Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2007

Vårterminen 2007
Utbildning
Under vårterminen 2007 planerar vi att driva fem cirklar där olika aspekter av datahantering
lärs ut - se programmet för vårterminen på vår hemsida www.
seniornet.se/klubbsto/kungsholmen/ Nytt för terminen är att grundcirklarna (tre stycken)
kommer att träffas 5 x 3 timmar istället för tidigare 4 x 3 timmar, och att varje grundcirkel
kommer att föregås av en förberedande cirkel som ska träffas 2 x 2 timmar. Där kan
seniorer utan erfarenhet av att använda tangentbord eller datamus uppöva de nödvändiga
färdigheterna. Målsättningen med dessa förändringar är att underlätta för cirkeldeltagarna och i synnerhet cirkeldeltagare utan någon som helst tidigare erfarenhet - att inhämta det
kunskapsstoff som vi försöker förmedla med hjälp av Klicka för Kunskap.
Dessutom kommer vi att pröva med några mindre cirklar för högst åtta deltagare i Picasa på
en ny lokal - Dragon's Lair på Kungsholmstorg 8. Vi börjar med en fortsättningscirkel och om
detta visar sig fungera väl, kommer vi även att erbjuda nybörjarcirklar.
Utöver cirkelutbildningen kommer vi under vårterminen att ha fyra tematräffar där det
föreläses om ämnen av särskilt intresse. Vi kommer också att fortsätta med vår
hjälpverksamhet tisdagar kl 10 - 13 på Kungsholmens bibliotek och onsdagar kl 16 - 18 på
Vasa Real. Se programmet för vårterminen.
Denna omfattande verksamhet skulle vara helt omöjlig utan vår skara av lärare och
handledare, som ställer upp som frivilliga för att delge andra äldre sin kunskap och
erfarenhet. För att planera inför vårterminen hölls en handledarträff den 9/1 där terminens
nyheter redovisades och handledare anmälde sig till cirklarna, tematräffarna och
hjälpverksamheten. Verksamheten har blivit alltmer känd hos kungsholmare - och även
utanför vår stadsdel - och antalet besökare på såväl biblioteket som Vasa Real har ökat
stadigt, vilket medfört att behovet av handledare också ökar. Klubben kommer således i
framtiden att tvingas lägga ner mycket arbete på rekrytering och utbildning av handledare,
för att kunna fortsätta att erbjuda seniorerna ett fullvärdigt program.
Trots de nya element som har tillkommit i utbildningsprogrammet ovan, är det i mångt och
mycket en upprepning av tidigare års program. I slutet av förra terminen tillsattes en
Utbildningsarbetsgrupp för att se över utbudet och komma med förslag till eventuella
förändringar, som vi hoppas kunna genomföra fr o m höstterminen 2007. Förutom cirklarna,
tematräffarna och hjälpverksamheten på Kungsholmens bibliotek och Vasa Real, kommer
arbetsgruppen också att se över en mindre utvecklad del av vår hjälpverksamhet, dvs
hembesök hos medlemmar som drabbats av datorkrångel. Vi kommer också, som framgår
ovan, att behöva prioritera frågan om utbildning av handledare. Arbetsgruppen har fem
ledamöter: tre ledamöter av styrelsen och två icke styrelsemedlemmar med styrelsens
utbildningsansvarige som sammankallande. Gruppen hoppas på förslag från vanliga
medlemmar och handledare.
Webbplatsen

Arbetet på att förbättra SeniorNet Kungsholmens webbplats och göra den mer överskådlig
och lättillgänglig för medlemmar och andra seniorer kommer att fortsätta.
Marknadsföring
Styrelsen har beslutat att nu när det ökande medlemsantalet har gett oss en nödvändig
finansiell stabilitet ska vi använda inte bara gratisannonser utan även betalda annonser för
att nå ut till fler av de 20 000+ seniorer som bor på Kungsholmen.
Årsmötet 2007-03-07
Traditionsenligt kommer årsmötet att hållas i månadsskiftet februari/mars på S:t Görans
gymnasium. Se kallelsen med förslag till dagordning som finns på vår webbplats
Våravslutning 2007-05-29
Lika traditionsenligt kommer vi att avsluta vårterminen med en trevlig lunch.
Höstterminen
Beroende på hur framgångsrik utbildningsarbetsgruppen blir i sin verksamhet och hur
många goda och genomförbara förslag vi får in från medlemmarna kommer höstterminens
utbildningsverksamhet i viss mån att skilja sig från förgående terminers. Men en
handledarträff kommer det att bli och en jullunch som avslutning på terminen. Dessutom
kommer vi i SeniorNet Kungsholmen att som alltid delta med liv och lust i SeniorSurf 2007,
Kungsholmens Seniordag och andra lokala arrangemang!
För en lista över och en förklaring av SeniorNet Kungsholmens mål hänvisas till dokumentet
»SeniorNet Kungsholmens mål«, som finns tillgängligt på
www.seniornet.se/klubbsto/kungsholmen/.
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