
Nyheter i Microsoft Teams



https://microsoftteams.uservoice.com/

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap

Tilbakemeldinger

Forbedre elevenes 

sikkerhet og ledelse

• Hindre at elevene blir med på møter uten at en lærer er til 

stede

• Avslutt møtet når læreren forlater møtet

• Standard møtealternativer for IT administrator

• Mulighet til å gjøre alle, unntatt lærere til deltakere

• Fast demping slik at dempede studenter ikke kan 

oppheve demping

• Møtealternativer for “Møt nå”-møter

Enkel Teams-

distribusjon / 

oppsett

• Aktivere Teams som standard for elever i nye

organisasjoner

• Lærerledet opprettelse av klasseteam fra en gruppe

• Høyere tak for deltakere i møter

• Høyere tak for deltakere i direkte arrangementer

Forbedre møter for 

fjernundervisning

• Digital håndsopprekking

• «Breakout»-rom

• Oppmøterapporter

• Vise flere videofliser 

• Tilpasset videobakgrunn

• Søkelys for å fokusere alles syn på en bestemt video

Vi har hørt tilbakemeldingene deres og vi integrerer dem i produktplanene våre så 

raskt som mulig.

https://microsoftteams.uservoice.com/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap


Emneknagger mot 

grupper (merker)

Opprettes av teameier

(kan skrus på for alle)

Egendefinerte 

bakgrunner

Avslutt møte for alle 

deltakere

Digital 

håndsopprekking

Oppmøterapporter

Kommer fra slutten av april



Flere videofliser

3x3 video

Kommer fra slutten av April

Bare lærere kan starte møter

Deltakere må vente og kan ikke gå inn 

I møter før de blir startet.

Kommer i april

Møtesamtale kun aktiv 

under møtet

Egen policy for at elever kun kan 

kommunisere via tekst mens møtet er 

aktivt, ikke før eller etter.

Kommer tidlig i mai

Policy for møteoppsett

Administrator kan sette opp at lærere 

automatisk er presentatører og elever 

er deltakere.

Kommer tidlig i mai



Microsoft Educator

Center



Gå til Microsoft 

Educator Center for 

å lese mer om kurs 

og læringsstier!

https://education.microsoft.com/


education.microsoft.com

T-SFD335C20

Microsoft 

Educator

Center

https://education.microsoft.com/


Microsoft Utdanning på Sway

Hold deg 

oppdatert

https://sway.office.com/kjFDrvrjO8NT6iC9
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