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Samarbeidende 
- Office 365 dokumenter

samhandling sammenheng brukerkatalog
Informasjon og kunnskap 

som er nødvendig for å 
forstå en ytring eller en 

tekst

Oppdater din profil
«Om meg»
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Steffen –
samhandling
samarbeid

Jeg har laget et felles område på Office 365 hvor 
vi kan samarbeide.  Her er det lenker til mapper 
og notatblokker som vi kan bruke.

My Good Friends:
Foreningens formål er livslang læring om 
digitale løsninger for personer over 60 år 
gjennom informasjonsdeling og 
samhandling ved hjelp av video chat 
verktøy (Skype / Skype for Business). 

My Good Friends vil anvende disse nye 
måtene å lære på ved hjelp av:

Samhandling 
• Deltakende 

- Skype for Business nettmøter
• Samarbeidende 

- Office 365 dokumenter
Sammenheng 

• Hjemmeside – my-good-friends –
sammenhenger: 

• SmartReise/SmartHus/SmartHelse
/SmartTeam/SmartEnhet

Samtale 
• Deltaker-til-deltaker 

- Chat, e-mail, mobil
• Deltaker-til-mester 

- Chat, e-mail, mobil 

Lenke
til felles 

notatblokk

Du kan gjøre alt i nettleseren din eller bruke 
programmer eller app’er på din enhet som 
epost, Outlook, Word, OneNote, OneDrive etc.

https://mgfteam.sharepoint.com/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7Bc963b2d1-87b9-483d-af04-8c90e2161c9f%7D&amp;action=edit&amp;wd=target(//plan.one|8ebc9408-d10e-477e-9a37-444d0594b2a9/Velkommen+til%c2%a0felles+notatblokk+i+gruppeomr%c3%a5det|6bb639cc-dd02-49fe-872e-a97580460043/)
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alle
sammenheng 
– hva forbinder du med: 
SmartReise SmartHelse SmartHus SmartTeam SmartEnhet

My Good Friends:
Foreningens formål er livslang læring om 
digitale løsninger for personer over 60 år 
gjennom informasjonsdeling og 
samhandling ved hjelp av video chat 
verktøy (Skype / Skype for Business). 

My Good Friends vil anvende disse nye 
måtene å lære på ved hjelp av:

Samhandling 
• Deltakende 

- Skype for Business nettmøter
• Samarbeidende 

- Office 365 dokumenter
Sammenheng 

• Hjemmeside – my-good-friends –
sammenhenger: 

• SmartReise/SmartHus/SmartHelse/
SmartTeam/SmartEnhet

Samtale 
• Deltaker-til-deltaker 

- Chat, e-mail, mobil
• Deltaker-til-mester 

- Chat, e-mail, mobil 
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Steffen
sammenheng 
– hva forbinder jeg med: 
SmartReise
Jeg ønsker å gjøre flere 
opplevelsesreiser 
(SmartReiser) i året i 
tillegg til turer til hytta, 
turer med båten og 
dagsturer i nærområdet.

SmartReise er et verktøy 
for å finne gode 
reisemål, opplevelser og 
reisemåter og 
gjennomføre 
opplevelsesreisene.
Det skal være en god 
balanse mellom 
interesser og behov for 
reisedeltakerne.
SmartReise bidrar til å 
balansere de totale 
reisekostnadene.
SmartReise kan være en 
reise uten å reise (en 
virtuell reise).

SmartHelse
Jeg har ansvaret for min 
helse.

SmartHelse er et verktøy 
som hjelper meg til å 
være fornøyd med meg 
selv og min helse. 
SmartHelse gir meg råd 
og oversikt til en god 
balanse mellom fysisk 
helse, psykisk helse og 
kosthold relatert til mine 
egne ønsker. Jeg ønsker i 
minst mulig grad å være 
en belastning for familie, 
venner og det offentlige 
helsevesenet.
SmartHelse omfatter 
ikke behandling av 
sykdommer:

Fastlegen, 
helsevesenet etc. har 
ansvaret for 
behandling av mine 
sykdommer og å 
anbefale bruk av 
medisiner.

SmartHus
Jeg tilbringer store 
deler av året i mitt 
hjem. Det skal være et 
sted hvor jeg hele 
døgnet har det godt, 
hyggelig og trygt. 
Jeg ønsker å bo lengst 
mulig hjemme.

SmartHus er digitale 
verktøy og løsninger 
som hjelper meg til å 
ha det godt, hyggelig 
og trygt. 
SmartHus gir meg 
mer tid til å gjøre det 
jeg liker. 
SmartHus hjelper meg 
til å være selvstendig 
og kunne bo lengst 
mulig hjemme.

SmartTeam
Jeg ønsker å ha god kontakt 
med gode venner hvor vi 
sammen kan utvikle oss 
som en samarbeidsgruppe 
og være et team.
Mine gode venner bør ha de 
vesentligste, grunnleggende 
menneskelige egenskapene 
- empati fremfor alt, sosial 
følsomhet, 
historiefortelling, 
samarbeide, løse problemer 
sammen og bygge 
relasjoner.

SmartTeam er et verktøy 
som gjør det lett å ha 
kontakt og samarbeid med 
mine gode venner.

SmartEnhet
Jeg ønsker enkelt å 
kunne kommunisere, 
kunne styre mine 
digitale verktøy, kunne 
se og høre lyd og bilde 
og å være tilstede.

SmartEnhet er et 
nærmest usynlig digitalt 
verktøy som jeg har på 
meg. Det reagerer på 
mine handlinger 
(kroppsbevegelser som 
snakke, bruke fingre og 
hender, ben, blikk, 
tanker etc.) og gir 
tilbakemelding til mine 
sanser (syn, hørsel, lukt 
etc.) slik jeg ønsker.
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brukerkatalog

I brukerkatalogen får du en oversikt 
over alle MGFteam.org brukere.

Klikk på brukeren for å se mer 
informasjon (profil = «Om meg»).

På venstre side av bildet er det en smal 
kolonne som viser tigjengelighet for 
brukeren:

- grønn = tilgjengelig
- gul       = borte
- rød      = opptatt
- grå       = ikke logget på
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Brukerkatalog – oppdater din profil
For å oppdatere din profil:
Klikk på bildet av deg eller symbolet og velg «Om meg» - se over.
Velg deretter Rediger profil – se under
- så kan du oppdatere.
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