
Er du > 60 år og har du lyst til at stifte bekendtskab med edb/ brug af computer?Er du > 60 år og har du lyst til at stifte bekendtskab med edb/ brug af computer?Er du > 60 år og har du lyst til at stifte bekendtskab med edb/ brug af computer?Er du > 60 år og har du lyst til at stifte bekendtskab med edb/ brug af computer?
Folketinget har vedtaget ved lov, at alle borgere fra 1.november 2014 skal kunne modtage elektronisk post.Folketinget har vedtaget ved lov, at alle borgere fra 1.november 2014 skal kunne modtage elektronisk post.Folketinget har vedtaget ved lov, at alle borgere fra 1.november 2014 skal kunne modtage elektronisk post.

På baggrund heraf, har vi søgt og fået bevilget penge til indkøb af computere, så vi kan starte undervisning for borgere > 60 år.På baggrund heraf, har vi søgt og fået bevilget penge til indkøb af computere, så vi kan starte undervisning for borgere > 60 år.På baggrund heraf, har vi søgt og fået bevilget penge til indkøb af computere, så vi kan starte undervisning for borgere > 60 år.

Undervisningen vil blive foretaget af frivillige, og betalingen for undervisning vil tilgå Beboerhuset. Undervisningen vil blive foretaget af frivillige, og betalingen for undervisning vil tilgå Beboerhuset. Undervisningen vil blive foretaget af frivillige, og betalingen for undervisning vil tilgå Beboerhuset. 

Undervisningen vil foregå i Beboerhuset og i første omgang vil der bliver givet 5 x 2 timer til det grundlæggende omkring brug af computer.Undervisningen vil foregå i Beboerhuset og i første omgang vil der bliver givet 5 x 2 timer til det grundlæggende omkring brug af computer.Undervisningen vil foregå i Beboerhuset og i første omgang vil der bliver givet 5 x 2 timer til det grundlæggende omkring brug af computer.

Betaling:  for medlemmer af Beboerhuset Kr. 250,- for 5 x 2 timer. For ikke medlemmer af Beboerhuset kr. 350,- for 5 x 2 timer.Betaling:  for medlemmer af Beboerhuset Kr. 250,- for 5 x 2 timer. For ikke medlemmer af Beboerhuset kr. 350,- for 5 x 2 timer.Betaling:  for medlemmer af Beboerhuset Kr. 250,- for 5 x 2 timer. For ikke medlemmer af Beboerhuset kr. 350,- for 5 x 2 timer.

Jeg har brug for følgende oplysninger:Jeg har brug for følgende oplysninger:Jeg har brug for følgende oplysninger:

ja nejja nejja nej

Har du kendskab til edb?Har du kendskab til edb?Har du kendskab til edb?

Bruger du mobil telefon?Bruger du mobil telefon?Bruger du mobil telefon?

Kan du sende SMS?Kan du sende SMS?Kan du sende SMS?

Har du kendskab til brug af compute?Har du kendskab til brug af compute?Har du kendskab til brug af compute?

Har du en computer?Har du en computer?Har du en computer?

Har du prøvet at være på internettet?Har du prøvet at være på internettet?Har du prøvet at være på internettet?

Har du til hensigt at købe en computer?Har du til hensigt at købe en computer?Har du til hensigt at købe en computer?

Holdene vil blive oprettet i takt med, der kommer tilmeldinger.Holdene vil blive oprettet i takt med, der kommer tilmeldinger.Holdene vil blive oprettet i takt med, der kommer tilmeldinger.

Hvad er dine forventninger til undervisningen - skriv bag på tilmeldingenHvad er dine forventninger til undervisningen - skriv bag på tilmeldingenHvad er dine forventninger til undervisningen - skriv bag på tilmeldingen

Undervisning vil foregå i hold på 4 personer, som forsøges sammensat med nogenlunde samme videns baggrund.Undervisning vil foregå i hold på 4 personer, som forsøges sammensat med nogenlunde samme videns baggrund.Undervisning vil foregå i hold på 4 personer, som forsøges sammensat med nogenlunde samme videns baggrund.

Dit navn:Dit navn:

Alder:

Dit navn:

Alder:Alder:

Adresse: Adresse: Adresse: 

Telefon:Telefon:Telefon:

Tilmelding bedes afleveret til:Tilmelding bedes afleveret til:Tilmelding bedes afleveret til:

Else Marie Larsen, Fjordvej 4, Agger Vel mødt i skolen igen Else Marie Larsen, Fjordvej 4, Agger Vel mødt i skolen igen Else Marie Larsen, Fjordvej 4, Agger Vel mødt i skolen igen 

telefon: 51 29 88 14 eller 75 63 09 87telefon: 51 29 88 14 eller 75 63 09 87telefon: 51 29 88 14 eller 75 63 09 87


