SENIORER LÄR SENIORER IT

Program hösten 2018
Lär dig mer om datorer, smarta telefoner, plattor eller annan
digital utrustning. Kontakta oss gärna och få hjälp med både
stora och små IT-frågor.
Vi erbjuder:
Kurser och cirklar.
Datorstuga och verkstad.
Öppna möten och fredagsträffar med aktuella teman.
Mobiljuntor och spel på nätet.
Pub-träffar i samverkan med PRO och SPF.
Varmt välkommen
SeniorNet Botkyrka

Kurser hösten 2018

Datorer

Smarta telefoner

PC grundkurs - steg 1
Introduktion, mail och internet. För dig
som är nybörjare vid datorn (PC).
Datum: 1okt, 8 okt, 15 okt och 22 okt.
Klockan: 13.00 - 15.15
Handledare: Inger Feldhofer

Fota med smart telefon
Fota med smart telefon och lär dig mer
om att förbättra, överföra, lagra och hitta
dina bilder.
Datum: 24 okt, 31 okt och 7 nov.
Klockan: 11.30 - 13.45
Handledare: Sune Nilsson
Smart telefon grundkurs
Android, Doro och iPhone
Datum: 14 nov, 21 nov och 28 nov.
Klockan: 09.00 - 11.15
Handledare: Britt Arenander
Ta med din egen telefon.

Bilder
Bildhantering grundkurs
Lär dig använda Paint.NET, ett verktyg
för bildhantering och redigering.
Gratis att ladda ner.
Datum: 1 okt, 8 okt och 15 okt.
Klockan: 09.00 - 11.15
Handledare: Mats Olsson
Bildpresentation
Lär dig mer om att hantera och förbättra
dina bilder. Genomgång av presentationer, bildbehandling, Video Remix och
3D i Windows 10 Foto.
Datum: 3 okt, 10 okt och 17 okt.
Klockan: 11.30 - 13.45
Handledare: Sune Nilsson

Forts. på PC grundkurs - steg 2
Kursen är främst till för dig som gått Ettan
eller har motsvarande baskunskaper.
Datum: 5 nov, 12 nov, 19 nov och 26 nov.
Klockan: 13.00 - 15.15
Handledare: Inger Feldhofer
Fil- och mapphantering
Struktur för dokument och bilder på dator
och externa diskar. God datorvana krävs.
Datum: 29 nov, 6 dec och 13 dec.
Klockan: 11.30 - 13.45
Handledare: Lars Erik Sjölund
Windows 10
Genomgång av Windows10.
Datum: 11 okt, 18 okt och 25 okt.
Klockan: 11.30 - 13.45
Handledare: Lars Erik Sjölund
Sociala medier
Facebook, Instagram, Skype med mera.
Datum: 6 nov, 13 nov och 20 nov.
Klockan: 14.00 - 16.15
Handledare: Gunilla Sätterberg
Plats: Seniorhuset för samtliga kurser.

Cirklar hösten 2018

Öppet hus

Dina önskemål inom olika avsnitt
bestämmer upplägget vid varje cirkeltillfälle. Vi lär oss tillsammans.

”Mobiljunta” iPhone och iPad
Vi träffas runt bordet med våra mobiler/
plattor för att lära oss mer. Du behöver ha
baskunskaper.
Datum: 12 sept, 24 okt och 5 dec.
Klockan: 09.00 - 11.15
Ledare: Britt Arenander

Android cirkel
Fortsättning på vår rullande cirkel.
Datum: 5 sept, 12 sept och 19 sept.
Klockan: 11.30 - 13.45
Handledare: Sune Nilsson
Molnlagring cirkel
Hantering av olika molntjänster.
Datum: 3 okt, 10 okt och 17 okt.
Klockan: 09.00 - 11.15
Handledare: Sune Nilsson
Google cirkel
Sök smart på internet, Google Drive,
molntjänster samt MAPS, Youtube m.m.
Datum: 18 okt, 25 okt och 1 nov.
Klockan: 09.00 - 11.15
Handledare: Owe Eriksson

”Mobiljunta” Android
Datum: 18 sept, 23 okt och 27 nov.
Klockan: 11.30 - 13.45
Ledare: Gunilla Sätterberg
Spel på nätet
Vi spelar spel på nätet med dator, smart
telefon eller platta.
Datum: 19 sept och 31 okt.
Klockan: 09.00 - 11.15. Drop in.
Ledare: Sune Nilsson

Plats: Seniorhuset f. ovanstående cirklar.
Släktforskning cirkel
Fortsättning på vår rullande cirkel för
släktforskning.
Datum: 13 sept - 13 dec; 14 tillfällen.
Klockan: 12.00 - 16.00
Handledare: Tommy Durgé
Plats: ABF-huset Hallunda

Datorstuga/verkstad
Vi finns på plats i Seniorhuset Tumba
och svarar på frågor och hjälper dig med
praktiska problem med din utrustning.
Tid: onsdagar klockan 14.00 - 16.00.
Ingen föranmälan till datorstugan behövs
men vill du ha mer teknisk support, boka
en tid i förväg till vår datorverkstad.

Plats: Seniorhuset för Mobiljunta och
Spel på nätet.
Fredagsträffar
På fredagar klockan 10 - 12 har vi öppna
träffar om aktuella teman. Varannan gång
på Tullinge bibliotek resp. ABF-huset
Hallunda. Vi startar 21 september i Tullinge.
Pub-träffar
Dialog om intressanta ämnen. Samverkan
mellan PRO, SeniorNet och SPF.
Datum: 20 sept, 18 okt och 22 nov.
Plats: Seniorhuset Tumba.

Vår förening
SeniorNet Botkyrka är en ideell förening och vår grundidé är
att Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Föreningens mål är att skapa förutsättningar för dig som senior
att få information, utbildning och praktiskt stöd för att kunna ta del
av digitaliseringens möjligheter.
Kursanmälan 2018
Gör din kursanmälan via mail: kurs@seniornetbotkyrka.se,
via telefon 08-546 723 00, telefontid: måndag - onsdag kl. 10 - 12
eller på kansliet i Seniorhuset på Grödingevägen 2, Tumba.
Kursadministratör: Eva Nylund.
Avgift
Kurser och cirklar som omfattar tre tillfällen kostar 300 kronor.
Datorkurser som omfattar fyra tillfällen kostar 350 kronor.
Cirkeln släktforskning som omfattar 14 tillfällen kostar 600 kronor.
Du får ett inbetalningskort när du kommer till första kurstillfället.
SeniorNet Botkyrka har plusgiro 264 827 - 7.
Avgifter för öppet hus aktiviteter finns angivna på webbplatsen.
Mobiljuntan kostar 50 kronor per gång.
Spel på nätet kostar 50 kronor per gång.
Vi bjuder på fika.
Medlem
Anmäl dig som medlem på SeniorNet Swedens webb Medlem:
https://seniornet.se/medlemskap/medlemsregistrering/
och välj SeniorNet Botkyrka som din lokala klubb.
Medlemsavgiften är 250 kronor för ett helt år.
Du behöver vara medlem för att kunna delta i våra kurser och cirklar.
Du får också ta del av flera förmåner genom ditt medlemskap.
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Läs mer på vår webb: www.seniornetbotkyrka.se
SeniorNet Botkyrka ingår i det nationella nätverket SeniorNet Sweden.

