
 

Utbildningens namn och syfte 

 

Utbildning i Office365 (Planner, Teams, OneDrive och OneNote) 

Utbildning i Office365 som syftar till att ge alla anställda samma grundläggande kunskaper 

inom: 

 

- Teams, Planner och OneDrive  3 timmar 
- OneNote   3 timmar 

 
Utbildningen är planerad att genomföras i kundens lokaler med ca: 8 deltagare/grupp. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till alla i företaget. 

 

Förkunskaper 

Grundläggande IT-kunskaper och en förståelse för Office365. 

 

Mål 

Lära sig hantera Planner, Teams, OneDrive samt OneNote.  

Innehåll  

Teams 

 
▪ Skapa och hantera projektgrupper och medlemmar i Teams. 
▪ Hantera din egen status i Teams.  
▪ Strukturera teamet med kanaler och flikar.  
▪ Konversationer. Formatera och uttryck textmeddelanden, dela filer och annan 

information.  
▪ Möten. Spontana snabbmöten och schemalagda möten med mängder av 

presentationsmöjligheter. Din kalender och synkroniseringen med Teams-möten. 
Mötesanteckningar med OneNote eller Wiki.  

▪ Filer. Dela och samredigera i filer. Synkronisera med SharePoint.  
▪ Hantera aviseringar. 
▪ Infoga nya verktyg/appar, exempelvis Planner. Använda Butiken för fler appar. 
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Planner 

 

▪ Skapa uppgifter och ändra status. 
▪ Tilldela uppgifter till en eller flera. 
▪ Filer, checklistor, kommentarer och etiketter i uppgifter. 
▪ Strukturera med Buckets. 
▪ Gruppera, sortera och favorisera plan. 

 
 
OneDrive 
 

▪ Att använda OneDrive för företag – ditt personliga arbetsbibliotek. 
▪ Delning och synkronisering 
 

 
OneNote 
 

▪ Introduktion – vad är OneNote 
▪ Användningsområden 
▪ Skapa anteckningsbok 
▪ Skapa avsnitt 
▪ Skapa sidor 
▪ Skriva text 
▪ Flytta sida 
▪ Göra tabell 
▪ Använda taggar och flaggor 
▪ Söka taggar 
▪ Flagga till Outlook 
▪ Rita 
▪ Visa kalenderinfo 
▪ Skapa beräkningar 
▪ Punktlistor 
▪ Spela in ljud 
▪ Spela in film 
▪ Bifoga dokument, eller som länk 
▪ Länkar till andra avsnitt 
▪ Sidmallar, egna mallar 
▪ Göra anteckning var som helst 
▪ Göra skärmklipp var som helst 
▪ Skicka sida via e-post 
▪ Skicka information från webben till OneNote 
▪ Skicka information från MS Office till OneNote 
▪ Sök 
▪ Låsa avsnitt 
▪ Dela anteckningsböcker med andra 
▪ Synkronisera ändringar 
▪ Arbeta offline 
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▪ Samarbetsfunktioner i OneNote 
 
Efter avslutad utbildning  

 

Efter avslutad utbildning har deltagarna en god förståelse för vad de olika 

applikationerna i Office 365 (Planner, Teams, OneDrive och OneNote) omfattar och hur 

man kan bli mer effektiv med att använda apparna i projekthantering.  

 

Antal deltagare 

Alla anställda uppdelat i grupper med ca: 8 deltagare/grupp.  

                 

Omfattning 

 

Utbildningen genomförs med halvdagar (3 timmar) per utbildningsdel. 

Utbildningens startdatum/tider 

 

Enligt överenskommelse med Digiresan/kund 

Kallelse till deltagarna 

 

Kallelse skickas till deltagare ca 14 dagar innan start 

Utbildningsleverantör 

Lexicon Göteborg AB 

Kontaktuppgifter lärare/handledare:  

Namn: Mikael Boustedt 

E-post: mikael.boustedt@lexicon.se 

Telefon: 031-769 15 50 
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