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Kurs nr
Datum

Antal
lektio
-ner

Namn

Kurs nr 1/2018
Datum
efter överenskommelse

Kurs nr 2/2018
Datum
16/1, 23/1, 30/1

Nyhet!
PC”ETTAN”
Nybörjare
Privatundervisning

PC ”Tvåan
Kursen
är
fortsättning
”Ettan”

2x3
tim.

en
på

3x3
tim.

Introduktion av
FacebookMessenger samt
Övriga soc. media

1x3
tim.

Kursledning
Rolf Å
Kurs nr 3/2018
NYHET!
Datum: 18/1
Kursledning
Jan .B
Yngve. P

Kurs nr 4/2018
Datum
23/1, 30/1, 6/2

iPad, iPhone
Nybörjarare

3x3
tim.

Kursledning
Jan B

Kursens innehåll/-pris

Starta och stänga av datorn, starta och
stänga program, gå ut på Internet, läsa
nyheter, söka information, handla på
Internet. Vad är Bank id? Vad är SWICH?
Boka en tid ring: 070-380 81 48 och få en
egen handledare.
Pris 300: -

Klockan

Efter
Ö.K

Du lär dig datorsäkerhet, boka biljetter,
köpa och sälja begagnat, bank på Internet,
sortering av information (göra mappar),
skicka bilder med e-post och lite
ordbehandling med utskrifter
Pris 250: -

13- 16

Facebook hjälper digj att hålla kontakten
med vänner och familj, upptäcka vad som
händer i världen. Skapa ett konto- Vän
förfrågningar -Hur du lägger till vänner,
m.m.
Messenger år precis som att sms:a men du
behöver inte betala för varje meddelande.
Du kan nå dina vänner överalltomedelbart!
Pris 150: -

13-16

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.
Pris 250: -

9-12

Kurs nr 5/2018
Datum
25/1, 1/2, 8/2

Bildhantering på
iPhone och iPad
Kursledning
Jarl S

3x3
tim.

Lär dig att hantera dina bilder och
säkerhetskopiera. Skapa album, gör
proffsiga bildspel och mycket mer.
Pris 250: -

13-16

Sida 2 av 3

DATA-cirklar Vintern/Våren 2018
Kurs nr
Datum

Namn

Antal
lektio
-ner

Kurs nr 6/2018
PC ”Tvåan”
Datum
6/2, 13/2, 20/2

3x3
tim.

Kursledning
Rolf Å

Kurs nr 7/2018
PC ”Trean”
Datum
27/2, 6/3, 13/3

3x3
tim.

Kursledning
Yngve P
Per Åke A

Kursens innehåll/-pris

Kursen är en fortsättning på ”Ettan”. Du
lär dig datorsäkerhet, boka biljetter, köpa
och sälja begagnat, bank på Internet,
sortering av information (göra mappar),
skicka bilder med e-post och lite
ordbehandling. Pris 250: Förkunskaper: Du skall ha gått ”ettan”
eller på annat sätt erhållit motsvarande
kunskaper. Du ska kunna skicka och ta
emot mail.
Skriva i ordbehandlings program,
filhantering
Arbeta med fönster, mappar och filer,
flytta mappar, klippa och klistra in,
överföra till USB-minne och till molnet,
säkerhetskopiera, Pris 250: -

Klockan

13-16

9-12

Förkunskaper: Fortsättning på ”Tvåan”
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
Kurs nr 8/2018

Ipad fortsättning

Datum
1/2

Kursledning
Jan B

1x3
tim.

Kurs nr 9/2018
Datum
20/3, 27/3, 3/4

”Fyran”
Nöje på datorn
Kursledning
Even

3x3
tim

Utbildningens innehåll utformas samråd
med deltagarna.

Underhållning på datorn, spela musik
direkt, skapa musikbibliotek, strömmande
film och TV, koppla datorn till TV, Sociala
medier, Spotify, play tjänster etc.
Pris 250: Förkunskaper: Den här kursen riktar sig till
personer med 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 hantera filer.

9-12

13-16
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Kursens innehåll/-pris

Klockan

Kurs nr 10/2018
Kurs Datum
10/4

Bildhantering på
Android
plattor 1x3
tim.
och telefoner

Fortsättning på kursen att hantera dina
bilder. Skapa album, gör proffsiga bildspel
och mycket mer.

Kursledning
Jarl S

Pris 150:-

Kurs nr 11/2018
Kurs Datum

iPad, iPhone 1
Nybörjare

3x3
tim.

5/4, 12/4, 19/4
Kursledning
Jan B

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
Pris 250: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.

9-12

9-12

Kurs nr 12/2018
Datum
15/2, 22/2, 1/3

Android
Platta/telefon
Even M

3x3
tim.

Hantera appar, söka information på
Internet, hantera e-post, demonstration
av bank- och shopping på Internet,
hantera kamera och bilder, se på TV etc.
Pris 250:-

9-12

Du skall vara medlem och anmäla dig i förväg om du vill gå en kurs! Ring till SeniorNet Karlstads
mobiltelefon 070-355 35 34 eller anmäla dig via e-post till:
mailto:seniornetkarlstad@gmail.com
När du fått bekräftelse på att kursen startar kan du för enkelheten skull betala via bankgiro
857-7538 eller via Swish Nr:1231895754
Ange kursnummer vid varje betalning. Obs vi tar även kontanter när kursen börjar.
Telefonen finns i PC-supportens lokal i Seniorernas Hus eller hos någon i styrelsen. Om ingen
svarar - tala in ditt meddelande till telefonsvar, så kontaktar vi dig.
Upplysning till dig som ännu inte är medlem i SeniorNet Sweden:
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 Sweden hemsida klicka
här: https://karlstad.seniornet.se under fliken ”Registrera ny medlem” eller genom att ringa till SeniorNet
Karlstads mobiltelefon 070-3553534 eller genom att tala med någon av handledarna på PC-supporten.

VÄLKOMMEN TILL…

Seniorernas Hus, Brunnsgatan 9, 654 55 Karlstad.

