Seniornet Lidingö

Program Våren 2019

DATUM

FÖRELÄSNING 10.30-12.00

HANDLEDNING 13.30-15.00

TEMATRÄFF 15.00-17.00

4 feb

Frågestund om IT med kaffe
och bulle i pausen

Ja

Ingen tematräff

11 feb

Tänker du köpa ny dator
eller skrivare?
Stefan Ternvald

Ja

Windows grunder för nybörjare.
Tomas Lagerhed
Vi går igenom de grundläggande generella
funktionerna i operativ-systemet Windows. Du
behöver inte ha någon speciell version av
Windows för att delta. Tomas Lagerhed leder. Vi
går bl.a. igenom detta:
-Fönsterhantering
- Skrivbordet
- Utforskaren
- Kortkommandon.

Vad behöver jag veta inför mitt
köp av dator och/eller
skrivare? Här får du många
goda råd.

OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

18 feb

Koppla din mobil/surfplatta
eller dator till TVn.
Tomas Lagerhed

Ja

Ordbehandling i Word. Grunder.
Julie och Håkan Vidal
Lär dig det grundläggande i att utforma
dokument i ordbehandlingsprogrammet
Microsoft Word (OBS! Du måste ha detta
program nedladdat i din dator). Följande ska
behandlas: Teckens utseende, stycke- och
radernas avstånd, infogandet av bilder, tabeller
och olika symboler.

I stället för att titta på bilder
eller tv-program på din
telefon/surflatta eller dator så
blir det större och tydligare om
du ser detta på din TV. Du kan
idag koppla upp allt trådlöst
om du har ett WiFi-nätverk
hemma, alternativt med kabel!
Om du använder Chromecast
eller AppleTv för att koppla
upp dig trådlöst mot din TV så
använder du mobilen som en
”fjärrkontroll”. Att använda
Chromecast kommer att
demonstreras!

OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

25 feb

LOV

LOV

LOV

4 mars

Tjänster och information på
nätet. Stefan Ternvald

Ja

Bilder från kamera/mobil till dator samt
backup till extern hårddisk/USB.
Tomas Lagerhed

Vi visar appen ”Din telefon”
som kopplar ihop telefonen
med datorn (bilder och sms).
Vi visar också hur man kan få
gratis utbildning via SNS (t.ex.
Windows 10 och Office 365).
Information kring:
Blocket, Tradera, Mobilt
BankId, Swish, Parkeringsappar
Mobilt BankID med QR-kod
(Handelsbanken), RIT-avdrag
(IT- tjänster i hemmet), Hur du
går med i NIX-registret för att
slippa telefonförsäljare.

Vi kommer att beskriva bildens väg från kamera resp.
mobilkamera till dator samt tipsa om några olika sätt
att spara bildfilerna i datorn så att de blir lätta att
hitta.
Du bör ha med dig:
Dator, kamera och/eller mobilkamera, kabel från
kamera till mobil, alternativt det SD-kort du har i
kameran, laddningskabel till mobilen. Vi kommer att
gå fram stegvis och följa upp att alla är med på varje
steg. Tag med mus om du har sådan. Du behöver inte
anteckna. Du får en utskriven beskrivning av
tillvägagångssättet.

OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.
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HANDLEDNING 13.30-15.00

TEMATRÄFF 15.00-17.00

11 mars

ÅRSMÖTE kl. 10.30 – ca
11.00
Kaffe och bulle
LOTTERI 11.20 -12

Ja

Lär dig lite Powerpoint
Stefan Ternvald
Lär dig skapa bildspel, tackkort, inbjudningar,
julkort m.m. Lär dig att skapa ett bildspel från
semestern, eller med bilder på barn-barnen etc.
Möjligheterna med detta program är nästintill
oändliga. Endast fantasin sätter gränsen.
OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

18 mars

Hitta det roliga på nätet!
Kerstin Norberg

Ja

Underhåll dig själv på nätet
med hjälp av Youtube, bloggar
och poddar, där du också kan
få nyttiga tips om nästan vad
som helst som du undrar över.
Eller som du inte visste att du
ville veta något om.

Ha roligt med din iPhone.
Monica Movell
Vi går igenom de viktigaste inställningarna, hur
man laddar ner appar/lägger en webbplats som
en app och hur man sen ordnar dessa
logiskt/praktiskt på hemskärmen, hur man lägger
in medicinskt ID och nödkontakter, använder
Kalender och Anteckningar, kollar/frigör
lagringsutrymme, tar en skärmbild mm.
Monica Movell leder. Föranmälan och
deltagaravgift 100 kr gäller.
OBS Senaste uppdatering av operativsystemet
ska vara gjord och alla appar uppdaterade. Du
måste också ha med lösenord till ditt Apple ID.
OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

25 mars

Senaste nytt inom IT.
Martin Appel,
Konsumentredaktör på
tidningen ”PC för alla”

Ja

Utforskaren - det du inte visste.
Tomas Lagerhed
Vi kommer gå in djupare i Utforskaren för att lära
oss att söka, ändra utseende på utforskarsidan,
redigera snabb- åtkomst mm. Utforskaren är ett
suve- ränt verktyg för att se vad datorn innehåller, samt vad som är kopplat till den!
OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

1 april

Facebook i praktiken.
Martin Appel

Ja

Inställningar i Androida enheter – främst
Samsung (ej iPhone/iPad). Tomas Lagerhed
Detta är ett urval av vad vi går igenom! Vad är
hemsidan? Installera, flytta och avinstallera
appar, skärmtimeout, skydda telefonen med
skärmlås, meddelandefältet m.m.
OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

8 april

Så skyddar du dig mot
bedragare.
Stefan Ternvald
Detta ämne är tyvärr högst
aktuellt igen. Vi går igenom
vad du ska tänka på för att
INTE bli bedragen.

Ja

Ha roligt med musiktjänsten Spotify på
datorn. Monica Movell
Undervisningen sker via dator.
Denna tematräff, som leds av Monica Movell, är
för dig som lyssnar mycket på musik och tycker
det är roligt att söka och hitta olika inspelningar,
göra egna spellistor, kunna lyssna både på utdrag
och hela verk och dessutom via Prestomusic och
Youtube kunna se gruppen/orkestern/solisten
som musicerar.
OBS Du ska i förväg ha laddat ner, installerat
och skapat ett eget Spotify-konto på din dator.
För att kunna lyssna obegränsat utan reklam
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rekommenderas Premiumkonto (99 kr/mån).
Ibland finns också erbjudande om att pröva
Premium 3 mån för 9 kr. På Presto och Youtube
behöver du inget konto.
Genomgången på tematräffen sker med din
dator som utgångspunkt.
Föranmälan och deltagaravgift 100 kr gäller.
Här är länken för nerladdning:
https://www.spotify.com/se/
OBS! Föranmälan krävs, och avgiften är 100 kr.

15 april

Spara i molnet.
Stefan Ternvald och Tomas
Lagerhed

Ja

Ingen tematräff

Med en kopia i molnet behöver
du aldrig oroa dig för att
förlora semester-bilderna eller
andra viktiga filer. Vi visar hur
det går till.

22 april

LOV

LOV

LOV

29 april

LOV

LOV

LOV

6 maj

10.30-11 Frågestund om IT
med kaffe och bulle i
pausen. 11.15-12 Gäst
Johan Hjort Högberga
Vinfabrik

Ja

Ingen tematräff

