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Rose-Line Mulbjerg Knudsen

Fra: Rune Holm Andersen
Sendt: 20. januar 2021 11:05
Til: Rose-Line Mulbjerg Knudsen
Emne: Fwd: KMK-møder - digital platform?

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

 
 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: Peter Rosgaard  
Dato: 19. januar 2021 kl. 20.28.41 CET 
Til: Rune Holm Andersen  
Emne: Vs: KMK-møder - digital platform? 

  
Hej Rune 
 
I forlængelse af vores snak forleden har jeg spurgt Tine om hendes erfaringer/ønsker til en digital mødeplatform.  
 
Hun har sendt nedenstående! Giver det anledning til fornyede overvejelser i KMK sammenhænge? 
 
Venlig hilsen 
Peter Rosgaard 
Centerchef 
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 
Furesø Kommune 
Stiager 2, 3500 Værløse 
Tlf: 7235 4732 
Mobil: 7216 4784 
pro@furesoe.dk 
 
Sendt via Outlook til iOS 
 

Fra: Tine Hessner  
Sendt: tirsdag, januar 19, 2021 8:20 PM 
Til: Peter Rosgaard 
Emne: Re: KMK-møder - digital platform?  
Hej Peter,  
 
Det er rigtigt, jeg har erfaringer med flere platforme og har krypterede underviserversioner. Jeg vender jævnligt 
erfaringer ii konsulentkredse og alle platforme er i øvrigt under udvikling med nye feautures jævnligt. 
 
Umiddelbart er der bedst erfaringer med Zoom, men her en kort gennemgang, som du er velkommen til at dele med 
andre: 
 
Zoom - er intuitivt, nemt at bruge, og selvfølgelig guider man lige folk gennem teknikken mm og aftaler spilleregler 
for mødeafholdelse, det er god skik på alle platforme og i mødekredse hvor folk ikke nødvendigvis har samme vaner. 



2

Zoom har en velfungerende breakout-mulighed, hvor man kan diskutere i mindre grupper, det giver nærvær når 
man er på onlinemøder. Der er også whiteboards mm, hvor man kan lave fælles brainstorm, skrive på fælles 
dokumenter på samme tid. Det kan i øvrigt også gøres i seperate programmer - selv har jeg abonnement hos 
miro.com feks.. 
 
https://www.cok.dk/zoom 
 
https://www.djoef.dk/service/din-sikkerhed-ved-brugen-af-zoom.aspx 
 
 
MS Teams - bruger jeg også. Det giver nogle gange to problemer: Når mange er på (100+) med video belaster den 
bredbåndet mere end andre programmer. Hertil kan det være en udfordring hvis man har flere Teamskonti - feks 
hvis folk i arbejdsregi har en account og så inviteres af en anden account. Det kan være tilfældet for politikere, som 
jo har andet primært job ved siden af. Gruppefunktionen/breakout rooms er først lanceret i januar og fungerer ikke 
optimalt.  
 
Whereby - har også en business+ version, men jeg kender den ikke godt nok og ved ikke om man kan se flere end 12 
på skærmen eller har breakoutrooms.  
 
God kvalitet er for mig 
- at alle kan se hinanden 
- at alle kan dele skærm / Vise oplæg mm 
- at mødeleder sætter gode inkluderende rammer for mødet, evt. sammen med en co-host som holder øje med 
chatten - hjælper med særlige problemer mm. 
- opsætning hvor man sikrer de rette tilladelser 
- hvis afstemninger mm, at man har styr på formater og evt krav om anonymitet. Det er ikke svært at håndtere i 
øvrigt.  
 
Dertil afhænger kvalitet af 
- afsenderens forhold (lyd, lys, bredbånd) 
- modtagerens forhold (ditto) 
- mødeledelsen, faciliteringen, mikroinvolvering og pauser! 
Det kan derfor være en god idé at man tilbyder at folk kan komme på lidt før, elelr dagen før og teste eget udstyr. 
- at man altid har opgraderet til nyeste version - anbefales.  
 
Jeg kan godt tilbyde at være vært/host til et KMK-møde evt. med min version - I rækker bare ud :-) - eller vi kan lave 
en test.... 
 
Spørg endelig om mere, og som sagt, helt OK at videresende. 
 
kh Tine 
 
 

Tine Hessner  
Furesø Byråd (B) 
 
Formand - Udvalget for Kultur, Fritid, Idræt 
Næstformand - Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv 
Medlem - Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse 
Medlem - Økonomiudvalget 
 
Råd og Bestyrelser: Furesø Museer, Integrationsrådet, EKU-Erhvervskontaktudvalget, Værløse 
Bymidtes Ejerforening.  
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Den 18. jan. 2021 kl. 10.00 skrev Peter Rosgaard : 

  
Hej Tine 
Tidligere har Ishøj Kommune jo valgt at afvikle vores KMK møder via Skype. Det har ikke fungeret så 
godt og på sidste møde oplevede vi en del ”udfald” – du kunne bl.a. ikke komme på med video.  
KMK sekretariatet har kontaktet mig, for at høre om vi havde bedre alternativer. Jeg har tilbudt dem 
at vi kunne bruge Whereby, selv om det også har nogle begrænsninger. 
Har du andre bud/ønsker? På vores tidligere snakke kan jeg forstå at du har prøvet flere systemer, 
så tænker du, at der er andre systemer der ville egne sig langt bedre til digitale KMK-møder – 
systemer jeg burde anbefale til Ishøj? 
Ved godt at dette er en lidt anden type af henvendelse en normalt ….  
Venlig hilsen 
Peter Rosgaard 
Centerchef 
 
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv 
Furesø Kommune 
Stiager 2, 3500 Værløse 
Tlf: 7235 4732 
Mobil: 7216 4784 
pro@furesoe.dk 


