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ER KLAR MED EN RÆKKE
NYE IT-INTRODUKTIONER

Kurserne fordeler sig på følgende emner:
Grundlæggende IT

Begynder-internet

Lær din iPad at kende

NemId & borger.dk

Brug din digitale postkasse

Lær at bruge eReolen og Filmstriben

Læs digitale aviser og blade

Lær om kort og luftfoto

Billetter kan hentes på det bibliotek, hvor kurset foregår, senest dagen før 
kursus start. Det er gratis at deltage, men begrænset antal pladser på kurserne.

MIDDELFART KOMMUNE 
OG BIBLIOTEKERNE
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GRUNDLÆGGENDE IT
Målgruppe
Alle, der ikke tidligere har haft med computere
at gøre.

Indhold
Lær om computerens opbygning, brug af tastatur 
og få øvelser i brug af mus.

Forudsætninger
Ingen

EJBY BIBLIOTEK 
Onsdag den 07/02, kl. 09.00 – 10.30

NØRRE AABY BIBLIOTEK
Onsdag den 14/02, kl. 09.00 – 10.30

STRIB BIBLIOTEK
Onsdag den 21/02, kl. 09.00 – 10.30

BEGYNDER-INTERNET
Målgruppe
Alle, der ikke tidligere har prøvet kræfter  
med internettet.

Indhold
Lær hvordan man kommer på internettet,  
søger på det og bruger det.

Forudsætninger
Man skal kunne bruge mus og tastatur. Man er  
også velkommen til at medbringe sin egen tablet 
(iPad eller lignende).

EJBY BIBLIOTEK
Onsdag den 07/02, kl. 13.00 – 14.30

NØRRE AABY BIBLIOTEK
Onsdag den 14/02, kl. 13.00 – 14.30

STRIB BIBLIOTEK 
Onsdag den 21/02, kl. 13.00 – 14.30

TAP

TAPTAP
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LÆR DIN IPAD AT KENDE
Målgruppe
Alle, der er nybegyndere i brug af iPad.

Indhold
Vi gennemgår basale funktioner ved brug af 
iPad, hvor målet er at blive mere tryg i den 
daglige brug af iPad’en

Forudsætninger
Man skal have et grundlæggende kendskab 
til internettet. Egen iPad skal medbringes.

BIBLIOTEKET PÅ 
KULTURØEN 
Onsdag den 04/04  
kl. 10.00 – 11.30

EJBY BIBLIOTEK 
Onsdag den 07/03 
kl. 09.00 – 10.30

NØRRE AABY 
BIBLIOTEK
Onsdag den 14/03  
kl. 09.00 – 10.30

STRIB BIBLIOTEK
Onsdag den 21/03  
kl. 09.00 – 10.30
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NEMID OG BORGER.DK
Målgruppe
Alle, der har fået et NemID og gerne vil lære  
at bruge det.

Indhold
Se eksempler på hvad NemID kan bruges til  
og prøv din egen NemID på borger.dk.

Forudsætninger
Man skal kunne bruge mus og tastatur og have 
grundlæggende kendskab til internettet. Eget 
NemID-nøglekort skal medbringes.

EJBY BIBLIOTEK
Onsdag den 18/04, kl. 09.00 – 10.30

NØRRE AABY BIBLIOTEK
Onsdag den 25/04, kl. 09.00 – 10.30

STRIB BIBLIOTEK 
Onsdag den 16/05, kl. 09.00 – 10.30

BRUG DIN DIGITALE POSTKASSE
Målgruppe
Alle, der har NemID og digital postkasse og gerne vil blive mere fortrolig med den.

Indhold
Præsentation af den digitale postkasse og gennemgang af forskellige funktioner, som f.eks. 
at oprette mapper og giv andre adgang.

Forudsætninger
Man skal kunne bruge mus, tastatur og NemID. Eget NemID-nøglekort skal medbringes. Man 
er også velkommen til at medbringe sin egen tablet (iPad eller lignende).

BIBLIOTEKET PÅ 
KULTURØEN 
Mandag den 19/02  
kl. 10.00 – 11.30

Onsdag den 02/05  
kl. 10.00 – 11.30

EJBY BIBLIOTEK 
Onsdag den 23/05  
kl. 09.00 – 10.30

Onsdag den 20/06  
kl. 09.00 – 10.30

NØRRE AABY 
BIBLIOTEK
Onsdag den 30/05  
kl. 09.00 – 10.30

Onsdag den 27/06  
kl. 09.00 – 10.30

STRIB BIBLIOTEK
Onsdag den 13/06  
kl. 09.00 – 10.30
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Målgruppe
Alle, der er interesseret i at læse ebøger, høre  
lydbøger og se film via internettet.

Indhold
Vi gennemgår hvordan eReolen og Filmstriben  
fungerer på computer, tablet og telefoner.

Forudsætninger
Man skal have et grundlæggende kendskab til 
internettet, være oprettet som låner på Middelfart 
Bibliotek og bosat i Middelfart Kommune.

Hvis man ønsker at bruge telefon eller tablet skal 
disse medbringes.

BIBLIOTEKET PÅ KULTURØEN
Tirsdag den 06/03, kl. 10.00 – 11.30
Tirsdag den 15/05, kl. 10.00 – 11.30

LÆR AT BRUGE eREOLEN 
OG FILMSTRIBEN

Målgruppe
Alle, der er interesseret i at læse udenlandske aviser 
og blade på internettet.

Indhold
Med udgangspunkt i Pressreader og RB Digital viser 
vi hvordan man selv kan læse udenlandske aviser og 
blade på internettet. Medbring evt. egen tablet.

Forudsætninger
Man skal have et grundlæggende kendskab til inter-
nettet, være oprettet som låner og bosat i Middelfart 
Kommune. Engelskkundskab er nødvendig.

BIBLIOTEKET PÅ KULTURØEN
Mandag den 16/04, kl. 10.00 – 11.30

LÆS DIGITALE AVISER OG 
BLADE
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LÆR OM KORT OG 
LUFTFOTO
Målgruppe
Alle nysgerrige, der er interesseret i at se tingene 
lidt fra oven.

Indhold
Se udviklingen i dit lokalområde med nutidige og 
ældre luftfotos. Sammenlign gamle og nye kort som 
et godt udganspunkt for lokalhistorisk forskning.

Forudsætninger
Man skal kunne bruge mus og tastatur og have et 
grundlæggende kendskab til internettet.

BIBLIOTEKET PÅ KULTURØEN
Onsdag den 21/03, kl. 10.00 – 11.30
Mandag den 28/05, kl. 10.00 - 11.30

IT-CAFÉER
Målgruppe
For begyndere og letøvede IT-brugere, der 
har brug for fif til computer og internettet.

Indhold
Hjælp til basale IT-færdigheder, NemID og 
Digital Postkasse

Forudsætninger
For alle der ikke har kendskab til IT, til dem 
som kan bruge mus, tastatur og har grund-
læggende kendskab til internettet.

ALLE DAGE KL. 10.45 - 12.15

EJBY BIBLIOTEK 
Onsdag den 07/02

Onsdag den 07/03

Onsdag den 18/04 

Onsdag den 23/05 

Onsdag den 20/06

NØRRE AABY BIBLIOTEK
Onsdag den 14/02

Onsdag den 14/03

Onsdag den 25/04 

Onsdag den 30/05 

Onsdag den 27/06

STRIB BIBLIOTEK
Onsdag den 21/02

Onsdag den 21/03

Onsdag den 16/05 

Onsdag den 13/06 

HALLO?



BOOK EN IT-TID
Hvis du har problemer med dit NemID eller 
den digitale postkasse, så kan du altid møde 
op på en af bibliotekets IT-caféer.

Du kan også booke en tid, så vi kan hjælpe dig 
når det passer dig bedst.

Vi hjælper også gerne med mindre IT-problemer 
f.eks. med iPad, telefon eller computer.

Vi tager forbehold for at hjælperne er almindeligt 
IT-interesseret bibliotekspersonale, og derfor 
kan vi ikke garantere en løsning på dit problem.

SLUUURP

Se mere og book en IT-tid på 
www.middelfartbibliotek.dk/book1bibliotekar

SLURP


