
Samarbete Undervisning Molntjänst

Varför Eventful Skolteams?
Eventful Skolteams gör att användaren inom skolan kan arbeta och samarbeta 
mer strukturerat och effektivt. Skolstrukturen bygger på flera års erfarenheter av 
samarbete och utbyte med rektorer och lärare. Lärare kan lägga mer tid på 
undervisning och slippa administration av Teams vid användandet av Eventful 
SkolSynk & Skolteams.

Vilka värden uppnås med 
Eventful Skolteams?
• Eventful SkolSynk

automatiserar skapandet och 
underhållet av medlemmar i
teamen

• Förenklat samarbete för alla i
skolans verksamhet

• Användarna arbetar mer
strukturerat och effektivt

• Smart filhantering som
underlättar versionshantering

• Intern kommunikation via 
Teams minskar antalet mail 
och sker snabbare och 
smartare

Eventful Skolteams är en beprövad och välfungerande
skolstruktur i Microsoft Teams för effektivt samarbete.

"Eventful har ordnat så att vi med våra egna elev- och personalkonton och med endast EN inloggning når G Suite, Office365, vårt 
intranät och våra skolsystem. Snabbt, smidigt, lyhört och med hög kompetens tar de fram lösningar för vår miljö och vi upplever i varje 
möte att vi är en viktig kund. De tar stort ansvar för levererade lösningar och kommunicerar obehindrat med systemtekniker, pedagoger, 
skolledning och lokalt IT-ansvariga.”                                                   - Stefan Jönsson, Barn-& utbildningsförvaltningen, Marks Kommun
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Förenklat samarbete mellan
människor i skolan

• Förenklade informations- & 
kommunikationsströmmar

• Gemensamma
dokumentationsytor med 
behörighetsstyrning

• Underlättar kollegialt lärande

Ökad och förbättrad
digitalisering i undervisningen

• Presentera läxor och uppgifter
på ett enkelt sätt

• Teams är djupt integrerat med 
Office, OneDrive, Outlook & 
Skype

• Integrerat med olika LMS:er

Enkel åtkomst när du vill, var
du vill och hur du vill

• Samma inloggning till alla appar

• Effektivare arbete var och när
du vill

• Arbeta och samarbeta på olika
enheter

Eventful Skolteams
En skolstruktur i Microsoft Teams



Innehåll - Eventful Skolteams
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Microsoft Teams
• Modern kommunikation

• Smart filhantering

• Välintegrerat med OneNote

• Enhetsoberoende

• App på Android och iOS

En skolstruktur som ökar effektiviteten och 
förenklar samarbetet i hela organisationen!

Varför Eventful?

• Skolteam – All personal & alla elever vid skolan
• Personalteam – All personal vid skolan
• Undervisningsteam – Undervisande lärare & 

elever i klassen och undervisningsgruppen
• Materialrum – All personal i organisationen
• Organisationsövergripande Teams

Eventful har gedigen specialistkunskap gällande Office 365 och kan hantera integrationer med Sveriges samtliga 
skolsystem. Eventful har hittills hjälpt över 100 kommuner att integrera och använda Office 365 med olika skolsystem. 
Medarbetarna vid Eventful har både djup teknisk kunnande och bred verksamhetskunskap från skolan.

• Workshop – Microsoft Teams i förskolan/skolan
• Utbildning – förskolechefer/rektorer
• Utbildning – superanvändare
• Utbildning – personal
• Utbildning – superanvändare/administratörer/IT

Hur kommer vi igång – införandeplan
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