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MGFteam
grupper med ildsjel og nettsted 

«my good friends» - Steffen
Positiv Aldring Best Hjemme - Odd

Grupper Samhandling Resultat
Med God Frivillighet

forening for samhandling (med MGFteam)

sosialt nettsted - Yammer (MGFteam.org)

dokumenter - Gruppeområde (MGFteam.org)

Mange Gode Forslag
åpent nettsted med gode forslag 

for å bo lengre hjemme 
med fokus på HJEM og HELSE



Visjon

My Good Friends – er en gruppe med Steffen som ildsjel.
Positiv Aldring Best Hjemme – er en gruppe med Odd Grann som ildsjel.

Erfaringer: 
• uten «ildsjelen» stopper gruppen
• «ildsjelen» har ansvaret for gruppens aktiviteter
• deltakerne i gruppen er gjerne med i gruppen som «observatører»
• deltakerne er med på diskusjoner og møter 

Odd og Steffen har etablert sine grupper under noenlunde samme forutsetninger:
• hvordan kan ny teknologi bidra til å bo lenger hjemme
• «eldrebølgen» vil stille nye krav til de eldre, det offentlige og samfunnet
• hvordan vil alle de nye digitale løsninger endre vår hverdag
• samhandle om erfaringer og diskutere nye løsninger



arbeidsform

i diskusjoner mellom Odd, Peter og Steffen var vi enig i at:
grupper på 15 – 25 deltakere med en «ildsjel» er optimalt  

gruppen bør ha et nettsted for å samhandle

ved bruk av Office 365 lærer gruppene bruk av nye digitale løsninger

samhandling i nettskyen

hovedfokus for gruppenes samhandling i nettskyen er

«bo lenger hjemme»

resultatet av gruppenes samhandling legges ut på nettstedet

Mange Gode Forslag



Grupper og samhandling fra 2016

• Test av ny samarbeidsmodell fra 1.11.2015

• Starte den nye modellen 1.1.2016 med 2 grupper (MGFteam)

• Prøve å få med 2 – 10 nye grupper i 2016

• my good friends - fortsette grupparbeidet i «my good friends» gruppen

• Samle erfaring med praktisk bruk av Office 365 i nettskyen

• Yammer (sosialt nettverk) for å samhandle om meninger og ideer

• Skype for Business (videochat) samhandle i nettmøter

• OneNote (notatblokk) for å notere og samle ideer i nettskyen

• Gruppeområde (Office) for å lagre dokumenter og filer i mapper i nettskyen



• Forkortelsen MGF kan forbindes med:
- nettstedet «Mange Gode Forslag»
- foreningen «Med God Frivillighet»

• For enkelhets skyld kan vi bruke MGFteam som en felles betegnelse
- MGFteam.org (www.MGFteam.org) for foreningen «Med God Frivillighet»
- MGFteam.no (www.MGFteam.no) for nettstedet «Mange Gode Forslag»

(tilsvarende for MGFteam.com og MGFteam.net)my good friends 

MGFteam ildsjel

MGFteam medlemmer:

 er 60+
deltar i livslang læring
 vil følge med i den digitale utviklingen
 interessert i å bo lengre hjemme
deltar i sosialt nett

http://www.mgfteam.org/
http://www.mgfteam.no/


Samhandling: Med God Frivillighet (forening)

• gruppelederen i MGFteam («ildsjelen») har en Office 365 konto 

• alle deltakere i gruppene får en Office 365 konto

Foreningen «Med God Frivillighet» er 
registrert i Brønnøysund og i 
Frivillighetsregisteret.

Foreningen har en Office 365 avtale 
med Microsoft.

MGFteam.org menyvalg

MGFteam.org hjemmeside

https://mgfteam-public.sharepoint.com/links-lenker
https://mgfteam-public.sharepoint.com/


Resultat: Mange Gode Forslag (nettsted)

• Nytt nettsted – www.mange-gode-forslag.no

• Hovedområder

• Hjemme: www.bo-hjemme.no

• Helse: www.du-bestemmer.no

• Steffen oppdaterer nettstedet med input fra gruppene (MGFteam):

• Yammer – gruppenes sosiale nettverk (MGFteam.org)

• OneNote – notatblokk for gruppene (MGFteam.org)

• Gruppeområde – dokumenter for gruppene (MGFteam.org)

2015

lage et nyttsted i november / desember
www.mange-gode-forslag.no

http://www.mange-gode-forslag.no/
http://www.bo-hjemme.no/
http://www.du-bestemmer.no/
http://www.mfgteam.org/
http://www.mfgteam.org/
http://www.mfgteam.org/
http://www.mange-gode-forslag.no/

