Verksamhetsplan för SeniorNet Kungsholmen 2020
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. Vi får bidrag
för utbildning från Studieförbundet Vuxenskolan. Vi samarbetar med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
Vi disponerar följande lokaler: Baltzar, Bolinders plan 1 och föreningslokalen Kronobergsgatan 13-15.
Det händer mycket i den digitala världen och styrelsen både räknar med och har beredskap för att lägga in
nya aktiviteter.

Planering våren 2020
Utbildning
•
•
•
•
•
•

•

Grundkurs PC/Windows 10 (i mån av efterfrågan
Gmail-kurs
Fortsättningskurs Linux-Mint
Tre androidkurser varav en för Doro
Grundkurs för iPad och iPhone
Fortsättningskurser för iPad och iPhone
Sju surfkaféträffar

Öppet hus
Vi håller öppet hus sex torsdagar kl. 13-15 (30 januari, 13 februari, 27 februari, 26 mars, 23 april
och 7 maj) på Baltzar. Avsikten är att medlemmar skall kunna mötas i samtal kring IT-frågor och få
tips av varandra och närvarande handledare.
SommarÖppet hus varannan tisdag under juni, juli och augusti.

Tematräffar
Följande tematräffar planeras (10:30 – 13:00)
• 11/2 Polisen informerar om IT-bedrägerier
• 24/3 Kjell&Co informerar om sina produkter och tjänster
• 21/4 Hjälpmedel för användning av datorer och surfplattor. Hjälpmedelskonsulent, Region Stockholm

PC/IT-hjälp
PC/IT-hjälp på Baltzar för medlemmar med bärbar dator, surfplatta och/eller smart mobil. Två pass
på tisdagar (10:15 – 11.30 samt 11.45 – 13:00) enligt separat schema och efter föranmälan.

Handledarträff
Vi kommer vi att ha en träff per termin för handledare med syfte att följa upp och utveckla rollen
som handledare. Vårens handledarträff är planerad till den 17/4.
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Övrigt
Traditionsenligt har vi inlett terminen 14/1 med en handledarträff för planering av vårens PC/IThjälp på Baltzar då tjänstgöringsschema för vårens verksamheter fastställdes. Lika traditionsenligt
kommer vi att avsluta vårterminen med en lunch med våra medlemmar i maj.

Planering hösten 2020
I höst är vår ambition att fortsätta med kurser, surfcaféer, tematräffar, PC/IT-hjälp, Öppet hus och
annat på liknande sätt som under våren. Vi kommer att börja höstterminen med en handledarträff
och avsluta den med en jullunch. Ett detaljerat höstprogram kommer att presenteras efter sommaren.
Nya kursledare och handledare, samt idéer om nya kurser och teman, mottas tacksamt. På vår
webbplats www.kungsholmen.seniornet.se finns information om klubbens målsättning och hur vår
planering fortskrider under året.
Välkomna till våra aktiviteter 2020!
Stockholm 17 februari 2020
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