Praktisk information inför friluftsdagen:
Förbered:
•
•
•
•
•

Anmäl dig till en workshop senast 26/4
Skriv ut/skriv av det du vill ha på papper (kan vara bra om tekniken strejkar)
Ladda mobilen/datorn och kontrollera surfpott (se nedan)
Ha ev Zoom-appen nedladdad (vid behov, se nedan)
Ev förberedelser till vald workshop (se under respektive workshop)

Tänk på när du väljer plats:
•
•
•

Att den har bra mobiltäckning
Att den passar utifrån vald workshop/aktivitet
Att du kan komma i lä om det är ostadigt väder

Ta med:
•
•
•
•
•
•
•

Laddad mobiltelefon
Tillräckligt med surf på mobilen (se nedan under teknik)
Ev laddad dator (vid behov, se nedan under teknik)
Laddare till telefonen
Hörlurar/headset
Ev utskrivet material
Material till workshop du anmält dig till

•
•
•
•

Regnkläder/Extra kläder (tröja, mössa, handskar)
Fika, dryck
Sittunderlag
Skräppåse

Teknik:
•

En dag med mycket mobiluppkoppling kommer att använda mer datatrafik än vanligt. Vi är
också precis i slutet av månaden.
o Kontrollera hur mycket surf du har kvar innan. Du ska helst ha 1.5-2 GB.
o Se till att bara vara uppkopplad när du behöver för att inte slösa på din surfpott och
batteri. Ha din kamera avstängd under workshoparna.

•

Introduktionen och workshoparna genomförs via Zoom alternativt Youtube (du ser vilken
lösning under respektive workshop).
o Sändning via youtube går att följa via webbläsare både från dator och mobil och
någon app behöver inte laddas ner.
o Sändning via Zoom kan följas via webbläsare från dator men använder du
mobiltelefon måste man ladda ner appen Zoom Cloud Meetings.

•

Länsstyrelsens medarbetare kan av informationssäkerhetsmässiga skäl inte ladda ner Zoom
till tjänstemobilerna.
o Vid deltagande på en workshop med Zoom får du därför istället använda jobbdatorn
alternativt ladda ner appen på en privat mobil. OBS! Kontrollera vad som krävs för
din valda workshop.
o Även om du använder din privata mobil kan du använda tjänstemobilens surf via
Internetdelning.

På plats
•
•

Ha tålamod med tekniken, vädret och annat. Det viktigaste är att du njuter av en stund i
naturen!
Om tekniken inte fungerar, se om det fungerar att gå in på något annan workshop eller
använd inspirationslistan istället! Listan hittar du här: Inspirationslista_friluftslivsdagen.pdf
(upplandsstiftelsen.se)

Ha en riktigt trevlig eftermiddag och låt tekniken vara med er!

