Grundkurs Microsoft 365

Välkommen till vårterminens kurser om Microsoft 365 som ordnas av KOD-center. För att få en
effektiv och snabb spridning av kunskaperna, kommer vi först att erbjuda
huvudlärspridare/lärspridarna samt två kollegor att gå kurserna som i sin tur sprider vidare i
verksamheterna.
Datum, tider och plats för kurserna, hittar ni i länken under anmälan. Anmäl snarast! Det finns ett
begränsat antal platser till varje kursdag.

Kurstillfälle 1





Övergripande information om vad M365 är.
Onedrive. Lagra och dela filer
Hands-on (praktiskt prova på) med fokus på onedrive
Skapa en utbildningsplan för den egna verksamheten.

Målgrupp
Den kommunala grundskolan. 1 huvudlärspridare/lärspridare per stadie + 2 kollegor

Utbildningsmål
Efter utbildningen har du lärt dig grundfunktionerna i Microsoft 365 och det nya arbetssättet, så att
du kan arbeta mer effektivt och dra nytta av de nya funktionerna.

Förkunskaper
Inga

Upplägg
Samtliga moment föregås av tydliga exempel, följt av egna praktiska övningar och som avslutas med
en egen utbildningsplan för att sprida kunskapen vidare på er verksamhet. Under kursen delar vi
med oss av värdefulla tips/tricks för att ni ska kunna använda programvaran på bästa sätt.

Nästa steg, kurstillfälle 2






Kalender Outlook
Hur kan vi arbeta internt med kommunikation, med stöd av Teams?
Planner
Hands-on (praktiskt prova på)
Utbildningsplan för den egna verksamheten.

Kurstillfälle 2 är mellan veckorna 15-21. Anmälan öppnar vecka 11 på www.orebro.se/kodcenter

Ingår
Kaffe och pedagogisk kursdokumentation i Teams

Ta med
Egen dator/iPad. Se till att enheten är laddad, då det kan vara svårt att ladda på plats.

Anmälan
På denna länk anmäler huvudlärspridare/lärspridaren sig själv samt två kollegor. Här väljer man
datum och tid för kurstillfälle 1. Första tillfället är redan 6 mars. (Bläddra fram i kalendern)

Ansvariga
Handledare

epost-adress

Telefon

Martin Tesell, objektspecialist M365

kodcenter@orebro.se

019 21 53 82

Martin Frisén, objektspecialist M365

kodcenter@orebro.se

019 21 47 07

www.orebro.se/kodcenter

