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INDLEDNING 

”Er det muligt at lave et interaktivt onlineforløb?” 

Svaret er ja! Det har vi i vinteren 2021 fået bekræftet. Men hvad skal der egentligt til, for at dette 
kan lykkes og hvad skal I som institution/skole være opmærksomme på? Det finder I svaret på i 
denne guide. 

Guiden henvender sig til jer, der deltager i et onlineforløb med BMMK. Heri vil vi komme med 
gode råd, fortælle om hvilke tekniske overvejelser I skal gøre jer for at få et vellykket onlineforløb 
og komme med gode idéer til opstilling af rummet. I behøver ikke læse guiden fra A-Z, men kan 
bruge den som et opslagsværk.  
Vi vil også hen mod slutningen vise et konkret og visuelt eksempel på, hvordan I fra I modtager 
jeres link kommer ind i et onlinemøde. Eksemplet vil tage udgangspunkt i den digitale platform 
Zoom. 

Vores viden som vil fremgå i denne guide, vil bygge på den erfaring, vi har opnået i forbindelse 
med egne oplevelser omkring det at lave et onlineforløb. Guiden vil i høj grad tage udgangspunkt i 
et online musikforløb, som børnemusikeren Michael Back lavede i samarbejde med en børnehave i 
vinteren 2021. Her lavede han et onlineforløb bestående af musikalske legestuer for børnene over 
Zoom. I den forbindelse vil vi gerne sige en stor tak til Børnehaven Valmuen for at deltage i 
projektet, for sparring og et godt samarbejde.  

Den online verden er en stor og finurlig verden, og mange ting kan have indflydelse på, hvordan 
kommunikationen fungerer online. Derfor er det ikke muligt at imødekomme alle problematikker, 
I som institution/skole kan stå overfor, men vi håber nu alligevel, at guiden kan klæde jer godt på 
til at turde springe ud i at deltage i et onlineforløb.  

Guiden er udarbejdet af Mathilde Juul Back Jensen - kommunikationsmedarbejder i Musik og Sjov 
for børn i samarbejde med børnemusiker Michael Back og BMMK. 

God fornøjelse! 
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INTRO TIL ET ONLINEFORLØB MED BMMK 

Der findes enormt mange fordele ved at deltage i et onlineforløb. Vi vil fremhæve tre af dem: 

1. Det er en god måde at interagere med en kunstner på, når/hvis det ikke er muligt at mødes 
fysisk. 

2. Det er en god og personlig måde at kommunikere og interagere med kunstneren på. 
3. I kan være fleksibel i forhold til jeres undervisning og er ikke afhængig af, hvor den rent 

geografisk foregår. 

 

HVAD KRÆVER DET AF JER? 

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende ting, når I skal deltage i et onlineforløb: 

• Vær indstillet på et anderledes projekt – Når kommunikation forgår online, er det ikke 
sikkert, at alt bliver, som det plejer – men I får stadig en god oplevelse med kvalitet. 
 

• Vær indstillet på at være problemløsende – Der kan nemt opstå tekniske udfordringer, når 
kommunikationen foregår online. Derfor skal I være klar på at undersøge, hvad 
problemerne kan skyldes, hvis dette sker. Selvfølgelig i fællesskab med kunstneren som 
sparringspartner.  
 

• Hav overblik over, hvilket teknisk udstyr I har i institutionen/skolen- Udstyret (kabler, 
internet, kamera, computer mm.) kan have afgørende betydning for, hvor godt 
kommunikationen online fungerer. Det er derfor en fordel at orientere jer heri. 
 

FORMØDE 

Inden den første undervisningsgang i jeres onlineforløb, anbefaler vi, at en nøgleperson fra 
institutionen/skolen og kunstneren afholder et formøde. Formødet skal lægge grobunden for 
onlineforløbet og jeres samarbejde. Her anbefaler vi, at I tager en snak om: 

• Kunstnerens og institutionens/skolens forventninger til onlineforløbet 
• Datoer for afvikling af onlineforløbet 
• Antal af undervisningsgange 
• Varighed af de enkelte undervisningsgange 
• Indholdet af onlineforløbet 
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• Begge parters erfaring med at arbejde online  
• Det tekniske udstyr (computer, tablet, højtaler, mikrofon) som I har til rådighed i 

institutionen/skolen 
 

En anden mulighed er også at afholde to formøder; ét hvor i snakker om indhold, 
forventningsafstemning og planlægning, og ét som udelukkende handler om at skabe overblik over 
det tekniske udstyr – det er helt op til jer og kunstneren. 

Et godt råd er at afholde formødet i selve den digitale platform, som onlineforløbet skal foregå 
over, fx Zoom, frem for et almindeligt telefonmøde. På den måde får I stiftet bekendtskab med 
platformen, og hvad det kræver for jer at komme ind i et onlinemøde. Samtidig kan I og 
kunstneren se hinanden via webcamera, hvis I altså ønsker det, have mulighed for at kigge 
hinanden i øjnene og aflæse ansigtsudtryk – det kan være en fordel somme tider for at øge 
kommunikationen. 
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DEN VOKSNES ROLLE 

Når man interagerer med børn online, kan det være en fordel, at den voksne hjælper til med at 
formidle kunstnerens kommunikation og dermed budskab. Under de online musikalske legestuer, 
som Michael Back afholdte for børnehaven havde pædagogen følgende rolle: 

• Hun var ”oversætteren” af kommunikationen – Hvis lyden svigtede, eller hvis børnene 
snakkede lavt, og Michael ikke kunne høre, hvad de sagde til ham, gentog pædagogen, 
hvad børnene sagde i et tydeligere sprog. Det hjalp Michael med at kunne svare på det, 
børnene sagde og øge interaktionen. Omvendt kunne hun også gentage overfor børnene, 
hvad Michael sagde, hvis ikke børnene i første omgang hørte, hvad han sagde.  
 

• Hun holdt institutionens iPad undervejs – På den måde kunne hun med iPaddens kamera 
følge børnenes bevægelser i rummet. Det gav Michael et godt udsyn til børnenes 
kropssprog, og han kunne nemt kommentere på, hvad de gjorde. På den måde var hun 
også den, der stod tættest på mikrofonen i iPadden, og hun kunne derfor tydeligt 
videreformidle til Michael, hvad børnene sagde til ham, hvis det var utydeligt for ham, hvad 
de sagde. 
 

• Hun legede med – Sang Michael ”lad os lege elefanter!”, så lavede pædagogen en snabel 
med sine arme og legede med. Det motiverede børnene til at gøre, hvad Michael sang, de 
skulle gøre, fordi de kunne spejle sig i pædagogens bevægelser. På baggrund af Michaels 
25 års erfaring som børnemusiker er det en generel overbevisning, vi har – leger de voksne 
med, vil børene også gøre det. På den måde får børnene helt klar den bedste oplevelse. 
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TEKNISK UDSTYR 

Der er mange måder, I kan lave jeres opstilling på. Mulighederne afhænger af, hvilket udstyr I har 
tilgængeligt i institutionen. Vi anbefaler at I har minimum 5 ting til rådighed: 

Da Børnehaven Valmuen deltog i de musikalske legestuer med Michael Back, brugte de følgende:  

• Computer –Vi anbefaler, at I går online fra en computer. Nogle af de musikalske legestuer 
brugte de i stedet en tablet, men vi fandt ud af, at man via en computer ofte har de mest 
optimale indstillinger for opsætning af lyd og billede. Derfor anbefaler vi altid, at I bruger 
en computer. 
 

• Webkamera – Kameraet var indbygget i computeren 
 

• Mikrofon – Mikrofonen var indbygget i computeren 
 

• Højtaler – Det var en bluetooth-højtaler som stod gulvet 
 

• Internet – Internettet er nærmest alt afgørende for jeres kommunikation online 
 

• HDMI-kabel – Det forbinder computeren til en eventuel større skærm, hvis I ønsker at 
tilslutte sådan en, fx en TV-skærm eller projekter/lærred. Vær dog opmærksom på, at 
nogle computere i dag ikke har HDMI-indgang (fx Mac) og/eller tablets. Derfor kan det 
være nødvendigt at anskaffe sig en omformer, så I kan forbinde jeres computer og skærm 
med HDMI-kablet. Sådan et findes til meget få penge 
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(WEB)KAMERA 

Kameraet gør at jer og kunstneren kan se hinanden. I dag findes der i de fleste computere et 
integreret webcam, ligesom der i alle tablets også ofte er et integreret kamera. Nogle gange er det 
ikke nødvendigt, at både I og kunstneren har kamera slået til. Aftalt dette på forhånd med 
kunstneren i jeres formøde.  

Et kamera kan dog styrke interaktivteten i onlineforløbet. I forløbet med børnehaven lykkedes det 
Michael at interagere med børnene og voksne, som deltog i hans musikalske legestuer. Dette 
lykkedes i høj grad fordi han, foruden at kunne tale med børnene via sin mikrofon, kunne se dem 
via et kamera – i dette tilfælde et webcam. 

Vi mener, der er følgende fordele ved at begge parter har webcam slået til: 

• I kan hinandens ansigter og (dele af) kropssprog – Fx om de danser med, klapper eller har 
blikket rettet mod dig. 
 

• Kunstneren kan visuelt fange stemningen i rummet, selvom de ikke er der – Fx hvis et 
barn begynder at lave sprællemand, så kan kunstneren nemt visuelt fange barnets idé og 
integrere den i undervisningen. 
 

• Driller lyden, eller I ikke en mikrofon slået til, kan I nemt kommunikere via kropssprog - 
På den måde kan I i fællesskab finde frem til, hvad hinanden siger. Fx ”Nik hvis I kan høre 
mig” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd til opstilling af jeres kamera: 

✔ Sæt den enhed som I har kameraet på (computer/tablet) i en god højde – Således 
deltageren kigger i retningen af kameraet, samtidig med de ser med på den skærm, hvor de 
kan se kunstneren 
 

✔ Placer kameraet foran deltagerne og gerne i øjenhøjde – Så virker det mest autentisk i og 
med det ligner, at I kigger kunstneren i øjnene.  
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MIKROFON 

En mikrofon gør, at kunstneren kan høre, hvad I siger. I dag findes der indbyggede mikrofoner i de 
fleste computere samt tablets, og er rigtig fine at bruge i et onlineforløb. Under onlineforløbet 
som Michael lavede med børnehaven Valmuen, brugte Valmuen faktisk den indbyggede mikrofon i 
deres computer – det fungerede helt fint. 

 

FORSINKELSER I LYD 

Når man kommunikerer online, kan lyden aldrig blive, som hvis jer og kunstneren var i samme 
rum. Samtidig skal I være opmærksom på, at der vil være forsinkelse i lyden. Det vil sige, at der kan 
være en mindre svartid fra I siger noget, til kunstneren svarer – og omvendt selvfølgelig. 
Forsinkelsen drejer sig om få millisekunder og kan afhænge af internethastigheden. Så husk at hav 
god tålmodighed og giv kunstneren god tid til at svare, før I spørger om et ny spørgsmål eller siger 
noget nyt. Det kan selvfølgelig være vanskeligt at forklare til deltagerne, hvis deltagerne er børn – 
men bare i voksne er klar over dette. Forsinkelsen er et vilkår, man må affinde sig med, når man 
kommunikerer online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd til jeres mikrofon: 

✔Placer enheden med mikrofonen (computer/tablets) foran jer - således lyden vil ramme 
direkte ind i den, når I taler ud i rummet.  

✔Overvej hvor langt væk I står for mikrofonen – hvor højt skal i fx tale, hvis I skal have en 
dialog med kunstneren  

✔Overvej om der muligvis er én person, der skal være talerøret – Dette kan være en fordel, 
hvis der er mange deltagere. Eventuelt kan det være personen, der står tættest på 
mikrofonen, så det bliver tydeligere for kunstneren, hvad der bliver sagt.  

✔Overvej om I skal slukke mikrofonen, hvis ikke dialog er vigtigt i undervisningen - På den 
måde undgår i nogle forstyrrelser i lyden. Fremgangsmåden kunne være, at I slår mikrofonen 
til og fra, hvis I ønsker at sige noget, eller kunstneren spørger jer om noget, I vil svare på. 

✔Pas på ikke at holde for mikrofonen – Dette gælder især, hvis I har en opstilling, hvor en 
voksen står med tablet/computeren i hånden. Tjek i samarbejde med kunstneren at jeres lyd 
går klart igennem 

✔Husk på der er forsinkelser i lyden – Udfordringen er umuligt at undgå, når kommunikation 
sker online. 
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HØJTTALER/OUTPUT 

For at kunne høre hvad kunstneren siger, er det nødvendigt at have en god højtaler. Her kan I 
bruge computerens/tablettens indbyggede højtalere. Nogle gange er det dog nødvendigt med en 
større og mere kraftfuld højtaler. En god huskeregel er; Jo flere deltagere I er, og jo længere væk I 
skal stå fra computeren, jo større højtaler skal I have. Dette anbefaler vi, da jo flere deltagere der 
er, jo mere snak og bevægelser vil der være i rummet, og derfor er det vigtigt at have en højtaler, 
der kan overgå disse lyde.  

Obs: Hvis I vælger en opstilling, hvor I tilkobler en højtaler, så vær opmærksom på at placér 
højtaleren et godt stykke væk fra jeres mikrofon i computeren/tabletten. Dette er vigtigt for at 
mindske forstyrrelser i lyden. 

Under onlineforløbet med Michael Back tilkoblede Børnehaven Valmuen en bluetooth høtjaler til 
deres computer og placerede den på gulvet foran børnene og deres lærred til projekteren. 

 

TILSLUT JERES HØJTALER 

I kan tilslutte en højtaler to måder 1) via et mini-jackstik-kabel 2) eller via bluetooth. Hvis I vil 
tilslutte en ekstern højtaler, anbefaler vi altid, at I forbinder jeres computer med højtaleren via et 
kabel (mini-jackstik-kabel). Det gør vi fordi, at lyd via bluetooth i nogle tilfælde kan være forsinket 
og dermed gøre lyden asynkront i forhold til kunstnerens webcam. Vi anbefaler det også fordi, der 
kan ske afbrydelser i lyden via bluetooth, hvis forbindelsen pludselig svigter, eller hvis højtaleren 
løber tør for strøm. Hvis I kun har en bluetooth højtaler, kan den sagtens bruges. Faktisk findes der 
også ofte en mini-jack-indgang deri – så mangler i bare ét mini-jackstik-kabel. 

 

Et mini-jack-kabel koster ikke særlig meget. Husk dog at købe den længde kabel, jeres opstiling har 
brug for. Et mini-jack-kabel på 1 meter koster kun 12 kroner og kan købes her: https://www.av-
cables.dk/minijack-kabler/minijack-kabel-1-m.html  
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(et mini-jackstik-kabel)       (Børnehaven Valmuens højtaler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gode råd til jeres højtaler: 

✔ Placér højtaleren et godt stykke væk fra jeres mikrofon i computeren/tabletten - Dette 
er vigtigt for at mindske forstyrrelser i lyden mellem jer og kunstneren 

✔Tilkoble gerne en ekstern (bluetooth) højtaler – Jo flere I er og jo længere væk I skal sidde 
fra computeren, jo større højtaler har I brug for 

✔Tilkoble gerne jeres højtaler via et mini-jackstik-kabel – På den måde mindsker I bedst 
afbrydelser eller tekniske problemer i lyden 

✔ Tilkøb længere kabler/ledninger, hvis I har brug for det  – Så kan I få den opstilling,  I 
ønsker. Jo længere ledning, jo mere fleksibel opstiling kan I have. Et mini-jackstik-kabel er 
ikke dyrt. 
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INTERNET 

Internettet er nærmest alt afgørende for jeres kommunikation online! 

Det lyder måske overdrevet – men det er faktisk rigtigt. Er jeres internet ustabilt kan det: 

• Give forringet billedkvalitet - Hvis I bruger kamera/webcamera 
• Give dårlig og komprimeret lyd – Det kan gøre det vanskeligt for kunstneren at høre, hvad 

I siger – og omvendt 
• Give forsinkelser i lyd og billede – Således billede og lyd ikke længere er synkront 
• Give pauser i onlinemødet – Det kan gøre, at I forsvinder fra mødet for en kort stund 

Derfor anbefaler vi, at I altid tester jeres internet i det lokale, I vil være i under jeres onlinemøde. 
Det kan I gøre hurtigt og gratis på www.speedtest.net. Her er det vigtigt, at I minimum har en 
download- og upload-hastighed på 10-20 mbps.  

Den helt optimale internethastighed opnår I, hvis I sætter et internetkabel i computeren. Så det 
anbefaler vi altså, at I gør. Gør I dette, så kan det være en god ide at gå ind i internetindstillinger 
på jeres computer og slå WiFi fra. Så forstår computeren bedre, at I kun vil modtage internet 
gennem jeres internetkabel. 
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OPSTILLING AF UDSTYR I LOKALET 

Jeres opstilling i lokalet afhænger af 1) hvor mange skal være med? 2) hvor meget plads har I brug 
for at bevæge jer på 3) hvor lang væk fra skærmen skal deltagerne sidde? En god huskeregel er, at 
jo flere deltagere der er, jo større skærm og jo større højtaler har I brug for. Nedenfor ser I forslag 
til opstilling, som I kan lade jer inspirere af. Men husk at tag afsæt i, hvad jeres onlineforløb går ud 
på, og at I altid kan sparre med jeres kunstner vedrørende opstillingen i rummet. 

 

DEN SIMPLE OPSTILLING 

Denne opstilling er god, hvis der kun er 1-3 deltagere, og hvis aktiviteterne i jeres onlineforløb er 
af mere stillesiddende karakter. I kan selvfølgelig også sidde med computeren eller tabletten i 
hånden, fremfor at sætte den på et bord. 

 

 

 

OPSTILLING MED TV-SKÆRM 

Med nedenstående opstilling med en tilsluttet TV-skærm kan I både vælge at afspille lyden ud 
gennem TV-skærmens indbyggede højtalere eller tilslutte et sæt højtalere og tilkoble dem 
computeren/tabletten. Obs: Tilsluttes der eksterne højtalere, så husk at placér dem et godt stykke 
væk fra jeres mikrofon (som sidder i computeren eller tabletten), for at undgå lydforstyrrelser. 
Bruger I en tablet, kan I selvfølgelig også vælge at lade en voksen fra jeres institution/skole stå 
med den og filme deltagerne, imens de bevæger sig. 
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OPSTILLING MED PROJEKTER/LÆRRED 

Den følgende opstilling er god, hvis I er mange deltagere, og hvor I har brug for en stor skærm. 
Bruger I en tablet, kan I selvfølgelig også vælge at lade en voksen fra jeres institution/skole stå 
med den og filme deltagerne, imens de bevæger sig. Vær opmærksom på følgende: 

1) At placere højtalerne et godt stykke væk fra jeres mikrofon (som sidder i jeres computer eller 
tablet), for at undgå lydforstyrrelser  

2) At placere projektoren således der ikke sidder nogen inde foran og skygger for billedet 

3) At opstillingen en kræver et længere HDMI-kabel, således computer/tabletten og projekter kan 
stå i en god afstand fra hinanden, ligesom på billedet. Det er vigtigt, at computeren med kameraet 
og mikrofon er placeret foran deltagerne. Dette gør, at kunstneren bedre kan høre og se jer. 
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GODE RÅD TIL OPSTILILNG MED EN EKSTRA SKÆRM 

Hvis I vælger en opstilling, hvor I tilslutter en ekstra og større skærm, fx en TV-skærm eller 
projekter/lærred, kan I være ude for, at computerens skærm ikke automatisk vises på den nye og 
store skærm, I tilslutter. Her kan det være nødvendigt at gå ind i jeres computers 
skærmindstillinger.  
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På PC skal I søge på ”skærm” under indstillinger” à Tryk Dubler eller udvid til en tilsluttet skærm 
à Find overskriften ”Flere skærme” og vælge dublér disse skærme.  Derefter skulle det, I kan se 
på jeres computerskærm meget gerne blive vist på jeres lærred/TV-skærm (Obs. Husk at vælge 
HDMI-kanalen på dit TV, hvis du tilslutter sådan et). Lignende fremgangsmåde skal I gøre, hvis I 
bruger en Mac. 

Det samme kan være nødvendigt at gøre i forhold til lyd(højtaler). Når I kobler en ekstra skærm til, 
kan computeren i nogle tilfælde ”tro”, at lyden skal spille ud fra den – fx ud af TV-skærmens 
højtalere eller ud fra projekternes indbyggede højtalere. Sker dette, så blot gå ind i indstillingerne 
i computeren à Søg på højtaler à vælg lyd ud à Og vælg den højtaler du ønsker.   
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FRA LINK TIL ONLINEMØDE 

Vi vil gerne vise jer et konkret og visuelt eksempel på, hvordan I går fra at modtage jeres link fra 
kunstneren til at komme ind i et onlinemøde. Her viser vi jer også, hvordan I nemt indstiller jeres 
kamera, mikrofon og højtaler. Tryk på nedenstående link for at se en kort video med alt dette.  

https://vimeo.com/517842818 

Videoen varer 7 minutter, og vil tage udgangspunkt i den digitale platform Zoom, som blot er én 
ud af mange platforme, man kan deltage i et onlineforløb via. 

 

 

 

  



 
18 

GODE RÅD  

Som I måske har fået en forståelse for efter at have læst guiden, er der nogle ting, I skal være 
opmærksom, når I skal deltage i et onlineforløb. Vi har samlet nogle af de vigtigste ting i boksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✔Sørg for at afholde et fyldestgørende formøde med kunstneren – Her er 
forventningsafstemningen vigtig, så I imødekommer i alles behov. Hold jeres formøde online 
og tag en snak om onlineforløbets indhold og teknisk udstyr.  

✔Sikre jer at I har modtaget jeres link til onlineforløbet fra kunstneren – Hvis ikke I har 
dette link, kan I ikke komme ind i onlinemødet. Kig eventuelt jeres spam-indbakke, for at 
sikre jer, at mailen med linket fra kunstneren ikke ligger der.  

✔Deltag i onlinemødet via en bærbar computer – Således undgår I de fleste tekniske 
problemer. Hvis ikke I har sådan en til rådighed, kan I sagtens bruge en tablet. I skal bare 
være opmærksom på, at der vil være nogle begrænsninger i forhold til indstillinger og 
dermed jeres lyd- og billede kvalitet. 

✔	Lav jeres opstilling i lokalet inden onlineforløbet - På den måde vil I hurtigt opdage jeres 
eventuelle udfordringer ved fx ledningernes længde eller afstand til stikkontakter.	

✔Tjek jeres internethastighed – Det gør I ved at tage en speedtest.  
 
✔Husk at tilslutte strøm – Dette gælder for alle de enheder I bruger fx computer, tablet, 
højtaler, Tv-skærm mv. 
 
✔Slå pauseskærm fra (obs: vigtigt) – Dette er til jer der går online via en computer. Således 
undgår I, at computeren går i ”dvale/pause-mode” mens I deltager i jeres onlineforløb, og I 
eventuelt ikke har rørt ved musen et stykke tid.  

✔	Vent med at få børnene ind i lokalet før teknikken er på plads – Det giver jer ro, tid og 
plads til at lave jeres opstilling i lokalet uden eventuelt at blive forstyrret. 

✔Hav tålmodighed -  De første gange kan det at lave jeres opstilling og få teknikken til at 
spille måske være tidskrævende. Men vi ved, at det bliver bedre, når I har prøvet det nogle 
gange.  
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✔Gå ind i mødet 10 minutter før – Så har både I og kunstneren mulighed for at teste udstyr 
og teknik inden selve undervisningen starter.  
 

✔Sørg for at have en direkte kontakt til kunstneren – Det kan I have via samtale- eller 
chatfunktionen i den valgte platform, som onlineforløbet skal foregå over. Det kan også være 
via telefonisk kontakt, hvis I får problemer med internettet eller den digitale platform. 
 

✔Køb eventuelt længere ledninger så I får den ønskede opstilling – Jo længere ledninger (Fx 
HDMI, strømkabel mv) I har, jo flere muligheder for opstilling har I også. Nogle gange kan det 
være for korte ledninger, der begrænser opstillingen og dermed jeres onlineforløb.  
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AFSLUTNING 

Vi håber, denne guide har givet jer et indblik i, hvad det indebærer at deltage i et onlineforløb med 
BMMK. Vi ved, at er man ny inden for det online univers, så kan det måske virke som en stor 
mundfuld, de ting vi nævner. 

Vi har dog et vigtigt budskab: Kast jer ud i det – det online univers er ikke farligt!  

Og det værste der kan ske er, at der er nogle ting, der ikke fungerer, og så må man jo bare prøve 
igen J  Jo flere gange I prøver, jo mere praksis erfaring får I. Og vi kan garantere jer for, at hvis I 
prøver at deltage i én online undervisning, så ved I allerede meget mere, end I gjorde til at starte 
med – Vi taler af erfaring J  

Har I kommentarer eller idéer til guiden, eller synes I den mangler noget? Så er I velkommen til at 
skrive en mail til BMMK på kmo@vesthimmerland.dk. Så hjælper I os med at gøre den mere 
hjælpsom og aktuel for andre institutioner/skoler. 

Tak for jeres tid og pøj pøj med jeres onlineforløb! 

 

 

 


