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Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser
Vi tilbyder dig en bred vifte af gratis kurser inden for mange emner og på forskellige niveauer.
Det er bibliotekets personale, som underviser på alle kurser.
Undervisningen foregår på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager Bibliotek.

Vigtigt at vide
Før du melder dig til et eller flere af bibliotekets kurser, er det vigtigt, at du læser følgende:

Tilmelding
Du kan tilmelde dig de enkelte kurser på vores hjemmeside taarnbybib.dk/tilmeld.
Husk at du kan få en huske-sms, når du selv tilmelder dig kurset på nettet.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Du skal være tilmeldt for at kunne
deltage i vores kurser.

Afbud
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage, da vi ofte har venteliste på
vores kurser. Du melder afbud ved at kontakte biblioteket på tlf. 32 46 05 20.
Ret til aflysning:
Hvis der er færre end fire tilmeldte til et kursus kl. 12 dagen før kursets start, så forbeholder
biblioteket sig retten til at aflyse kurset.
NB: Husk at du kan abonnere på kursuskataloget pr. e-mail.
Tilmeld dig på taarnbybib.dk/abonnement.
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BRUG DIN PC

- for begyndere og let øvede

Husk at melde afbud
på 32 46 05 20, hvis
du bliver forhindret i
at deltage.

Del 1
Mandag d. 2. november

Tårnby Hovedbibliotek

Del 2
Mandag d. 9. november

kl. 13 - 15

Del 1
Torsdag d. 22. oktober

Vestamager Bibliotek

Del 2
Torsdag d. 29. oktober

kl. 10 - 12

Her kan du lære at:

TÆND FOR PC´EN OG KOM
PÅ NETTET
- computer for begyndere

Del 1
Torsdag d. 1. oktober

Tårnby Hovedbibliotek

Del 2
Torsdag d. 8. oktober

kl. 10 - 12

Har du aldrig prøvet at bruge en computer?
Føler du dig utryg og lidt bagud i forhold til det
digitale samfund, men er du samtidig nysgerrig
for at se, hvad internettet giver af muligheder?
Så er dette kursus måske noget for dig.
Vi viser de helt basale ting, du skal vide, når du
arbejder på computeren. Vi gennemgår tastaturet, øver i at bruge musen og viser hvordan du
kommer på internettet.
Undervisningen foregår i et roligt miljø og med
god tid til den enkelte. Tag gerne din ægtefælle
eller en ven med, hvis I er flere, som gerne vil
blive dus med pc’en. Husk blot tilmelding.
Forudsætninger: Du har aldrig brugt en computer før og er fuldstændig nybegynder. Hvis
du har en smule erfaring, kan du evt. tilmelde
dig kurset ”Brug din pc”. Vær opmærksom på,
at du skal deltage i begge kursusdage for at
sikre det bedst mulige udbytte af kurset.
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▪ Lægge filer på en usb-nøgle, så du kan tage
dem med dig
▪ Blive bedre til at organisere og finde rundt i
dit indhold på computeren
▪ Tilføje hjemmesider til favoritter, når du er på
internettet
▪ Bruge basale værktøjer i tekstbehandling
Først gennemgår vi, hvordan man opretter
mapper og flytter filerne, så det er lettere at
finde de enkelte billeder og dokumenter på
computeren. Du lærer også at tilføje hjemmesider fra internettet til dine favoritter, så du
nemt kan finde yndlingssiderne igen.
Anden gang arbejder vi med at få vores filer ind
på computeren fra en usb-nøgle. Derefter gør vi
det omvendte, hvor filer fra computeren overføres til usb-nøglen, så du kan medtage eller videregive billeder og dokumenter til dine venner.
Tag gerne en ven med, hvis I er flere, som
gerne vil blive bedre til at bruge pc’en. Husk
blot tilmelding.
Undervisningen foregår i et roligt miljø og med
god tid til den enkelte.
Forudsætninger: Du har været på kurset
”Tænd og sluk for pc’en” eller har allerede kendskab til computeren, herunder brugen af tastatur
og mus. Hvis du ikke har det, skal du først deltage i ”Tænd for pc’en og kom på nettet”.
Vær opmærksom på, at du skal deltage i begge
kursusdage for at sikre det bedst mulige udbytte
af kurset.

HVAD KAN DU BRUGE DIN
GMAIL TIL?

BRUG GOOGLE-KONTOEN
- men lad den ikke bruge dig

Tårnby Hovedbibliotek
Tirsdag d. 3. november

Tårnby Hovedbibliotek
Tirsdag d. 22. september

kl. 10 - 12

Gmail er et webmailprogram, hvor du
kan sende og modtage e-mails. Vi starter
undervisningen med at se nærmere på
e-mailprogrammet. Vi viser, hvordan du kan
videresende og slette mails samt organisere
dine mails i mapper. Du lærer desuden at
justere indstillingerne i din mailboks, så du bl.a.
kan ændre din adgangskode.
Bemærk: På dette kursus kommer vi ikke ind
på brugen af Googles tjenester Google Docs,
Google Drev og detaljerne omkring Googlekontoen. Hvis du gerne vil lære om disse
tjenester, henviser vi til kurset ”Brug Googlekontoen – men lad den ikke bruge dig”.
Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Det er en fordel, hvis du har en Gmail,
inden du kommer på kurset.
Har du brug for hjælp til at oprette en Gmail,
er du velkommen i Netværkstedet på
Hovedbiblioteket.

kl. 16 - 18

Google tilbyder et væld af muligheder for at opbevare og dele filer og dokumenter på nettet
gennem din Google-konto. Når du har en Gmail,
får du automatisk en Google-konto, som har
mange andre muligheder end e-mail. Det er
nogle af de muligheder, som vi ser nærmere på
her på kurset.
Vi viser dig, hvordan du kan se din Googleaktivitet. Herfra kan du vælge, hvilke
oplysninger Google må få om dig og din færden
på internettet, og hvordan du evt. kan slette
disse oplysninger.
Bemærk: På dette kursus kommer vi ikke ind på
brugen af Gmail. Hvis du gerne vil lære om brugen af Gmail, henviser vi til kurset ”Hvad kan du
bruge din Gmail til?”
Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Måske har du deltaget på kurset ”Hvad kan
du bruge din Gmail til?”.
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SIKKER DIGITAL ADFÆRD

(UNDGÅ) PHISHING OG
FUPBUTIKKER
Tårnby Hovedbibliotek
Onsdag d. 4. november
kl. 10 - 12

Husk at melde afbud
på 32 46 05 20, hvis
du bliver forhindret i
at deltage.

Vil du gerne vide, hvordan du kender forskel på
reelle mails og mails, som er ude på at snyde
dig for penge eller oplysninger? Vi viser dig,
hvilke tegn du skal se efter og hvad du skal
gøre, hvis du er kommet til at klikke på et link i
en phishingbesked fra en svindler.
Vi taler også om, hvad det egentlig er svindlerne er ude efter, når de prøver at snyde os.
Der er gode muligheder for at spare penge ved
at købe dine varer på internettet, men hvordan
ved du om en butik på nettet er troværdig?
Kom og få gode værktøjer til at spotte, hvornår
du kan stole på en butik på nettet og hvornår
du skal gå uden om de lidt for gode tilbud.
Forudsætninger: Grundlæggende kendskab
til brug af pc og internet.
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Du kan få en
huske-sms, når du
selv tilmelder dig
kurset på nettet.

SIKKERHEDSKOPIERING OG
OPDATERING AF PROGRAMMER

HOLD HACKERNE VÆK MED
LANGE KODER OG
TOTRINSLOGIN

Tårnby Hovedbibliotek
Onsdag d. 7. oktober
kl. 10 - 12

Tårnby Hovedbibliotek
Onsdag d. 21. oktober
kl. 10 - 12

Hvorfor er det egentlig vigtigt at opdatere dine
programmer på computer, smartphone og
tablet? En opdatering kan både rumme nye
smarte funktioner, men måske endnu vigtigere,
så kan opdateringer lukke huller i sikkerheden
på din enhed. På kurset viser vi dig, hvordan
du kan tjekke om du skal opdatere din enhed,
så du kan holde hackerne ude af din computer
eller mobiltelefon.
Hvis uheldet skulle være ude og du mister
adgang til dine filer, så er det smart at have
sikkerhedskopieret dine billeder og dokumenter.
Vi viser dig, hvordan du kan sikre dine filer på
forskellige måder.
Forudsætninger: Grundlæggende kendskab
til brug af pc og internet. Medbring gerne din
smartphone eller tablet.

Har du svært ved at blive ved med at finde på
nye og gode adgangskoder? Hvordan kan du
nemt og sikkert holde styr på de mange koder,
du har brug for i det digitale samfund?
På kurset giver vi dig værktøjer, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine koder.
Vi viser også hvordan totrinslogin sikrer, at det
kun er dig, som har adgang til at logge ind på
din e-mail, profiler på sociale medier etc. Tag
gerne din ægtefælle eller en ven med, hvis I er
flere som gerne vil blive mere sikre på nettet.
Forudsætninger: Grundlæggende kendskab
til brug af pc og internet.

Genbrug ikke dit kodeord

Mange mennesker genbruger det samme kodeord til forskellige tjenester på internettet.
Problemet er, at hvis andre får kendskab til kodeordet, kan det skaffe dem adgang til
de steder, kodeordet eller passwordet også er i brug.
Derfor skal dit kodeord også være unikt.

a

Tem

Vigtige steder at bruge unikke kodeord
Da en stor del af vores personlige oplysninger er flyttet på internettet, er det især vigtigt
at bruge unikke kodeord følgende steder:
• Din e-mailkonto
• Dine profiler på sociale medier
• Dit NemID
kilde: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/lav-et-staerkt-kodeord/
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SIKKER DIGITAL ADFÆRD

DIGITAL POST OG E-BOKS.DK
- lær at udnytte din e-Boks bedre
( for fortsættere )

Del 1
Tirsdag d. 22. september
Del 2
Tirsdag d. 29. september

Du kan få en
huske-sms, når du
selv tilmelder dig
kurset på nettet

Tårnby Hovedbibliotek

kl. 10 - 12

Modtager du post fra det offentlige i din digitale
postkasse / e-Boks, og kunne du godt tænke
dig at bruge postkassen til mere – så er dette
kursus måske noget for dig. Vi gennemgår kort
de basale funktioner, før vi går videre til de lidt
mere avancerede muligheder. Der bliver god
tid til praktiske opgaver. Først viser vi de enkelte funktioner, og bagefter arbejder du i din
egen postkasse.
Vær opmærksom på, at du skal deltage i
begge kursusdage for at sikre det bedst
mulige udbytte af kurset.

Del 1
Vi viser, hvordan du kan ordne din post
i mapper og få bedre overblik over din
postkasse, og du lærer at tilmelde afsendere,
så du kan udnytte den digitale postkasse
bedre.
Del 2
Vi viser, hvordan du kan give andre adgang
til din postkasse, hvordan du kan skrive
breve til det offentlige og hvordan du kan
gemme dine vigtige dokumenter.
Husk derfor at medbringe dit NemID.
Forudsætninger: Du har allerede en e-Boks
/ digital postkasse og er vant til at bruge en
pc. Husk at medbringe dit NemID og gerne
eventuelle dokumenter på en usb-nøgle.
Hvis du gerne vil have hjælp til at oprette din
e-Boks /digitale postkasse, så henviser vi til
Netværkstedet på Hovedbiblioteket.

Lav et stærkt kodeord
Et stærkt kodeord eller password består af minimum 12 eller flere tegn, og bruges kun ét sted.
Bruger du det samme kodeord overalt, kan andre få adgang til dit indhold.
Du må ikke dele dit kodeord med andre.
Stærke kodeord er svære at huske, men du kan bruge forskellige huskeregler.
Her kan du se eksempler på stærke og lange kodeord, som er nemme at huske.
Her er en enkelt regel, hvor du tager udgangspunkt i hvert bogstav i et almindeligt navn:
P I A – PigeInviteredeenAnden - 20 tegn.
E M M A - EnMandMaledeAldrig -18 tegn
8

Du kan også lave din egen huskeregel.

DIT DIGITALE EFTERLIV

Hvad du ellers kan gøre for
at forbedre din sikkerhed
Når du har lavet et stærkt kodeord, kan du
forbedre din sikkerhed yderligere ved at
bruge to-faktor login. Du kan også bruge en
password manager.
To-faktor eller to-trins login
To-faktor login betyder, at du skal igennem to
trin for at logge ind: Du kan for eksempel få
en kode på sms på din telefon, som du skal
indtaste, efter du har indtastet dit normale
kodeord. Du skal dog ikke taste to koder hver
eneste gang du skal tjekke Facebook, men blot
når du installerer en app på en ny telefon eller
benytter en ny browser til login.
Hvis andre forsøger at logge ind på din konto vil
du få besked om det, hvis to-faktor er slået til.
NemID er et andet eksempel på to-trins-login:
Du taster først dit kodeord og derefter en engangskode fra dit nøglekort, eller du bekræfter
adgangen i NemID nøgleapp.
kilde: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/
lav-et-staerkt-kodeord/

- hvem arver dine data?

Tårnby Hovedbibliotek
Torsdag d. 17. september
kl. 10 - 12

Vestamager Bibliotek
Fredag d. 6. november
kl. 10 - 12

Har du styr på, hvad der sker med din mailkonto, dine profiler på sociale medier og dit fillager i skyen, når du ikke er her mere eller ikke
længere er i stand til at bruge pc og smartphone?
Har du gjort dig klart, om dine pårørende skal
have adgang til dine familiebilleder i skyen og
din mailkonto, når du dør? Og hvad har du
egentlig liggende af vigtige dokumenter og fotos
på nettet? Det er vigtigt at tage stilling til alt
dette, da dine filer ellers vil være utilgængelige
for dine efterladte og dine profiler fortsat vil
eksistere i den virtuelle verden.
Kom og hør, hvordan du kan indstille eksempelvis Gmail og Facebook, så du selv bestemmer, hvad der skal ske med din digitale arv og
hvordan dit digitale efterliv skal se ud.
Vi kommer også ind på hvordan dine pårørende kan hjælpe dig digitalt uden at misbruge dit
NemID eller hacke dine profiler / mailkonto.
Tag gerne din ægtefælle, nabo eller ven med,
så I sammen kan få styr på din digitale arv,
husk blot at melde jer til.
Forudsætninger:
Kendskab til brug af internettet.
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SIKKER DIGITAL ADFÆRD

MOBILEPAY

- digital betaling for begyndere

Tårnby Hovedbibliotek
Torsdag d. 24. september
kl.10 - 12

Vil du gerne kunne overføre penge til dine venner og familie med din smartphone på en nem
og tryg måde? Med MobilePay kan du helt enkelt og sikkert overføre penge og betale i forretninger, helt uden at bruge dankort, kontanter
eller lange kontonumre. På kurset viser vi,
hvordan du opretter dig som bruger af MobilePay, og hvordan en betaling foregår.
Vi viser dig også, hvordan du gennem appen
WeShare på en lignende nem måde kan dele
udgifter mellem flere personer. WeShare er et
praktisk og smart værktøj, som kan bruges til at
fordele fælles udgifter eksempelvis på en ferie
med familien, et sammenskudsgilde med vennerne eller hvis man skal dele udgifterne til
et fælles gavekøb.
Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Medbring gerne din opladede smartphone
eller tablet samt adgangskoden til din app-butik.

Mit digitale selvforsvar

Mit digitale selvforsvar er en gratis app, der
hjælper dig med at være sikker online og
holder dig opdateret på digitale trusler.
Appen har guides og gode råd, der hjælper
danskerne til sikker og tryg online adfærd .
Som bruger modtager du advarsler om falske
e-mails, fup-konkurrencer, svindel-sms’er,
ondsindede hjemmesider og øvrig it-relateret
kriminalitet. Det sker gennem et samarbejde
med et netværk af myndigheder, NGO’er og
virksomheder, som alle deler aktuelle trusler.
Med Mit digitale selvforsvar har du også mulighed for at videreformidle trusler, du står overfor
i hverdagen. Aktive brugere kan altså være
med til at advare om specifikke trusler, inden
de når at gøre skade. Hent app’en i App Store
eller Google Play.
Appen drives i et samarbejde mellem
Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.
kilde: https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/
mit-digitale-selvforsvar/
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FÅ TJEK PÅ
FERIEBILLEDERNE
Del 1
Mandag d. 19. oktober
Del 2
Mandag d. 26. oktober

Tårnby Hovedbibliotek

kl. 16 - 18

Vi viser, hvordan du overfører dine fotos fra
digitalkamera, tablet eller smartphone til
computeren og sikrer dig med en backup,
enten på en usb-nøgle eller i skyen med
programmet Google Fotos.
Vi gennemgår de forskellige muligheder i Google
Fotos og viser enkle redigeringsværktøjer.
Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Det er en fordel, hvis du har en Gmail,
inden du kommer på kurset.
Har du brug for hjælp til at oprette en Gmail,
er du velkommen i Netværkstedet på
Hovedbiblioteket.

Gem dine
billeder i skyen
Du har måske hørt udtrykket
”at gemme noget i skyen”. Det betyder,
at man gemmer sine billeder og dokumenter på nettet. Det giver mange muligheder. F.eks. behøver billeder ikke at optage plads på din computer eller telefon.
Og du kan åbne dem, lige meget hvor du
er, bare du har adgang til internettet.
Og sker der det, at telefon falder i toilettet
eller bliver snuppet af en tyv, så mister
du ikke dine billeder.
Der findes mange skyløsninger.
Det anbefales, at man bruger de store
kendte mærker. De findes ofte som gratis
løsninger, men kan også udvides med
ekstra plads mod betaling.
En af dem er f.eks. Google Fotos, hvis
gratis løsning har uendeligt meget
plads, hvis man gemmer billeder i anbefalet størrelse.
Udover at være en lagerplads til dine
billeder på nettet, så har Google Fotos
også billedbehandling, smart søgefunktion og mange andre funktioner.
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PODCAST

- for begyndere
Tårnby Hovedbibliotek
Fredag d. 13. november
kl. 10 - 12

Har du lyst til at vide mere om, hvad podcast er
og hvor du henter dem?

WINDOWS 10

- hvordan virker styresystemet?

Del 1
Fredag d. 25. september
Del 2
Fredag d. 2. oktober

Tårnby Hovedbibliotek

kl. 10 - 12

Vi viser dig, hvordan du finder rundt i Windows
10, og hvordan dette styresystem adskiller sig
fra Windows 8 og endnu tidligere versioner af
Windows.
Det, som du måske kender fra tidligere versioner af Windows, er ændret. Vi hjælper
dig med at finde frem til de programmer, du
gerne vil bruge, og hvilke smarte genveje,
du kan benytte.

Alle taler om podcast, men hvad er det egentlig og hvordan finder du podcast, som interesserer dig?
Podcast giver dig friheden til at lytte til lige
netop de udsendelser du har lyst til, når det
passer dig og ganske gratis. Du kan lytte til
de små populære ”radioprogrammer” på din
smartphone, tablet eller gennem din pc.
Vi viser dig, hvordan du gør og kommer med
vores anbefalinger inden for forskellige emner,
så du kan blive inspireret til selv at finde dine
yndlingspodcast, uanset om du er til debatprogrammer, virkelige kriminalhistorier eller
gode fortællinger.
Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Medbring gerne din smartphone eller
tablet samt adgangskoden til din app-butik.

Vi viser dig en masse tips og tricks og hjælper
dig godt videre med det nye Windows.
Kurset foregår over to undervisningsgange,
så der bliver god tid til at prøve funktionerne
af og stille spørgsmål, ligesom du også får
mulighed for at løse nogle enkle opgaver.
Tag gerne din ægtefælle eller en ven med,
hvis I er flere, som gerne vil blive bedre til
styresystemet. Husk blot tilmelding.
Forudsætninger: Kendskab til brug af pc.
Vær opmærksom på, at du skal deltage i
begge kursusdage for at sikre det bedst
mulige udbytte af kurset.
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Husk at melde afbud
på 32 46 05 20, hvis
du bliver forhindret i
at deltage.

BRUG FACEBOOK
TIL MERE
Tårnby Hovedbibliotek
Onsdag d. 18. november
kl.13 - 15

Du er bruger på Facebook og har styr på de
basale funktioner. Men hvad kan du bruge
Facebook til ud over statusopdateringer og at
følge dine venners aktiviteter?
Kom også og hør mere om, hvordan du bruger Facebook til at dele billeder, videoer og
links med dine venner. Vi viser også, hvordan
du holder styr på dine privatindstillinger og får
overblik over, hvilke oplysninger Facebook
indsamler om dig.
Kurset tager udgangspunkt i brugen af Facebook på smartphone eller tablet, så medbring
din egen tablet eller smartphone. Hvis du er
vant til at bruge Facebook på pc, så kan layoutet være anderledes, men funktionerne er
de samme.
Forudsætninger: Kendskab til brug af
Facebook og internettet. Du har eventuelt
tidligere deltaget i kurset ”Facebook for
begyndere”. Medbring din fuldt opladede
smartphone eller tablet.

Kun svindlere spørger
om dit NemID

De tider er forbi, hvor svindlerne kun
brugte de såkaldte phishing-mails til at
franarre danskerne deres personlige
oplysninger. Sms’er er også kommet
på svindlernes repertoire, og så kaldes
fænomenet smishing.
Svindlerne finder hele tiden nye metoder, så hver gang vi lærer at spotte et
kneb, finder de på nye. Men en ting er
sikkert: Hvis nogen beder om informationer fra dit NemID, så har de skumle
bagtanker.
Digitaliseringsstyrelsens gode råd
▪ Hold dit NemID og adgangskoder for
dig selv
Hverken Digitaliseringsstyrelsen, Nets
DanID, virksomheder eller myndigheder vil bede dig om, at oplyse personlige kodeord eller NemID nøgler.
Lad være at svare på en sådan henvendelse.
▪ Vær varsom med at klikke på links i
mails og sms’er
Svindlerne er gode til at få mails og
sms’er til at se troværdige ud. Er du
i tvivl, så klik ind via afsenderens officielle hjemmeside eller med en hurtig
søgning på nettet tjekke mailadressen eller telefonnummeret og se, om
oplysningerne stemmer. Du kan også
kontakte virksomheden eller myndigheden via den officielle hjemmeside eller
telefonnummer og få bekræftet, at de
står bag henvendelsen.
▪ Træk vejret, før du klikker
Svindlerne forsøger at få dig til at gøre
noget i en fart. Vent med at svare til du
har god tid og kan tænke dig om.
▪ Led efter de små tegn, der afslører
svindler-links
Der er flere tegn, der afslører dem:
Holder du musen over et link i en mail,
kan du se hvor linket reelt vil lede
dig hen. I stedet for at klikke på det
direkte link, kan du gå via afsenderens
officielle hjemmeside.
(kilde: Sikkerdigital.dk)
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SLÆGTSHISTORIE
KILDER PÅ NETTET
- for begyndere

Del 1
Onsdag d. 4. november
Del 2
Onsdag d. 11. november

- det foregår i dit eget hjem
Tårnby Hovedbibliotek

kl. 13 - 15

Kender du din slægt?
Du kan søge efter din slægt på nettet.
På kurset lærer du at bruge de to vigtigste
kilder – kirkebøger og folketællinger. Materialet
til kurset ligger på arkivets hjemmeside, så du
også kan bruge det derhjemme.
Se gerne mere her:
https://taarnbybib.dk/page/slaegtshistorikere
Forudsætninger: Kurset er for begyndere i
slægtsforskning. Du er vant til at bruge en
PC og er god til at bruge tastatur og mus.
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KUNNE DU TÆNKE DIG
AT LÆRE AT BRUGE EN
COMPUTER?

Her er slægten Bacher og Gustavsen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1258

Uanset om du selv har en computer eller ej, så
har biblioteket et godt tilbud til dig, der gerne
vil lære mere om computeren og internettets
mange muligheder.
Tilbuddet er til dig, som har vanskeligt ved at
komme på biblioteket p.g.a. handicap, sygdom
eller alder og bor i Tårnby Kommune.
Vi tilbyder et forløb af ca. tre måneders varighed, hvor du jævnligt vil få besøg af en medarbejder fra biblioteket, som vil lære dig at bruge
computeren og finde rundt på internettet i ro og
mag, så du bliver bedre rustet til det moderne
digitale samfund.
Hør nærmere om tilbuddet på tlf. 3246 0500.

Kursusoversigt
Tårnby Hovedbibliotek
			

Ugedag Dato		Navn							Tidspunkt
Torsdag		 17. september

Dit digitale efterliv - hvem arver dine data?		

10 - 12

Tirsdag		 22. september

Digital post og e-Boks.dk, del 1				

10 - 12

Tirsdag		 22. september

Brug Google-kontoen - lad den ikke bruge dig		

16 - 18

Torsdag		 24. september

MobilePay - digital betaling for begyndere 		

10 - 12

Fredag		 25. september

Windows 10, del 1					

10 - 12

Tirsdag		 29. september

Digital post og e-Boks.dk, del 2				

10 - 12

Torsdag		 1.		oktober

Tænd for PC’en og kom på nettet, del 1			

10 - 12

Fredag		 2.		oktober

Windows 10, del 2					

10 - 12

Onsdag		 7.		oktober

Sikkerhedskopiering og opdatering af programmer

10 - 12

Torsdag		 8.		oktober

Tænd for PC’en og kom på nettet, del 2			

10 - 12

Mandag		 19. oktober

Få tjek på feriebillederne, del 1				

16 - 18

Onsdag		 21. oktober

Hold hackerne væk med lange koder og totrins-login

10 - 12

Mandag		 26. oktober

Få tjek på feriebillederne, del 2				

16 - 18

Mandag		 2.		november

Brug din pc, del 1					

13 - 15

Tirsdag		 3.		november

Hvad kan du bruge din Gmail til?			

10 - 12

Onsdag		 4.		november

(Undgå) Phishing og fupbutikker				

10 - 12

Onsdag		 4.		november

Slægtshistorie for begyndere, del 1			

13 - 15

Mandag		 9.		november

Brug din pc, del 2					

13 - 15

Onsdag 		 11. november

Slægtshistorie for begyndere, del 2			

13 - 15

Fredag		 13. november

Podcast for begyndere					

10 - 12

Onsdag		 18. november

Brug Facebook til mere					

13 - 15		

Vestamager Bibliotek

				
Ugedag
Dato		Navn							Tidspunkt
Torsdag		 22. oktober

Brug din PC - for begyndere og let øvede, del 1		

10-12

Torsdag		 29. oktober

Brug din PC - for begyndere og let øvede, del 2		

10-12

Fredag		 6. november

Dit digitale efterliv - hvem arver dine data?		

10-12
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NETVÆRKSTEDET

I Netværkstedet kan du få hjælp til at bruge internettet, pc, tablet og mobil og få hjælp til selvhjælp
til ”normale” dagligdags IT-spørgsmål, som du kan
arbejde med på stedet.

Har du brug for hjælp til IT?

Tårnby Hovedbibliotek
Torsdage
kl. 14 - 16

Vi gør vores bedste for at hjælpe dig, men kan
ikke love, at vi kan løse alt. Spørg og hjælp også
gerne de andre brugere.
Vi holder åbent i Netværkstedet hver torsdag
fra kl. 14-16, hvor frivillige i Netværkstedet og
bibliotekets medarbejdere vil være klar til at
hjælpe med stort og småt indenfor IT. Mangler du
plads på din smartphone, driller dine apps eller
har du brug for hjælp til at fjerne eller installere et
nyt program, så hjælper vi dig.

Tryk: 1.800 efterår 2020
Damgaard-Jensen A/S

Vi lover ikke, at vi kan løse alt, men vi gør altid et
forsøg. Dog skiller vi ikke din pc ad, og alt hvad
der sker på din enhed er dit eget ansvar.

TÅRNBY HOVEDBIBLIOTEK
Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 05 20, bibliotek@taarnby.dk
Mandag - fredag
kl. 8 - 20
kl. 9 - 16
16 Lørdag - søndag

VESTAMAGER BIBLIOTEK
Ugandavej 111, 2770 Kastrup
Tlf. 32 53 54 99, bibliotek@taarnby.dk
Mandag - fredag
kl. 9 – 19
Lørdag 			
kl. 9 – 16

f

facebook.com/TaarnbyBibliotek
instagram.com/taarnbybibliotek

