
 

 

DATAKURSER Feb. - April år 2017 

 
Kurs nr 

 
Kursens Namn  
Kursledare 

 
Antal 
träffar 

 
Kursdagar 

 
Klockan 

 
5/2017 
 

 
Android plattor, grundkurs 
Kursledare: Even Mathisen tel.070-6991749 

 
3 

Tis.  7/2 
Tor. 9/2 
Tis. 14/2 

 
09-12 

 
6/2017 

 
PC Windows 10 
Kursledare:Even Mathisen tel. 070-6991749 

 
3 

Tor. 16/2 
Tis.  21/2 
Tor. 23/2 

 
9-12 

 
7/2017 
 

 
Teknik och säkerhet 
Kursledare:Yngve Persson tel. 073-1801532 

 
1 

 
Fre. 10/2 

 
13-16 

 

 
8/2017 
 

 
iPad, iPhone, grundkurs (II) 
Kursledare: Jan Bonnevier tel. 072-5721799 

 
3 

Tor. 16/2 
Tis.  21/2 
Tor. 23/2 

 
13-16 

 
9/2017 
 

 
PC ”Trean” 
Kursledare: Rolf Åkesson tel.070-3808148 

 
3 

Tis. 14/3 
Tis. 21/3 
Tis. 28/3 

 
09-12 

 
10/2017 
 

 
PC Word, Ordbehandling 
Kursledare: Jan Bonnevier tel. 072-5721799 

 
3 

Tis. 14/3 
Tor. 16/3 
Tis.  21/3 

 
13-16 

 
11/2017 
 

 
PC ”Fyran”, nöje på datorn 
Kursledare: Even Mathisen tel. 070-6991749 

 
3 

Tor. 16/3 
Tor. 23/3 
Tor. 30/3 

 
09-12 

 
12/2017 
 

 
PC ”Excel 
Kursledare: Östen Grundö tel. 070-3944984 

 
3 

Tor. 23/3 
Tis.  28/3 
Tor. 30/3 

 
13-16 

 
13/2017 
 

 
iPad, iPhone, grundkurs 
Kursledare: Jan Bonnevier tel. 072-5721799 

 
3 

Tor. 20/4 
Tis.  25/4 
Tor. 27/4 

 
09-12 

 
14/2017 
 

 
Android, telefon, gundkurs 
Kursledare: Ej fastställt 

 
3 

Tor. 20/4 
Tis.  25/4 
Tor. 27/4 

 
13-16 

 

Du måste anmäla dig i förväg om du vill gå en kurs! Ring till SeniorNet Karlstads mobiltelefon  

070-355 35 34 och anmäl dig till kursadministratören som har hand om telefonen eller anmäla 

dig via e-post till: seniornetkarlstad@gmail.com. Om ingen svarar i telefonen - tala in ditt 

meddelande till telefonsvar, så kontaktar kursadministratören dig. Det skall vara minst 4 och högst 

10 anmälda deltagare för att vi skall starta en kurs. 

 
För att gå kurser som anordnas av SeniorNet Karlstad erfordras medlemskap i SeniorNet Sweden.  
Att vara medlem i föreningen kostar 250 kr för 12 månader. Du kan anmäla dig på SeniorNet 

Karlstads hemsida www.karlstad.seniornet.se. Klicka på rubriken ”Bli medlem” och fyll i dina uppgifter 

eller meddela kursadministratören att du vill bli medlem så registreras du till både kursen och 

medlemskap samtidigt. Du kan även tala med någon av handledarna på PC-supporten på 

Seniorernas hus eller IT-hjälpen på Resurscentrum i Viken. 

Du som anmäler dig till en av PC-kurserna skall samtidigt tala om vilket operativsystem du har 

(Windows 7,8 eller 10). Om du inte vet vilket kan du gå in på ”Inställningar” eller 

”Kontrollpanelen” och välja System. Undervisningen går smidigast om alla har samma 

operativsystem och helst bör det vara Windows 10. Kontakta gärna kursledaren om du inte har 

Windows 10. 

Kurskostnader:  1 dag (3 tim) kostar 150 kr, 3 dagar (3 x 3 tim.) konstar 250 kr 

mailto:seniornetkarlstad@gmail.com
http://www.karlstad.seniornet.se/


Kurskostnaderna betalas tidigast när de anmälda fått meddelande via telefon eller e-post att kursen 

startar. Avgiften kan betalas kontant vid första kurtillfället  

eller via betalning till SeniorNet Karlstads bankgiro 857-7538  

eller till SeniorNet Karlstads Swish nr 123 189 57 54 innan kursen börjar. Du skall kunna visa 

kursledare eller kursassistenter att betalning har genomförts. 

Du måste ha med din egen dator, platta eller telefon till den kurs som du anmäler dig till och 
öva hemma mellan kurstillfällena. 
 
Beskrivning av kursernas innehåll samt vilka förkunskaper du behöver för resp. kurs. 

 
Android plattor och telefoner:  
T.ex. Samsung, LG, Sony, Lenovo, Motorola mm (alltså INTE iPad eller iPhone) 
 
Nybörjarkurs: Hantera appar, söka information på Internet, hantera e-post, demonstration av bank- 
och shopping på Internet, hantera kamera och bilder, se på TV etc. 
3 x3 tim., 

 
iPad platta och iPhone telefon 
Apple ID skall vara installerat i din platta eller telefon, Om du inte har Apple ID installerat kan du gå till 
PC-supporten före kursstarten för att få hjälp 
 
Nybörjarkurs: Hantera appar, söka information på Internet, hantera e-post, demonstration av bank- 
och shopping på internet, hantera kamera och bilder, se på TV etc.  3 x 3 tim.  
 

PC ”Trean” Höger musknapp, mm 

Kursens innehåll: Arbeta med fönster, mappar och filer, flytta mappar, klippa och klistra in, överföra 
till USB-minne och till molnet, säkerhetskopiera, mappar i digitalkamera och MP3-spelare. 3 x 3 tim. 
 
Förkunskaper: Den här kursen riktar sig till person med vana att hantera dator. Du kan söka 
information på Internet och skicka och ta emot e-post. Du skall känna till skrivprogrammet i din dator 
(t.ex. Word, Word Pad eller Writer)och kunna skriva och spara ett dokument. Du bör öva hemma 
mellan lektionstillfällena   
 

PC ”Fyran” Nöje på datorn 
Kursens innehåll: Underhållning på datorn, spela musik direkt, rippa musik från CD-skiva, skapa 
musikbibliotek, strömmande film och TV, koppla datorn till TV, Sociala medier, webbradio, IP-telefoni 
mm. 3 x 3 tim. 
 
Förkunskaper: Den här kursen riktar sig till personer med viss datorvana. Du måste kunna hantera 
datorn, tangentbord och mus, starta och stänga program, söka information på Internet, ta emot och 
skriva och skicka e-post, känna till Word och Excel, förstå hur man skapar mappar och sorterar filer.  
 

Teknik och säkerhet 
Kursens innehåll: Informationssäkerhet, Skydda din dator, säkerhetskopiering, trådlösa nätverk, 

Identitetsstöld mm. Förkunskaper: Du bör ha förkunskaper motsvarande minst kurs ”Ettan” eller 

liknande. 

PC Windows 10: Information om nyheter i förhållande till tidigare Windows operativsystem och 

bästa användning av det nya. 
 

PC, Excel:  
Grundkurs 3x3 tim. 
Förkunskaper: Du bör ha datorvana. 
 

PC, Word,  
Grundkurs 3 x3 tim  
Förkunskaper: Du bör ha datorvana 


