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Oppstart

• Pålogging office.com
• <epost> + passord på skoleplattform

• Laste ned office og/eller Teams app på pc/mac
• Legge inn alle Fau-representantene
• Opprette ulike kanaler for arbeidsgruppene.
• Møteinnkalling – kopiere inn liste fra word eller excel.
• Teams knapp i browser versjon





Personvern

• Husk at dette er en epost og område som følger vervet
• Ikke skriv om enkelt saker om elever, ansatte eller foresatte
• Dersom det er diskusjoner – slett disse
• Husk at andre skal ta over informasjon
• Behandle dette som en jobb epost- ikke bruk den til personlige 

eposter



Utfordringer

• Kan ikke videresende epost fra @osloskolen.no
• Lage epostliste
• Gjester ligger ikke inne i osloskolen.no sin adresseliste.



Spørsmål vi ikke har fått svar på

• Jeg bruker Teams desktop på jobben, og har ikke lyst til å logge 
inn og ut. Derfor foretrekker jeg å kjøre browserversjonen til FAU-
bruk, på dedikert nettleser. Mister jeg viktig funksjonalitet da?

• Jeg har manuelt lagt inn en og en epostadresse i gruppen da det 
ikke var lett å kopierer inn en hel liste fra Excel. Kan jeg nå invitere 
hele denne gruppen til Teams-møter i browserversjonen, eller må 
jeg kopiere inn fra annen kilde?

• Jeg forsøkte å kjøre Teams på Firefox og da fungerer ikke lyd, og 
jeg kan derfor ikke kjøre møter via Teams på browseren. Da velger 
jeg nok å droppe Teams inn til videre og heller bruke en annen 
løsning som jeg bruker på jobb.



Innspill og spørsmål

• Jeg er FAU-nestleder på xxx skole, og har ikke mottatt. Det er mulig vår 
FAU-leder har fått

• Epost med brukernavn og passord ble sendt alle FAU-ledere og oppgitte 
FAU-postmottak 15/12/21.

• FAU-leder xxx skole. Jeg er usikker på bruk av ulike officekontoer på 
samme PC eller iPad. Noen har jobb-pcer som ikke tillater at man kan logge på andre officekontoer enn den 
som brukes til jobb. Kan bruke teams på mobil eller annen pc/mac/iPad mm.

• Jeg ser behov for at hver komite på skolen vår har sin egen gruppe i vår 
FAU-teams og lagrer dokumentene sine der slik at vi har et felles sted hvor 
dokumentene blir lagret. Kan FAU representanter/gjest bruke FAU-teams til 
dette?
• Spørsmålet er tatt opp med UDE. Kort svar er at for å ha tilgang til dokumentene må de legges inn som gjester i Teamet, er 

det ønskelig å ha andre som gjester?



• Fant ut av hvordan man sletter E-poster fra Generelt-team, men det 
var definitivt ikke intuitivt
• Klikk på i-en (Vis kanalinformasjon). Skroll ned og klikk på "Vis alle medlemmer". Klikk på "Medlemmer og gjester". 

SÅ kan man slette


