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Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2010
Förutsättningar
Vår verksamhet skulle vara helt omöjlig att genomföra utan vår skara av lärare och handledare, som ställer upp frivilligt och utan ersättning. Utbildnings- och rådgivningsverksamheten medför ett stort tryck på styrelse, cirkelledare och handledare. Vi måste därför bli flera
som hjälps åt med arbetet. Vi tvingas också lägga ner mycket tid och kraft på lokalfrågan – vi
har stora svårigheter att hitta lokaler där vi kan ha våra cirklar. Idéer om bra lokaler och nya
cirklar och framför allt om nya cirkelledare tas emot med stor tacksamhet!
Trots detta har vi även i år ett program med sådant som efterfrågas av våra medlemmar.

Våren 2010
Utbildning
En cirkel i resp. Grunderna i Internet och E-post och Grunderna i Windows och Word
En Fortsättningscirkel i PSE 7.0 och 8.0,
Två cirklar Grundläggande bildbehandling med Picasa inkl. mapp- och filhantering
En cirkel Mapp- och filhantering
Tematräffar sju tisdagseftermiddagar på Kungsholmens bibliotek om Windows 7, Nätverk
hemma, Släktforskning, Ljudredigering, Digitalkamera, Köpa dator, Bilder på nätet. Där
kommer vi också att disponera konferensrummet åtta tisdagsförmiddagar då vi kommer att ha
Hjälp för dig med bärbar dator och rådgivning om datoranvändning.
PC-hjälp kommer att ges på Kungsholmens bibliotek tisdagar 10.00 – 13.00 samt även
vissa onsdagar på Stadsbibliotekets datasal Vesslan, Odengatan 61 C, kl 15.00 - 17.00.
Även PC-hjälp i hemmet kommer att erbjudas som tidigare
Traditionsenligt har vi inlett terminen med en handledarträff på Kungsholmen bibliotek 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 den 20 maj.

Hösten 2010
I höst är vår ambition att fortsätta med cirklar och tematräffar, PC-hjälp och annat på samma
sätt som under våren. Vi är dock helt beroende av vad vi då har för lokaler och cirkelledare att
tillgå. Vad vi vet redan nu är att vi kommer att börja höstterminen med en handledarträff och
avsluta den med en jullunch. Dessutom kommer SNK att delta i SeniorSurf 13/10 om ”Den
mobila världen”.
Slutligen hänvisar vi till vår webbplats www.seniornetkungsholmen.se för den som vill läsa
mera om klubbens målsättning och följa hur vår planering fortskrider under året.
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