
BLI BÄTTRE PÅ ATT ARBETA I 

MICROSOFT 
TEAMS
VÄLKOMMEN PÅ VÅR
DIGITALA HALVDAGSKURS!

Online 
14 sep, 14 okt
8 nov, 29 nov

ANNIKA VAR VÄLDIGT HJÄLPSAM  
VID FRÅGOR OCH HADE ETT  
TREVLIGT BEMÖTANDE GENTEMOT  
ALLA DELTAGARE PÅ KURSEN.
JOAKIM HASSLIN, HANDLÄGGARE 
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN

GÅ 4 BETALA 
FÖR 3!



DEN HÄR KURSEN TAR DIG FRÅN  
GOOD TO GREAT! 
Kursen kommer att ge dig en bättre förståelse för vad Teams har  

att erbjuda och hur du använder funktionerna. Blir tryggare med  

filhantering, inställningar, hur du skapar, bjuder in, administrerar  

och deltar i möten. 

Säkerställ att du snabbt och lätt kan få fram ditt budskap till rätt  

personer på rätt sätt. Utan att ödsla tid på strul eller bristande  

förståelse för programmet. På bara tre timmar så kommer du att ta 

dig från nybörjare till avancerad och bli betydligt tryggare i Teams. 

Du deltar på distans och sitter i en lugn miljö med dator, bra  

uppkoppling, kamera och en stor dos vilja att lära. Du kommer att 

se och höra kursledaren under hela förmiddagen och kan när som 

helst avbryta och ställa frågor. Anmäl dig redan idag och säkerställ 

att nästa möte och all kommunikation i Teams blir precis så bra som 

du vill! 

BLI BÄTTRE PÅ ATT  
ARBETA I TEAMS!

Annika Thörnlund

Annika är en rutinerad pedagog som arbetat med 

datautbildning sedan slutet av 80-talet. 

Med entusiasm och glädje har hon utbildat  

tiotusentals personer. 

Anmäl dig redan i dag på www.kunskapsgruppen.se 
eller via mail till info@kunskapsgruppen.se eller  
ring 031-22 24 50

TA DEN HÄR MÖJLIGHETEN ATT 
UTVECKLA DIG I DIN YRKESROLL!

ANNIKA VAR GRYMT BRA! PEDAGOGISK 
OCH FÅNGADE INTRESSET TILL 100%
SAMMY MORSSY, LEVERANSLEDARE, UMEÅ ENERGI AB



Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

BLI BÄTTRE PÅ ATT  
ARBETA I TEAMS!

HÅLLTIDER

08:30

09:00
12:00

Logga in, bekanta dig med miljön och 

hälsa på övriga deltagare

Kursen startar

Kursen avslutas

Under kursens gång kommer vi att ha flera korta 

bensträckare.

Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du precis 

som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper dig att bli 

ännu bättre på ditt jobb, genom att erbjuda utbildningar 

i toppklass med Sveriges bästa föreläsare. Och hela 92 
procent av alla som går utbildningar hos oss ger 4 eller 
5 i helhetsbetyg. 

Gör ett klokt val du också  – lär dig nytt med oss på 

Kunskapsgruppen!

VI GÖR UTBILDNINGAR I TOPPKLASS

• Teams introduktion 

• Skapa Teams – ägare, medlemmar, gäster 

• Struktur – kanaler, inlägg, filhantering 

• Inställningar och aviseringar 

• Kopplingar (exempel) 

• Mer om filhantering och synkronisering (kort 
Sharepoint) 

• Mer om inställningar – status och tillgänglighet 

• Chatt och grupper (när skapa nytt Team?) 

• Skicka mail till Teamet 

• Team i andra organisationer – hur fungerar det? 

• Teamsmöten – att tänka på!

PROGRAM FÖR DAGEN

TA MED 
KOLLEGORNA!
GÅ 4 BETALA FÖR 3
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

MICROSOFT 
TEAMS
Online  
14 september
14 oktober
8 november
29 november

Pris: 3 990 kr diplom och 

dokumentation ingår

Kontakt: Kontakta oss på  

info@kunskapsgruppen.se eller  

ring kundservice på 031-22 24 50 ANNIKA VAR MYCKET BRA! JÄTTEBRA ATT 
HON FÖRKLARADE GENOM ATT VISA SÅ 
MAN ENKELT FÖRSTÅR HUR DET FUNKAR 
OCH VAD MAN SKA GÖRA.

MARIE BOVIN, ADMINISTRATÖR
SCA

DETTA ÄR
EN DIGITAL 

HALVDAGSKURS!


