Seniornet Lidingö - PROGRAM Hösten 2019, 16 sept. – 25 nov. i Mötesplats Centrums nya lokaler och i
Sessionssalen i Stadshuset.
DATUM

FÖRELÄSNING
(Sessionssalen)
kl. 10 -12

HANDLEDNING
kl. 13.30-15

TEMATRÄFF
kl. 15-17

16 sep

Frågestund om IT.

Ja

Nej

Köpa dator, mobil eller
surfplatta. Vad bör man
tänka på?
Stefan, Tomas

Ja

Inställningar i Androida enheter (främst Samsung).
Tomas Lagerhed leder.

Workshop, ”Lär av
varandra”.

Ja

Fika och bulle i pausen

23 sep

30 sep

Här försöker vi ett nytt
grepp. Vi samlas i små
grupper och diskuterar
olika frågeställningar som
vi har kring datorer, plattor
eller smartphones.
Vi utbyter helt enkelt
erfarenheter med
varandra.
En annan aktivitet kan
vara att gruppen kommer
med idéer/uppslag till nya
ämnen som vi i föreningen
kan föreläsa om, eller hålla
en tematräff om.
OBS! Vi håller alltså INTE
till i Sessionssalen denna
gång, utan i våra nya
lokaler i Mötesplats
Centrum i stadshuset.

OBS! EJ Iphone eller IPAD! Ta med din telefon eller surfplatta! Vi visar hur man låser sin telefon, hur man hämtar
och flyttar appar, när ska skärmen släckas, lägga upp genvägar till hemsidor, använda telefonen som en router,
lägga in nödnummer mm.

Utforskaren
Du lär dig allt det grundläggande om Utforskaren. Viss datorvana behövs.

Stefan Ternvald leder.
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Sessionssalen i Stadshuset.
DATUM

FÖRELÄSNING
(Sessionssalen)
kl. 10 -12

HANDLEDNING
kl. 13.30-15

TEMATRÄFF
kl. 15-17

7 okt

E-hälsa – framtid eller
redan ett faktum?

Ja

Bilder från kamera/mobil + redigering.
Tomas Lagerhed leder.

Krister Carlsson, SeniorNet
Botkyrka och läkaren
Anders Magnusson
berättar om vad eHälsa
innebär och omfattar, och
visar konkret hur man
loggar in och använder de
olika funktionerna på
1177.se.

14 okt

21 okt

Hemskheter på nätet.
”Internet ger de kriminella
en plattform att nyttja vid
bedrägerier. Hur går
bedragarna tillväga och
hur kan vi skydda oss?” –
Jan Olsson, Polisens
Nationella ITbrottscentrum
Hur funkar det? Vad är
VPN, Wifi, Router, Swish,
Epost mm.
Tomas Lagerhed och
Stefan Ternvald föreläser.

OBS! TA MED BÅDE DATOR OCH TELEFON/KAMERA + USB-SLADD! Vi visar hur man för över bilder till din dator
från din kamera eller telefon. Vi sorterar upp bilderna i mappar och visar sen hur man kan redigera dessa!

Ja

Appen WhatsApp
Tomas Lagerhed, Stefan Ternvald
Ta med din Smartphone och vi visar hur man kommunicerar med andra, gratis över Internet. Vanliga samtal,
Videosamtal, skicka bilder m.m. Vi börjar med att installera appen om ni inte redan har den.

Ja

Windows Grunder, Tomas Lagerhed håller kursen.
Ta med din PC (OBS! ej Mac. Vi går igenom grunderna i Windows 10.
Vi visar, och ni får öva efter varje delavsnitt.

28 okt

HÖSTLOV

Nej

Nej

4 nov

HÖSTLOV

Nej

Nej
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Sessionssalen i Stadshuset.
DATUM

FÖRELÄSNING
(Sessionssalen)
kl. 10 -12

HANDLEDNING
kl. 13.30-15

TEMATRÄFF
kl. 15-17

11 nov

Ta bra bilder med
mobilen.

Ja

Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD
(OBS man måste ha Microsoft WORD nedladdat i datorn för att få ut så mycket som möjligt av tematräffen).
Följande ska behandlas om tiden räcker: skriva och spara dokument, kopiera, ta bort, klippa ut, klistra in text,
dela text i kolumner, ändra teckens utseende, infoga bilder, tabeller och symboler.

”Vi går bl.a. igenom saker
som du bör tänka på när
du fotograferar med
mobilen, och se till att
sovra bland bilderna så att
det blir överskådligt i
mobilens fotoalbum”.
Kerstin Norberg berättar.

18 nov

Bankhantering, handla
på nätet. Tomas Lagerhed

Julie och Håkan Vidal håller i kursen.

Ja

föreläser.

25 nov

Frågestund om IT.
Fika och bulle i pausen.
En gästföreläsare kommer
efter pausen (inte klart
ännu vem det blir).

Gmail grunder.
Stefan Ternvald leder.
”Vi går igenom de mest grundläggande funktionerna i Gmail” Viss datorvana krävs.

Ja

Nej

