IT FOR ALLE – DET ER NEMMERE END DU TROR
Roskilde og Køge Bibliotekerne har lavet 2 introduktionsforløb til dig der er
nybegynder eller bare uvant ved tastaturet.
Kom og vær med til en eller begge introduktioner i Aktivitetsrummet på Roskilde Bibliotek. Vi servere en lille let anretning og sørger for en god og rar atmosfære på små hold. Her vil der være plads til at prøve selv og til at stille
individuelle spørgsmål.

It for Alle 1
Er du nybegynder på internettet - så start her
I It for Alle 1 er der fokus på det mest grundlæggende du skal vide for at
kunne få noget ud af internettet.
Hvad er internettet, hvordan bevæger man sig rundt og hvad vil det sige at
google? Du vil lære hvordan du udnytter nettet til at finde informationer og
hvordan du sparer penge på fx din sommerferie, dit nye TV etc.
Vi lægger vægt på at du går fra introduktionerne med en lille håndfuld færdigheder, du ikke havde da du kom og du skulle helst have fået lyst til at prøve
mere.
Tag meget gerne din ven eller kollega med og tag vores visitkort med hjem.
Så ved du altid hvor du kan spørge, hvis du efterfølgende har brug for at få
noget gentaget eller får behov for andre former for it-hjælp.
Introduktionen er for alle begyndere. Også for dem der måske kun skriver
med een finger.
Mandag den 30. januar 17.30-19.30
Tilmelding senest torsdag den 26. januar)
Tirsdag den 31. januar 17.30-19.30
Tilmelding senest fredag den 27. januar

It for Alle 2
Få gang i din NemId og brug den
NemId gør det muligt at logge på mange forskellige tjenester på internettet.
Du kan nemt se din forskudsopgørelse, ændre i den (hele året rundt), beregne din skat og finde dine lønsedler i eboks. Er du arbejdsløs kan du bruge
nemID til at logge ind på jobnet.dk.
Denne introduktion er for dig der gerne vil have gang i din nemID uanset hvor
langt du er nået i processen. Måske har du ikke bestilt en endnu. Måske har
du fået en for længe siden af din bank men aldrig fået den aktiveret, eller må-

ske har du aktiveret den og siden aldrig rigtigt blevet fortrolig med at bruge
den. Her får du chancen for at komme i gang sammen med andre i samme
situation. Prøv det af i trygge rammer i dit eget tempo og hav hjælpen lige ved
hånden.
Vi lover dig at du går fra introduktionen med en følelse af at nemID faktisk ER
nemt.
Hvis du meget sjældent rører ved et PC-tastatur, kan det være en fordel at
vælge It for Alle 1 først.
Mandag den 6. februar 17.30-19.30
Tilmelding senest torsdag den 2. februar
Tirsdag den 7. februar 17.30-19.30
Tilmelding senest fredag den 3. februar.
Hvis du gerne vil være med, men ikke kan på nogen af de ovennævnte datoer
kan du tilmelde dig nedenstående torsdag i stedet. Husk at fortælle om du er
mest interesseret i It for Alle 1, eller It for Alle 2.
Torsdag den 2. februar 17.30-19.30
Tilmelding senest mandag den 30. januar
Ring eller sms din tilmelding til Hanne Bjørn, Roskilde Bibliotek på
mobil 29 66 91 14
Du er også velkommen til at maile til hannebjorn@roskilde.dk

Velkommen på Roskilde Bibliotek. Vi glæder os til at se dig ☺
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