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Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2017          

Förutsättningar     

Vår verksamhet bygger helt på ideellt arbete av lärare, handledare och styrelse som ställer upp frivilligt och 
utan ersättning. Trycket är stort på dem och vi måste därför bli flera som hjälps åt med arbetet.  I planeringen 
räknar vi med bidrag från stadsdelsförvaltningen. 
Vi räknar med samma lokaler under våren som 2016 d v s Vuxenskolan, Hantverkargatan 12; Baltzar, 
Bolinders plan 1 samt Fyrverkarbacken 40 och Stadsbibliotekets internationella bibliotek, Odengatan 59.  

Planering våren 2017 
 
Utbildning 
- Tre fortsättningskurser PC 

- En Gmail-kurs 

- En iPadkurs     

- En surfplattekurs, Android    
- En smartphonekurs, Android    

- En nybörjarkurs Android, för både telefon och platta   

- En iPhonekurs    
- En fortsättningskurs för iPad och iPhone     

- Surfcafé sju måndagar 
 

Tematräffar 
Fyra tematräffar planeras tisdagar 10.30- 13.00: Boka på nätet; Betaltjänster på nätet; Åtgärder när Microsoft 
slutar stödja Windows Vista; Lagra, flytta och dela med sig filer. 

PC-hjälp  
PC-hjälp på Baltzar för dig med bärbar dator. Två pass tisdagar 10.15 – 13.00, föranmälan krävs.   
PC-hjälp på Stadsbibliotekets internationella bibliotek, måndagar 15.00 - 17.00. 

Traditionsenligt har vi inlett terminen med en handledarträff på Baltzar 12/1 där terminens 
nyheter presenterades och handledare anmälde sig till cirklarna, tematräffarna och hjälpverksamheten. Lika 
traditionsenligt kommer vi att avsluta vårterminen med en trevlig lunch med våra medlemmar i maj. 

Hösten 2017 

I höst är vår ambition att fortsätta med kurser och tematräffar, PC-hjälp och annat på liknande sätt som under 
våren. Vi hoppas ha samma lokaler och kursledare att tillgå och att vi får bidrag från Kungsholmens 
stadsdelsnämnd. Tyvärr kommer Vuxenskolans lokal på Hantverkargatan 12 att avslutas så vi kommer att 
behöva nya lokaler för PC-kurserna. Vad vi vet redan nu är att vi kommer att börja höstterminen med en 
handledarträff och avsluta den med en jullunch. 
  
Nya kursledare och handledare samt idéer om nya kurser och teman mottas tacksamt! Slutligen hänvisar vi 
till vår webbplats www.kungsholmen.seniornet.se för den som vill läsa mera om klubbens målsättning och 
följa hur vår planering fortskrider under året. 

Välkomna till våra aktiviteter 2017! 
 
Stockholm 20 februari 2017   

     Styrelsen      


