MESSENS A-B-C FOR ELEVER
HVA TRENGER DU FOR Å DELTA PÅ MESSEN?
Du må ha tilgang til egen PC eller
nettbrett (ikke mobil) og internett når
du skal gjennomføre både del 1 og del
2 av den digitale messen.

Vi anbefaler alle å benytte seg
av nettleseren Google Chrome,
da den støtter messeplattformen best.

.
Du må også ha
hodetelefoner/headset hvis du
skal gjennomføre messen i
klasserommet

A: REGISTRERING – Dette kan du gjøre allerede nå!
•
•
•
•

•

Du registrerer deg via denne linken!
Oppgi din region (Midt-Norge) og velg hvilken skole og trinn du tilhører. Finner du ikke
din skole, bruk «annen skole».
Registrer navn, nummer og e-postadresse, og opprett et personlig passord. Passordet
skal være på minst 5 tegn.
Etter registrering vil du få tilsendt en automatisk bekreftelsesmail med link til den digitale
messen. NB! Kvittering og link skal komme umiddelbart etter registrering. Forsikre at epostadressen er riktig skrevet, og sjekk eventuelt søppelpost.
Når du har mottatt bekreftelse på mail er registreringen vellykket. Du kan logge deg inn i
messerommet fra og med 18. januar.

B: FORBEREDELSE, DEL 1 – Dette gjør du senest uka før messen
•
•
•

•

Du kan gjøre del 1 allerede 18 januar, og vi anbefaler senest uken før.
Finn frem linken og innloggingsinformasjonen i bekreftelsesmailen du fikk etter
registrering, og logg deg inn.
Du vil bli guidet gjennom del 1 trinn for trinn – godt forklart og støttet av
introduksjonsvideoer underveis. Del 1 inkluderer en obligatorisk interessetest og en
filmkarusell. Her kommer alle utstillerne til å presenteres og du sorterer de etter
interesse med emoji-knapper.
Etter filmkarusellen er del 1 fullført, og dine valg i interessetesten og filmkarusellen vil
være lagret og gir grunnlaget for sorteringen av messehallen. Du kan logge deg ut om du
ønsker det. Du kan også gjøre deg kjent med plattformen ved å utforske funksjonene.
Utstillerne er ikke tilgjengelig for chat og videosamtale før på selve messedagen mellom
kl. 9 og 15.

C: MESSEBESØKET, DEL 2 – Dette gjør du på selve messedagen
•
•
•
•

Spør din karriereveileder/rådgiver om når din skole skal delta!
Du bruker samme e-postadresse og passord for å logge deg inn til del 2 - Messehallen.
Nå kan du begynne å kontakte utstillerne via chat eller videosamtale, se på
informasjonsmateriellet på de digitale standene og delta på webinarer.
Vi ønsker deg lykke til og håper du får en fin dag på messen!

Husk dette når du bruker Zoom :
•

Hvis du ikke får lyd:
Velg «Join audio» (knapp nederst til venstre) og deretter «Join audio by computer» når møtet er i
gang. Det kan også være at du må velge lydkilde nederst til venstre på skjermen. Valgene for dette
finner du på den pilen ved siden av «Mute» knappen nederst til venstre. Står det Unmute her, så
er lyden av.

