
Haldor Education är pedagogiska stödverktyg fullt in-
tegrerade i Microsoft Teams. Tack vare den nära kopp-
lingen mot Office 365 kan elever och lärare nyttja de 
digitala samarbetsverktyg som erbjuds i Microsofts 
molntjänster. I Haldor Education kan elever och lärare 
jobba fullt ut med Skolverkets ämnes- och kursplaner 
med tillhörande kunskapskrav och centralt innehåll.

Tillsammans med Eventful Skolteams blir det enkelt 
och smidigt för just er skola att sätta igång arbetet 
med Microsoft Teams och Haldor Education. Eventful 
Skolteams gör att användaren enkelt kan sätta igång 
med Teams och läraren slipper administrera sina 
grupper själv. Eventful Skolsynk automatiserar ska-
pandet och underhållet av medlemmar i teamen. Det 
här frigör givetvis tid för lärare – tid som istället kan 
läggas på kvalitativ undervisning i Haldor Educations 
pedagogiska stödverktyg.

För mer information och beställning kontakta:

Haldor
Joakim Henrikssson
060-61 55 55
joakim@haldor.se

eventfuleventfulEDU

Haldor Education med 
Eventful Skolteams
Tillsammans skapar vi framtidens skola.  
Pedagogiska stödverktyg för elever och  
lärare i Microsoft Teams for Education.

Det bästa med att  
jobba med Haldor  
Education är den enkla 
strukturen som gör det 
lätt att navigera och  
bekvämligheten att ha 
allt samlat på ett och 
samma ställe, direkt  
i Mircrosoft Teams.
– Annika Nyberg, Älvdalens kommun

Eventful
Ola Melin
010-209 73 12
ola@eventful.se



GULD

Prislista 
Haldor Education med Eventful Skolteams

Funktioner

SILVERBRONS

Grundavgift 7 000 kr/månad +

2 kr
per elev/månad

Grundavgift 7 000 kr/månad +

4 kr
per elev/månad

Offert

Översiktsvy lärare och elev

Alla skolformer

Skolverkets alla ämnes-/
kursplaner 

Planeringsfunktion

Vårdnadshavare

Schemaintegration

Skapa egna kursplaner

Nyhetsfunktion

Kamratbedömning

Självbedömning

Kunskapsöversikt

Dokumentation för förskola

Plagieringskontroll*

Förtydligande av kunskapskrav

Bedömningsfunktion

Uppgiftsfunktion

Betygsättningsmodul 
 (kommer VT-20)

Närvaro/frånvaro

IUP, omdöme och särskilt 
stöd (kommer VT-20)

Mentor

Haldor admin

Skolledning och skolhuvudman, 
specifika PBI-lösningar för analys

* Förutsätter avtal med Urkund.



GULD

Funktioner

SILVERBRONS

Eventful SkolSynk (ESS) mellan 
elevregister och Microsoft SDS

Eventful Skolteams (skolstruktur i 
Microsoft Teams)

Dokumentation över 
installationen

Källdata från elevregister

Hjälp att installera programvara

Justering av underlaget i Teams

Hantering av terminsskiften

Dedikerad kundansvarig

Eventful kurspaket (Teamsapp)

Arkivering vid läsårsslut

Rådgivning , ex nya tjänster

Gemensam 2-faktorsinlogg

ADFS/SSO till Office 365 (valbart)

Kundanpassningar i ESS

Källdata från olika källor

En halvdagsutbildning vid 
Eventfuls eller Haldors kontor 
1 gång/år

Skolanpassad e-utbildning i 
Office 365

Support på AD-Connect

Support på ESS och MS SDS

Support på skolappar i Office 365 
för all pedagogisk personal

En halvdagsutbildning hos kund 
1 gång/år

Support på skolappar i Office 365 
för upp till 5 personer

Support och utbildning

Uppdaterar synk vid behov


