KURSPROGRAM HÖSTEN 2022
Reviderad 19 sept

För att anmäla dig till våra kurser, vilka är kostnadsfria för medlemmar även i
höst, ring 070-3553534 eller maila karlstad@seniornet.se
För att gå kurser som anordnas av SeniorNet Karlstad ska du vara medlem i
SeniorNet Sweden. Det kostar 250 kr per kalenderår. Anmäl dig på SeniorNet
Swedens hemsida www.seniornet.se under fliken ”Registrera ny medlem”,
genom att ringa till 070-355 35 34 eller komma in och tala med någon av
handledarna på IT-supporten.
IT-supporten är till för alla seniorer och är öppen måndagar och fredagar kl. 9 till
12 på Seniorernas Hus. Medlem betalar 30 kr för varje besök icke medlem 60 kr.
Du kan få privatundervisning på olika nivåer på PC, Mac, smarta telefoner och
plattor. Priset är 100 kr/tim. Ta kontakt med på supporten för närmare
information

DATA-cirklar hösten 2022
Kurs 3

Lär känna Youtube

18/10

Handledare:
Margareta
Willbergh

Kurs 4

Tips och
genomgång av
viktiga och bra
appar

Datum

1x3
tim

1x3
tim

21/9

I denna kurs bekantar vi oss med
Youtube. Vi reder ut vad
prenumerationer och notiser är
för något, om det är värt att betala
för Youtube och vad spellistor är
för något. Och så tipsar vi
varandra om vad man kan
använda Youtube till. Hinner vi så
testar vi att ladda upp en filmsnutt
på Youtube.
BankID,1177, banker (betala
räkningar), Swish, betala med
telefon (Apple pay-Samsung payGoogle pay), vaccinpass,
parkeringsappar och många fler

9 - 12

13 - 16

Handledare:
Jarl Stiernstedt

Kurs 5

iPad, iPhone
Nybörjare

Datum
29 sept
6, 13
okt

Kurs 6

3x3
tim.

Handledare:
Jan Bonnevier

Bildbehandling på
iPhone och iPad

Datum
5/10
12/10

2x3
tim.

Handledare:
Jarl Stiernstedt

Kurs 7
21/10

Sök smart i Google
Handledare:
Johan Cedergren

1x3
tim

Hantera appar, söka information
på Internet, hantera e-post, bankoch shopping på internet Hantera
kamera och bilder, se på TV etc.
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
Lär dig att hantera dina bilder och
säkerhetskopiera. Skapa album,
gör proffsiga bildspel och mycket
mer.
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
Vi lär oss använda Googlesökningar på ett smart sätt för att
finna information med hjälp av
Google
Lite fake news blir det också.
Passar både för dator, surfplatta
och mobiltelefon.

9 - 12

9 - 12

9 - 12

Sida 1 av 4

DATA-cirklar hösten 2022
Kurs 8
26/10

Lär känna Youtube

I denna kurs bekantar vi oss med
Youtube. Vi reder ut vad
prenumerationer och notiser är
för något, om det är värt att betala
för Youtube och vad spellistor är
för något, och så tipsar vi
varandra om vad man kan
använda Youtube till. Hinner vi så
testar vi att ladda upp en filmsnutt
på Youtube.

Handledare:
Margareta
Willbergh

Kurs 9

Androidtelefoner
Nybörjare

Datum
18,25
okt
1 nov

Handledare:
Yngve Persson

Kurs 10

Sociala medier
Facebook,
Instagram, Twitter,
m.fl.

Datum
27/10
3/11

Kurs 11
Datum
2/11
9/11

3x3
tim.

2x3
tim.

Handledare:
Jan Bonnevier

Bildhantering på
Android plattor och
telefoner

2x3
tim.

Genomgång av grundläggande
funktioner. Ladda ner och hantera
appar, söka information på
Internet, hantera e-post,
demonstration av bank- och
shopping på Internet, hantera
kamera och bilder, se på TV etc.

Facebook hjälper dig att hålla
kontakten med vänner och familj,
och upptäcka vad som händer i
världen. Vi går igenom hur du
skapar konton gör vänförfrågningar och hur du lägger
till vänner, säkerhetsfrågor m.m.
Messenger och Skype gratis sms
och telefoni och mycket mer
Lär dig att hantera dina bilder och
säkerhetskopiera. Skapa album,
gör proffsiga bildspel och mycket
mer

13 - 16

9 - 12

9 - 12

9 - 12

Handledare:
Jarl Stiernstedt
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DATA-cirklar hösten 2022
Kurs 12
Datum
8/11
15/11
22/11

Strömmade media
och kultur på
internet för surfplatta telefon eller
dator.
För dig som har en
del IT-vana-

3x3
tim.

Handledare:
Rolf Åkesson
Kurs 13

PC grundkurs

Datum

Handledare:
Peter Kowalski

3x3
tim

8/11
15/11
22/11
Kurs 14

Sök smart med
Google

1x3
tim

Datum
10/11

Kurs 15

Handledare:
Johan Cedergren

iPad, iPhone
Nybörjare

Datum
9/11
16/11
23/11

Kurs 16
Datum
24/11

9 - 12

9 - 12

13 - 16
Lite fake news blir det också.
Passar både för dator, surfplatta
och mobiltelefon.

3x3
tim.

Handledare:
Jan Bonnevier

Tips och
genomgång av
viktiga och bra
appar.
Handledare:
Jan Bonnevier

Lär dig söka och använda appar
för:
Radio TV och podcast - utländsk
radio, SR och SVT Play
tidningar - öppna och digitala
prenumerationer - nyhetsrapport
musik på nätet - Spotify YouTube - digitala böcker talböcker - bibliotek
film och teater
.
Du lär dig datorsäkerhet. Att
arbeta med fönster, mappar och
filer, klippa och klistra in. Boka
biljetter, bekanta dig med Blocket
och skicka bilder med e-post samt
lite ord-behandling i Wordpad
eller Word.
Vi bekantar oss med banktjänster.
Vi lär oss använda Googlesökningar på ett smart sätt för att
söka information med Google.

1x3
tim

Hantera appar, söka information
på Internet, hantera e-post, bankoch shopping på internet Hantera
kamera och bilder, se på TV etc.
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
BankID, banker (betala räkningar),
Swish, betala med telefon (Apple
pay-Samsung pay- Google pay),
parkeringsappar och många fler
viktiga användningar

9 - 12

9 - 12
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