tilfelle, kan dette for 
eksempel gjøres ved å ha en telefonsamtale over høyttaler. 

K Om døv primærdeltaker har beskjeder o.l., skrives disse i chat-en. Det er 
medtolkens ansvar å følge opp det som skrives. 
 
Tall og annen enkel støtte, kan også gis via chat. Vær da oppmerksom på 
at alle deltakere ser hva som blir skrevet. 
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