Fredagsträffar hösten 2017
Vår idégrupp har tagit fram ett preliminärt program för höstens fredagsträffar. Men gruppen
vill också ha input från medlemmarna och tar tillfället i akt på dagens fredagsträff den 21
september i Tullinge att ställa frågan om vilka önskemål som finns.
Vad skulle ni vilja att vi tar upp på våra fredagsträffar under hösten? Vi kan alltid ändra och
fylla på vårt preliminära program, säger Krister Carlsson.
Idégruppen består av: Krister Carlsson, Owe Eriksson, Sune Nilsson och Gunilla Sätterberg.
Här är en lista på alla önskemål och frågor som framförs, utan rangordning:
Inför en frågestund efter föreläsningen, fyll inte hela tiden med en föreläsning.
Dela gärna upp tiden och gör plats för mer än ett tema. Kortversioner av teman och
repetitioner är bra.
Vad innebär programmering – hur gör man?
Vilken är skillnaden mellan en traditionell dator och en Chromebook?
Jag behöver en ny dator eller annan digital utrustning – hur ska jag välja? Vad bör jag tänka
på?
Vad gör jag med min gamla dator när jag skaffar en ny? Hur rensar jag så att ingen data finns
kvar? Var lämnar jag den? Kan jag använda delar eller bygga om den till en Chromebook?
Önskemål om en kortare repetition av information om e-hälsa, 1777 Vårdguiden.
Jag noterar att jag har konstiga uttag på mitt bankkonto – vad gör jag då? Finns pengarna
kvar?
Hur väljer jag en ny digitalkamera?
Hur kan vi hjälpa varandra/ge support genom att fjärrstyra en dator via TeamViewer?
Önskar genomgång av hårdvaran en eller två gånger per termin.
Hur kombinerar jag dator, platta och telefon på bästa sätt? (PC/Mac/Smart telefon, platta)
Sociala medier. Repetition, en kortversion är önskvärd.
Önskemål från Mac-användare om mer information specifikt för Mac.
Information allmänt om Appar.
Virus, hot, hur skyddar jag mig på bästa sätt?
Om jag tappar min mobil, hur gör jag och vad borde jag ha gjort innan för att minska
konsekvenserna?
Hur spärrar jag min telefon?
Om jag har kopplat min mobil till dörren hemma, hur gör jag om jag tappar mobilen?
När jag köper en ny telefon, hur flyttar jag över innehållet från min gamla?
Krister Carlsson tackar för alla inspirerande önskemål och idégruppen kommer arbeta vidare
med höstens program.

