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Kursusbeskrivelser. 
2. HALVÅR 2019 

Uge 34 – Uge 50. 



side 2. halvår 2019

2 Oversigt over kursus dage/perioder
3 Billed & videoredigering 7 uger
4 Billedbehandling Workshop 14 uger
5 Billedbehandling - 14 uger
6 Billedhåndtering - 7 uger
7 Bliv dus mem din MAC - 7 uger
8 Chromebook
9 Digital sikkerhed

10 Facebook - 5 uger
11 Fotobogen - dine egne foto - 7 uger
12 Fotografering med spejlrefleks
13 Google-Universet og sikkerhed - 7 uger
14 Grundkursus I - Windows 10
15 Grundkursus II - Windows 10
16 Hjemmeside med WordPress- 7 uger
17 IPAD 1 - 7 uger
18 IPAD 2 - 7 uger
19 IPAD 3 - 7 uger
20 Kom godt i gang med dine aner - 7
21 Lær at benytte dit Smart-TV
22 Microsoft Office Online - 7 uger
23 Min Livshistorie - 7 uger
24 Tablet Andoid - 7 uger
25 Videoredigering introduktion - 7 uger
26 Windows 10-3 - 7 uger
27 Windows lidt af hvert - 7 uger

KURSUS 
BESKRIVELSER 



Efterår 2019 - Kurser der starter i perioden - uge 34 til 38. 

Datastue 1 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20 
Windows 10 - (niv. 1) 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934111 

Min livshistorie 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934211 

Billedhåndtering 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934311 

Billede workshop 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934411 

Billedbehandling 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934511 

11:30 – 13:50 
Find dine aner 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934112 

Windows 10 – (niv. 3) 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934212 

Facebook 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934312 

Digital fotografering 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934412 

 

14:00 – 16:20      

Datastue 2 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20 
Fotobogen 1 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934121 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934221 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934321 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934421 

 

11:30 – 13:50 
Fotobogen 2 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934122 

Win. 10 - Lidt af hvert 
Start i uge 35 – 7 uger 

Kursusnr.: 935222 
   

14:00 – 16:20      

Datastue 3 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20 
Kend dit Smart TV 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934131 

Windows 10 – (niv. 1) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934231 

iPad 2 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934331 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934431 

iPad 1 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934531 

11:30 – 13:50 
Billede & Video redigering 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934132 

Windows 10 – (niv. 3) 
Start i uge 34 – 7 uger 

Kursusnr.: 934232 
 

Appel Macbook 
Start i uge 38 – 7 uger 

Kursusnr.: 938432 

 

14:00 – 16:20  
iPad 1 

Start i uge 34 – 7 uger 
Kursusnr.: 934233 

 
Chrome Book 

Start i uge 35 – 7 uger 
Kursusnr.: 935433 

 

 

 



Efterår 2019 - Kurser der starter i uge 40 eller senere. 

Datastue 1 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20  
Min livshistorie 

Start i uge 41 – 7 uger 
Kursusnr.: 941211 

Billedhåndtering 
Start i uge 43 – 7 uger 

Kursusnr.: 943311 

Billede workshop 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934411 

Billedbehandling 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934511 

11:30 – 13:50 
Find dine aner 

Start i uge 341 – 7 uger 
Kursusnr.: 941112 

    

14:00 – 16:20      

Datastue 2 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20 
Fotobogen 3 

Start i uge 43 – 7 uger 
Kursusnr.: 943121 

 
Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934321 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934421 

IT Sikkerhed 
Start i uge 40 – 7 uger 

Kursusnr.: 940521 

11:30 – 13:50 
Fotobogen 4 

Start i uge 43 – 7 uger 
Kursusnr.: 943122 

Win. 10 - Lidt af hvert 
Start i uge 43 – 7 uger 

Kursusnr.: 943222 

Videoredigering intro. 
Start i uge 41 – 7 uger 

Kursusnr.: 941322 

Hjemmeside Wordpress 
Start i uge 41 – 7 uger 

Kursusnr.: 941422 
 

14:00 – 16:20      

Datastue 3 

Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:00 – 11:20 
Kend dit Smart TV 

Start i uge 43 – 7 uger 
Kursusnr.: 943131 

Windows 10 – (niv. 1) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934231 

iPad 3 
Start i uge 43 – 7 uger 

Kursusnr.: 943331 

Windows 10 – (niv. 2) 
Start i uge 34 – 14 uger 

Kursusnr.: 934431 

iPad 1 
Start i uge 41 – 7 uger 

Kursusnr.: 941531 

11:30 – 13:50 
Billede & Video redigering 

Start i uge 43 – 7 uger 
Kursusnr.: 943132 

Windows 10 – (niv. 3) 
Start i uge 41 – 7 uger 

Kursusnr.: 941232 

Libre Office tekst 
Start i uge 40 – 7 uger 

Kursusnr.: 940332 

Appel Macbook 
Start i uge 38 – 7 uger 

Kursusnr.: 934432 

Android Tablet 
Start i uge 40 – 7 uger 

Kursusnr.: 940532 

14:00 – 16:20  
iPad 1 

Start i uge 41 – 7 uger 
Kursusnr.: 941233 

Google Universet 
Start i uge 40 – 7 uger 

Kursusnr.: 940333 

Microsoft Office online 
Start i uge 43 – 7 uger 

Kursusnr.: 943433 
 

 

 



  
 
 
      
 

Kursusnr.: 934132 & 943132 Side - 3 11-05-2019 

 

Nem Billede & Video redigering. 

Kursusbeskrivelse 
 

Antal  4 - 6 deltagere 

 
Varighed 7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause. 

 
Formål Ved at benytte programmerne ”Billeder” i Windows 10 og 

”Google foto” skal vi redigerer billeder og videoer på en 
simplere og enklere måde. Resultatet bliver ikke så 
avanceret som med de specialiserede programmer, men 
er tilstrækkeligt for de fleste af os og meget hurtigere. 
 

Indhold - Vi skal lærer at overfører billeder og videoer fra 
smartphone/tablets og kameraer. Vi skal også lærer 
hvordan billederne automatisk kan overføres til Pc’en. 
 

- Vi gennemgår og prøver de mange muligheder 
Windows 10 ”Billeder” app’en tilbyder. Det bliver også 
gennemgået og prøvet hvordan OneDrive og 
”Billeder” app’en kan arbejde sammen. 

 
- Vi skal redigerer fotos og videoer med ”Billeder” 

app’en og vi skal lave en færdig film bestående af 
både billeder og videoer. Der skal også sættes lyd og 
tekster til filmen inden den er færdig. 
 

- Programmet ”Google Fotos” installeres og 
funktionerne gennemgås. Vi skal se på hvordan man 
henter billeder til programmet og opretter albums. 
 

- Vi slutter af med at gennemgå og prøve hvordan man 
kan benytte Googles ”You Tube” til at dele videoer og 
film med andre. Det gennemgås også hvordan man 
kan dele sit materiale med familie og venner. 

Forudsætning:  At du er fortrolig med brugen af en Windows 10 PC, 
samt har nogle billeder og videoer du vil have redigeret. 

Du kan medbringe din egen PC eller benytte foreningens Windows 10 PC. 

 



 
 
 
 
 
 

11-05-2019 

BILLEDBEHANDLING 2 
WORKSHOP 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

 
 
 
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 14 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At arbejde med forskellige billedbehandlings 
muligheder 
 
 

Indhold - Arbejde selvstendigt med mulighed for hjælp 
med egne billeder i gratisprogrammer 

- Billedbehandling med programmet Gimp 
- Open Shot video editor 
- Google Fotos 
- Windows 10 billeder 
- Lave film af udvalgte billeder med musik i 

OpenShot Video Editor. 
 

 
Forudsæt- 
ninger 

Du skal være rutineret IT bruger 
Du skal have en computer bærbar eller stationær 
med Windows 10, samt have en god fornemmelse 
for brugen af en PC. 

 

 

side - 4 



 
 
 
 
 
 

11-05-2019 

BILLEDBEHANDLING 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

 
 
 
 
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 14 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At få kendskab til forskellige billedbehandlings 
muligheder, bl.a. programmet Gimp 
 

Indhold - Anvendelse af Stifinder, mapper 
- Overføre billeder fra telefon, kamera eller SD 

kort 
- Billedbehandling med billeder i Windows 10 
- Anvendelse af Google Fotos 
- Billedbehandling med programmet Gimp 
- Lave film af udvalgte billeder med musik i 

OpenShot Video Editor 
 

Forudsæt- 
ninger 
 
 
 
 

Du skal have en computer bærbar eller stationær 
med Windows 10, samt have en god fornemmelse 
for brugen af en PC. 
Medbring eventuelt dit billedmateriale. 
Der vil i undervisning primært blive anvendt filer 
udleveret i forbindelse med kursusstart. 
Du er velkommen til at medbringe egen pc med 
opdateret Windows 10.  
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11-05-2019 

Billedhåndtering 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 7 uger à 2 timer 20 min. incl. pause. 
 

Formål Lære at holde styr på dine billeder  
 
 

Indhold - Overføre billeder fra kamera/telefon 
- Organisere billeder i mapper 
- Simpel redigering af billeder, f.eks. beskæring/røde 

øjne, som foregår med Windows 10 
- Sende billeder med e-mail 
- Gemme på USB-stik/ekstern harddisk 
- Kort gennemgang af de forskellige ”skyer” 
 
 

 
Forudsæt- 
ninger 

Man skal være en god PC- bruger og have forståelse for, 
hvordan Stifinder er opbygget. 
 
 

 
Medbring: Dit kamera og eller smartphone, opladere, 
overførselsledninger, USB stik, brugernavn og adgangskoder til  
Appel-Id, e-mail m.m.  
Man kan medbringe egen pc med opdateret Windows 10. 
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11-05-2019 

Bliv dus med  din Mac  

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
  
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause. 
 

Formål At lære kursisterne alt om de grundlæggende 
funktioner på en Mac, således at man bliver en 
sikker Mac-bruger 
 
 

Indhold Der vil blive arbejdet med  
- Skrivebordet, Menulinje, Spotlight og Dock  
- Finder  
- Safari – indstillinger, sikkerhed, dele mv. 
- Mail – indstillinger, sende, modtage, signatur og 

mapper 
- Kontakter 
- Kalender   
- Noter 
- Systemindstillinger 
- Fotos 
- iCloud 

 
 
Forudsæt- 
ninger 

 
Der kræves ingen forudgående kendskab til en Mac  

 
Der arbejdes på egen Mac computer 
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11-05-2019 

ChromeBook 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 
Antal  6 deltagere 

 
U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 

 
Formål At introducere- og udbygge deltagernes kendskab til 

ChromeBook / Chrome OS 
 

Målgruppe 

- PC-brugere, der overvejer køb af en ny bærbar PC og 
finder Windows 10 for uoverskuelig og teknisk krævende. 

- Smartphone- og tablet brugere (m Android styresystem), 
der ønsker en større skærm og fast tastatur. 

- Windows brugere, der hovedsagelig bruger PC'en til at gå 
på internettet via Chrome WEBbrowseren - eller andre 
WEBbrowsere. 

 

Indhold 

Der arbejdes med: 
- Hvad er ChromeBook / Chrome OS 
- Chrome OS sammenlignet med Windows 10 
- Chrome OS sammenlignet med Android 
- Brug af Chrome WEBbrowser 
- Brug af af Apps fra Google Play Butik 
- Deltagernes ønsker 
 

Forudsæt- 
ninger 

Interesse for at udnytte internettets mange muligheder. 
ChromeBook kræver en internetforbindelse. 
Du skal medbringe din egen ChromeBook 

 
En ChromeBook er en bærbar PC, hvor styresystemet er Chrome OS - et 
alternativ til Windows 10 (og Mac OS  X ). 
Chrome OS er et enklere og hurtigere styresystem end Windows 10 og er 
derfor velegnet til den "lette" PC-bruger. 
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11-05-2019 

Digital sikkerhed 

Kursusbeskrivelse 
 

 
  
 
 
 
 

Antal  6-8 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. 
 

Formål At bibringe deltagerne en skærpet forståelse for og 
anvendelse af sikkerhed på mange fronter 
 

Indhold 

Der arbejdes med: 
 
- Password, gode og dårlige 
- Password opbevaring 
- Sikkerhed og sikkerhedskopiering 
- Genskabning af sikkerhedskopieret materiale 
- Identitetstyveri 
- Forhold og sikkerhed omkring NemID 
- Virussikkerhed 
- Hvad er Ransomware, Spyware, Adware 
- Heimdal 
- og meget andet 

 

Forudsæt- 
ninger 

 
Man skal være rimelig rutineret PC- bruger og have 
forståelse for, hvordan Stifinder er opbygget. 
(Kendskab til mappestruktur)  
At man medbringer en pc som skal have styre-
systemet - windows 10 
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11-05-2019 

Facebook 

Kursusbeskrivelse 
 

 
Kurset kører som en form for Workshop, hvorfor du inden kursusstart vil blive 
kontaktet af underviseren for planlægning af dit forløb. 
 
 
 
  
 

Antal  4-6 deltagere 
 

U-tid 5 uger a’ 2 timer og 20 min. 
 

Formål At du skal blive en habil Facebook bruger 
 
 

Indhold - Opsætning af en Facebook profil 
- Hvad er den rigtige profil for dig 
- Introducere dig til hvordan du kan kommunikere 

med familie og venner. 
- Hvordan sikrer du at du bestemmer hvem der 

skal kunne se din profil 
- Hvilke oplysninger har Facebook over dig 
- Hvordan kan du styre oplysningerne 

 
 
 
Forudsæt- 
ninger 

 
 
Man skal være rimelig rutineret PC- bruger  
 
Du må gerne medbringe din egen pc 
 
Du skal huske at medbringe brugernavn og 
adgangskode til Facebook 
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11-05-2019 

Fotobogen 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
  
 

Antal  6 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At få fremstillet en fotobog med billeder fra en fest, 
ferie eller som gave til en konfirmation. 
 

Indhold 

Der arbejdes med: 
- Cewe fotobogen – andre fotobøger kan komme 

på tale.  
- Størrelse og indbindingskvalitet. 
- Sortering og opdeling af dine fotos 
- Flytning af billeder fra fotoapparat, telefon eller 

din pc. 
- Gamle papirbilleder, der skal scannes så de er 

digitale 
- Oprettelse af fotobogs projekt  
- Hvor mange sider skal bogen være på 
- Opbygning af de forskellige sider med skiftende 

antal billeder 
- Udseende, som rammer og baggrunde 
- Hvordan sætter man tekster ind 
- Færdiggørelse og produktion af bogen 

 

Forudsæt- 
ninger 

Man skal være rimelig rutineret PC- bruger og have 
forståelse for, hvordan Stifinder er opbygget. 
(Kendskab til mappestruktur)  
Som udgangspunkt arbejder man på vores pc’er og 
gemmer på et USB, som gør at man kan arbejde 
videre hjemme på egen pc. 
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11-05-2019 

Fotografering med 
spejlrefleks eller 

mobilkamera 
 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 
 
 

Antal  4-6 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. 
 

Formål At give kursisterne et kendskab til deres eget 
kamera, og hvordan man indstiller det for at tage 
”gode” billeder . 
Med et nyt kamera har du de bedste forudsætninger 
for at tage gode billeder, og alle kameraer kan i dag 
lave hæderlige billeder på programmet Auto, men 
vil du have endnu bedre fotos, er auto dog 
ikke nok.  

Indhold 

Der arbejdes med: 

 Forbinde dit kamera med computeren 
 Overførsel af billederne til computeren 

 Valg af objektiv  
 Lukketid - Fokusering - Blænde 

 Billedformat - Brændvidde - Dybdeskarphed 

 Afstand til motivet - Det gyldne snit 
 ISO - lysfølsomhed 

 Farve – Sort/Hvid – Farveteori 
 Flash og tilbehør 
 

Forudsæt- 
ninger 

At du har et kamera, og gerne vil kunne bruge det 
udover autofunktionen. 
Du kan indstille kameraet, så du kan lave 
gode/bedre billeder. 
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12-05-2019 

Google-Universet og sikkerhed 

Kursusbeskrivelse 
 

 

Antal  4-6 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 

 
Formål At kunne anvende Google mail, kalender, kontaktpersoner 

og nogle af de andre elementer, Google tilbyder  
 

Målgruppe 

Er du Gmail-bruger, ligger al din mail i skyen. Men foruden 

dine mail-dokumenter har du også adgang til gratis at 
gemme dokumenter og billeder på dit Google-område i 

skyen. Og så bliver dine dokumenter aldrig væk, selv ikke 
hvis din computer bliver stjålet 

 

Indhold 

Der arbejdes med: 
 Mail: Læse og sende mail, flytte indbakke-dokumenter 

over i mapper (“etiketter”)  
 Tilpasse indbakkeoversigtens udseende  

 Håndtering af reklamer og spam  
 Kalender: oprette aftaler og påmindelser med alarmer  
 Oprette og redigere kontaktpersoner  

 Håndtere de fotos, du har taget med din telefon  
 Kopiere filer mellem Google og egen pc  

 Arbejde med tekst, regneark og de andre gratis 
kontorprogrammer, der er i Google universet  

 Google oversæt  

 Digital overvågning og sikkerhed  
 

Forudsæt- 

ninger 

Windows10 på niveau med 7-ugers kurset i Windows eller 
Windows niveau 2. Specielt fortrolighed med Stifinderen i 

Windows. Du skal være indstillet på at bruge Gmail som dit 
mailprogram.  
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11-05-2019 

Grundkursus I – Windows 10 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
  
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 14 uger à 2 timer 20 min. incl. pause. 
 

Formål At give kursisterne en grundlæggende introduktion i 
brugen af pc med Windows 10.  
 

Indhold - Tænde og slukke for computeren 
- Brug af mus og tastatur 
- Gennemgang af programmer → startmenu → 

proceslinje 
- Gennemgang af værktøjslinjer 
- Internet (søge og læse) 
- Mail (sende og modtage) 
- NemID (digital signatur) 
- Netbank 
- Digital post/e-Boks 
- Borger.dk/Sundhed.dk/Skat.dk m.m. 
- Tekstbehandling 
- PDF-filer 
- Brug af usb-nøgle 

 
 

Forudsæt- 
ninger 

Der kræves ingen forudgående kendskab til brugen 
af en pc.  
 
 

De enkelte elementer vil blive uddybet på det efterfølgende 
Grundkursus II. 
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11-05-2019 

Grundkursus II – Windows 10 

Kursusbeskrivelse 
 

 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 14 uger à 2 timer 20 min. incl. pause. 
 

Formål At få uddybet kendskabet til de forskellige funktioner i 
Windows 10 
 
 

Indhold - Repetition af brugen af mus og tastatur, programmer, 
startmenu, proceslinje, værktøjslinjer m.m. 

- Stifinder (Filhåndtering) 
- Internet (søgning, favoritter m.m.) 
- Mail (kontaktpersoner, mapper, vedhæfte filer/billeder 

m.m.) 
- NemID (digital signatur) 
- Netbank 
- Digital post/e-Boks (arkivere, flytte, slette post m.m.) 
- Borger.dk/Sundhed.dk/Skat.dk m.m. 
- Tekstbehandling (skabeloner, tabeller m.m.) 
- Billedhåndtering (indsætte/bearbejde billeder) 
- PDF-filer 
- Brug af usb-nøgle 

 
 

Forudsæt- 
ninger 

Grundkursus I eller tilsvarende kvalifikationer. 
 
 

 
Kurset er en overbygning til Grundkursus I, hvor vi repeterer og 
uddyber de forskellige funktioner i Windows 10.  
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11-05-2019 

Hjemmeside med WordPress 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 
 
  
 

Antal  6 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. 
 

Formål Dette WordPress kursus er en grundlæggende 
indføring i brugen af WordPress. 
Kurset er for dig, der gerne vil arbejde med en 
hjemmeside, og gerne vil have en grundlæggende 
introduktion, så du har styr på det vigtigste. 
 

 
Indhold 

 
I løbet af kurset gennemgås bl.a.: 

 Opsætning af WordPress på webhotel. 
 Gennemgang af kontrolpanelet 
 Oprettelse af nye sider og undersider 
 Oprettelse og tilpasning af menuer 
 Redigering og formatering af indhold 
 Indsættelse af billeder og video 
 Backup af indhold 

 
 
Forudsæt- 
ninger 

 
Erfaren PC-bruger og have forståelse for hvordan 
stifinder er opbygget. 
 
Der kan ”lånes” domæne og ”hotelplads” under 
kursusforløbet. Hvis du ikke har eget domæne, kan 
du ”låne” et under kursusforløbet. 
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11-05-2019 

iPad  - iPhone 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
  
 

Antal  4-8 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål at blive fortrolig med de grundlæggende funktioner på 
en iPad  

 
 
Indhold 

 
 Introduktion af Ipadens opbygning 
 Adgangskoder og Apple id 
 Hjemskærm, hjemknap og søgefunktioner på iPaden 
 Kort gennemgang af indstillinger 
 Tilslutning af Wi-fi/simkort 
 Safari  
 Kontakter 
 Mail 
 Beskeder 
 Noter og tastatur 
 Kalender 
 Apps - Hente og installere Apps 

 Kamera og Fotos 
 

 
Forudsæt- 
ninger 

At man medbringer en iPad eller en iPhone 
 
 

 
Medbring gerne kodeord og tilhørende Apple id samt ledninger 
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iPad 2  

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 

Antal  4-8 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At få repeteret og udvidet kendskabet til de grundlægende 
funktioner  

 

 
Indhold 

 
 iPad generelt   

 Adgangskoder og Apple-id 
 iCloud – (gemme billeder mm) 
 Hjemskærm, hjemknap og søgefunktioner på iPad 
 Ios nyheder (opdateringer) 
 Indstillinger til de forskellige Apps  
 Noter og tastatur. (Lær at bruge noter i dagligdagen) 
 Flere muligheder med Safari ( bruge bogmærker og 

læseliste, læse avis uden reklamer mv.) 
 Kontakter 
 Mail - arkiver billeder fra mail til fotos, sende billeder 
 Beskeder 
 Kalender 
 Apps - Hente og installere Apps 
 Organisere Apps 
 Kamera og Fotos 

 

 
Forudsæt-
ninger 

      
     At man medbringer en iPad eller en iPhone 
 
 

 
Medbring  kodeord og tilhørende Apple-id 
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iPad  3   

Kursusbeskrivelse 
 

 
 

Antal  4-8 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

 
Workshop 

 
er for dig, som er tryg ved det grundlæggende på en 
iPad, men som gerne vil lære at bruge flere nyttige   
Apps samt lære at løse generelle problemer   
  

 
 

Indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forudsæt 
ninger 

 Lære at bruge Appen Pages (skriveprogram) 

 Lære at  bruge Appen Numbers (regneark) 

 Lære at redigere fotos, bruge billederne i pages 

 Flytte musik fra computeren til iPad. 

 Lære at bruge gemmemappen  på Docken 

 Repetere iCloud og iCloud Drive 

 Kursisternes egne ønsker 

 Bruge Apple TV 

 

 
 
At man at man har de grundlæggende 
færdigheder i brugen af en i Pad 

  
Medbring  kodeord og tilhørende Apple-id 
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Kom godt i gang med at finde dine aner 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

 
                     
 

 

Antal  4-6 deltagere 

 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 

 

Formål Drømmer du om at komme i gang med at finde 

oplysninger om dig og din slægt – dine aner, så 

gennemgår vi forskellige teknikker 

 

 

Indhold - Hvordan kan vi anvende den elektroniske teknik 

på computeren 

- Vi går ind og kigger hvad der ligger i 

kirkebøgerne 

- Vi anvender materiale fra Rigsarkivet 

- Om dig og din slægt 

- Hvordan kan vi bruge folketællinger 

- Hvilke arkiver kan vi have glæde af 

- Alt materiale gemmer vi i dokumenter 

 
 

Forudsæt- 
ninger 

Du må anvende din egen pc hvis den har Windows 

10 eller du kan arbejde på vores pc’er 
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Kursusnr.: 934131 & 943131 Side 21 11-05-2019 

 

Lær at benytte dit Smart-TV 

Kursusbeskrivelse 
 

 

Antal  4 - 6 deltagere 
 

Varighed 7 uger à 2 timer 20 min. inkl. pause. 
 

Formål At få kendskab til hvordan et moderne fjernsyn fungerer og 
kan benyttes sammen med din PC, tablet og smartphone. 
 

Indhold - Tilslutning af Tv’et til det lokale hjemmenetværk og 
dermed til internettet. 
 

- Gennemgang af smart-tv’ets muligheder samt dets 
tilslutninger og hvad tilslutningerne kan bruges til. 
 

- Streaming med Google Chromecast, samt opsætning af 
Chromecast. 
 

- Streaming med Apple TV, og opsætning af Apple TV. 
 

- Opsæt din computer som media server så du trådløst 
kan sende dine billeder, videoer og musik til dit smart-tv 
med DLNA standarden. 
 

- Lær at downloade TV udsendelser fra DR til din PC, både 
live TV og ældre udsendelser fra www.dr.dk. 
   

- Lær at downloade videoer og musik fra YouTube. 
 

- Lidt om danske streaming tjenester, samt lidt om 
software opdatering af dit Smart-TV 
 

Forudsæt- 
ninger 

At du har et smart-tv, der kan tilsluttes internettet via en 
trådløs eller kablet tilslutning, samt en Windows PC. 
Har erfaring ca. svarende til vort Windows 2 kursus, med 
brugen af en computer. 
 

Du kan enten benytte foreningens computer eller medbringe din egen. 

 



Microsoft Office Online 

Kursusbeskrivelse 
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Antal  6 deltagere 
 

Varighed 5 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. en pause. 
 

Formål At deltagerne får kendskab til de mange muligheder 
der ligger i gratis Online programmer fra MS. 
 

Indhold Generelt: 

- Baggrund  

- Microsoft konto  

- Microsoft OneDrive  

- Microsoft Edge (WEBbrowser) 
 

MS Office Online programmerne:  

- Onedrive Online  

- Word Online  

- Excel Online  

- Powerpoint Online  

- Mail Online  

- Kalender Online  

- Personer Online (kontakter) 

- OneNote Online 

- Andre 

 
Forudsæt- 
ninger 

Deltageren skal være rutineret Windows bruger - 
skal have en Microsoft konto. (Hvis deltageren ikke har en 
Microsoft konto, så opretter vi én - den er gratis.) 
 
Udstyr På kurset stilles en Windows 10 PC til rådighed. Men 
deltageren er meget velkommen til at medbringe egen 
Windows 10 PC. 
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Min Livshistorie 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

                     
 

 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At få kendskab til forskellige muligheder med 
hjemmesiden/Appen Min Livshistorie 
 
 

Indhold - Du kan nedskrive din livshistorie 
- Du kan dele din livshistorie 
- Du kan oprette diasshow af dine billeder 
- Du kan få en tilbagemelding på en dato, hvor du 

har oprettet en historie, når datoen oprinder 
igen 

- Du kan oprette et mediearkiv med billeder og 
videoer 

- Du kan oprette en arvekonto, hvor du kan 
angive personer, der skal arve dit indhold i Min 
Livshistorie efter du ar gået bort 

- Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet fra 

 
 

Forudsæt- 
ninger 

Du skal have en computer bærbar eller stationær 
gerne med Windows 10, samt have en god 
fornemmelse for brugen af en PC. 
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Tablet med Android system 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

 
  
 
 
 

 
 
Antal  

 
 
4-6 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At udvide kendskabet til arbejdet med en Tablet 
med Android styresystem. 
 
 

Indhold - Opbygning af Tabletten 
- Indstillings muligheder 
- Vedligeholdelse af Tablet 

a. ”Købe” Apps 
b. Slette Apps 

- Virus beskyttelse 
- Søge på Internet 
- Mail 
- Billeder 
- Se TV og film 
- Læse E-bøger 
- E-boks 
- Kalender 
- Sikkerhedskopiering, sikring af data 

 
Forudsæt- 
ninger 

Du skal have en Tablet med android styresystem 
eller en Smartphone med android styresystem. 
 

Medbringe ledninger og adgangskoder til Google konto 
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Videoredigering - intro 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 
 
 
 
 

Antal  4-6 deltagere 
 

Varighed 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause 
 

Formål At introducere deltagerne at lave færdige 
produktioner af video film. 
 

Indhold  
- At flytte video fra kamera, DVD eller andet til PC 
- Klippe og klistre - sætte flere videoer sammen 
- Tilføje overgange 
- Tilføje lyd, musik og eller tale 
- Udgive den færdige video 
- Dele videoer på Youtube eller Facebook 
- Der arbejdes i Pinnacle video program 

 
Forudsæt- 
ninger 

Man skal være en god PC- bruger og have forståelse 
for, hvordan Stifinder er opbygget.  

Medbringe ledninger mv. for at overføre billeder fra 
videoer. 
 

Man kan medbringe egen pc som skal have styresystemet  
Windows 10, opdateret. 
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Windows 10 – niv. 3 - kort 

Kursusbeskrivelse 
 

 
 

Antal  6-8 deltagere 
 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. incl. pause. 
 

Formål At udvide kendskabet til Windows 10, især for brugere 
der tidligere har benyttet Windows 7 og 8. 
 

Indhold 
 
 
 
 

- Startmenuen, (tilføje, fjerne og organisere Apps). 
- Edge (Browser) 
- Kontaktpersoner 
- Windows Mail 
- Windows Kalender  
- Stifinder og OneDrive  
- OneNote 
- Overføre billeder fra kamera 
- Læse E-bøger 
- Sikkerhedskopiering og sikring af data 
- Koble egen PC på andre netværk, f.eks. som 

adgangspunkt til WI-FI. 
 
På kurset gennemgås de beskrevne funktioner og man 
kommer ind på forskellige indstillinger, som kan gøre 
brugen af PC nemmere. 
 

Forudsæt- 
ninger 

Grundlæggende kendskab til PC, tastatur og mus. 
 

Man kan medbringe egen pc som skal have styresystemet  
Windows 10, opdateret. 
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WINDOWS LIDT AF HVERT - 7  

Kursusbeskrivelse 
 

 

Antal  6 deltagere 

U-tid 7 uger a’ 2 timer og 20 min. 

Formål At gøre kursister opmærksom på de mange 
muligheder, der er med en PC, herunder Windows 
indstillinger 

Indhold FORSLAG: 

 lav dine egne invitationer 

 lav dine egne bordkort og menukort til en fest 

 lav dine egne visitkort 

 lav dine egne fødselsdagskort 

 overfør dine billeder fra smartphone og brug dem 
i invitationer og fødselsdagskort 

 lav en folder/hæfte/bog 

 lav budgetskemaer med dine børnebørn 

 bliv fortrolig med indstillingerne i win 10 

 ryd op i din indbakke i E-boks, opret og flyt til 
mapper 

 brug af USB/ekstern harddisk 

 stifinder/filhåndtering 

 kan du bruge biblioteket online 

 kan du SKYPE 

 og hvad vi ellers har lyst til 
 

DER ER 2 VEJLEDERE PÅ HOLDET 
 

Forudsæt- 
ninger 

Man skal være rimelig rutineret bruger af PC - egen 
pc er tilladt, hvis word er installeret 
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