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Utbildning vårterminen 2008
- Två cirklar i respektive Förberedande övningar, Grunderna i Internet och E-post, Grunderna i Windows och Word
och grundläggande bildbehandling med Picasa.
- En cirkel i respektive Gmail och mer, Bildbehandling i PSE 4.0 och 5.0,
Mapp- och filhantering samt Blogg och hemsida .
Utöver utbildningscirklarna kommer vi att fortsätta med tematräffar fyra tisdags-eftermiddagar på Kungsholmens
bibliotek. Där kommer vi också att disponera konferens-rummet tisdagar i jämna veckor mellan 10.00 och 12.00 där
vi kommer att ha mera spontant inlagd information.
PC-hjälp kommer att ges på Kungsholmens bibliotek tisdagar 10.00 – 13.00 samt onsdagar i udda veckor på
Stadsbibliotekets datasal Vesslan, Odengatan 61 C, fr.o.m. 26/3, kl 15.30 - 17.30. (Dessförinnan ha PC-hjälpen
funnits på Vasa Real.)
Traditionsenligt har vi inlett terminen med en handledarträff på Kungsholmen bibliotek 8/1 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 21 maj.
I höst kommer vi att fortsätta med cirklar och tematräffar, PC-hjälp och annat på samma sätt som under vårterminen.
Det kan bli ändringar beroende på hur verksamheterna fungerar under våren och på medlemmarnas önskemål. Nya
idéer om cirklar – och inte minst om cirkelledare som kan driva dem – tas emot med stor tacksamhet! Vi vet dock
redan nu att vi kommer att börja höstterminen med en handledarträff och avsluta med en jullunch. Dessutom kommer
SNK att som alltid delta med liv och lust i SeniorSurf 2008, Kungsholmens Seniordag (som i år handlar om teknik
och äldre) och i andra lokala arrangemang!
Vårt förbättringsarbete på SeniorNet Kungsholmens webbplats kommer att fortsätta, liksom rådgivning och hjälp
i hemmet med datorer till våra medlemmar.
Vår verksamhet skulle vara helt omöjlig att genomföra utan vår skara av lärare och handledare, som ställer upp
frivilligt och utan ersättning. Men antalet besökare på har ökat stadigt, vilket medfört ett stort tryck på styrelse och
handledare. Vi måste därför rekrytera och utbilda flera handledare. Vi måste också ägna oss åt lokalfrågan – vi har
stora svårigheter att hitta lokaler att vara i med våra cirklar. Kanske är lösningen bärbara datorer så att vi kan
använda en annan typ av lokaler än dem vi nu är hänvisade till.
Slutligen hänvisar vi till vår hemsida www.seniornet.se/klubbsto/kungsholmen/ för den som vill läsa mera om
klubbens målsättning och följa hur vår planering fortskrider under året.
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