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Seniornett Møteplassen 

Elverum. 
 

Foreningen gir alle over 55 år kunnskap i 

databehandling tilpasset den enkeltes behov. 

 

Program for høsten 2018. 
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Kursvirksomhet – Høsten 2018 
 

Kursene starter torsdag 30. august og gjennomføres i Møteplassen Elverums lokaler. 

 

Før kursstart 

Mandag 27. august fra kl. 1100-1300 kan påmeldte elever få sjekket at PC og smarttelefon har 

det nødvendige oppsettet for kursene. PC-kafé går ut denne dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynnerkurs - lær å bruke datamaskin og Internett 

Torsdag 30. august 6., 13. og 20. september kl. 1000-1400. Kurset går over 4 dager à 4 timer, 

til sammen 16 undervisningstimer. 

 

Dette kurset bør alle elvene ta først og er ment for de som ikke har noen eller lite forhånds-

kunnskaper. Her tar vi for oss PC, tastatur og mus, lærer litt om e-post og Internett og litt 

tekstbehandling. 

Pris kr 1 340 inkl. kursmateriell som kan brukes på flere kurs. 

 
SeniorSurf 

SeniorSurf-dagen tirsdag 11. september kl. 1500-1800. 

Tema denne kvelden bestemmes senere. 

 

Repetisjonskurs 

Torsdag 27. september kl. 1000-1400. Repetisjonskurs for de som mener de har huller på 

viktige områder eller ønsker å repetere. Det er lett å glemme når man ikke jobber med ting 

daglig.  

Dette er for medlemmer og for de som ønsker å bli medlemmer i Seniornett. Kurset er gratis. 

Husk å melde fra ønsket emne ved påmelding. 

 

Kurs i bildebehandling 

Torsdag 4., 11. og 18. oktober kl. 1000–1300. Kurset går over 3 dager à 3 timer, til sammen 9 

timer. Kurset omhandler lagring av bilder, overføring fra kamera til PC, bildebehandlings-

programmet Bilder og Paint som er levert med Windows 10. 

Pris kr 895 inkl. kursmateriell. 

 
Kurs -  lær å bruke e-post, gmail og outlook 
Torsdag 25. oktober kl. 1000-1400. Sende og motta elektronisk post med vedlegg. 

Pris kr 280. 

 

Kurs i Nettbank, mobilbank og Vipps 
Torsdag 1. november kl. 1000-1400. Foreleser fra Sparebank 1 Østlandet. 

Kurset er også nyttig for de som bruker andre banker. 

Pris kr 280. 
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Kurs i Windows 10 

Dette er beregnet på de som har brukt tidligere versjoner av Windows eller som ønsker mer 

fordypning i Windows 10. 

Windows 10 kurs torsdag 8. november kl. 1000-1400. 

Pris kr 280. De som ikke har kjøpt kursmateriell på grunnkurset bør kjøpe det for kr 220. 

 

Kurs i Facebook 

Opprette profil og bli kjent med mediet. 

Torsdag 15. november kl. 1000-1400. 

Pris kr 405 inkl. kursmateriell. 

 

Kurs i Smarttelefon 

Torsdag 22. november kl. 1000-1400. 

Pris kr 280. 

Oppgi type telefon ved påmelding. 

 

Kurs i Instagram 

Torsdag 29. november kl. 1000-1300. 

Pris kr 210. 

 

Instruktører 

Bjørn Bakke, Leder  Sidsel Borg 

Bente Marie Bye   Bjørn M. Johansen 

Arne Nersveen   Liv Solvår Johansen 

Ruth Marry Skalmerud  Sven Kiese 

Sigmund Opdahl  Marit Tollersrud Owrenn 

Kasper Lervåg    

 

Vi er seniorer som hjelper seniorer 

Du kan føle deg trygg 

 

 

For begynnerkurs på 16 timer trekkes kr 250 fra kursavgiften ved innmelding i 

Seniornett Norge. 

 

PC-kafé 

Hver mandag i perioden 3. september til 26. november fra kl. 1100-1300 har vi PC-kafé på 

Møteplassen Elverum. Der kan du få råd og veiledning om ting du lurer på angående PC eller 

smarttelefon. 

 

Dette tilbudet er gratis dersom du er medlem i Seniornett Norge. Er du ikke det ordner 

vi det på stedet. Ta kontakt med Ruth eller Bjørn. 

 

Medlemsmøter - tidspunkt bekjentgjøres i presse og på nettsiden. 
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Dine forberedelser før du kommer på kurs hos oss 

Er din PC klar til bruk? Ta en tur innom vår PC-kafé om du er i tvil så kan vi kanskje hjelpe 

deg. 

 

Det forventes at alle har sin egen maskin med på kurset og at alle har sin egen  

e-post adresse og at de har nødvendige passord, også til e-posten. 

 

Vi har 2 stk. PC-er som i nødsfall kan lånes på kursdager. 

 

Når du kommer til oss møter du instruktører i godt humør, 

som har et glimt i øyet og en enorm tålmodighet. 

Det er et uformelt miljø som du sikkert vil trives i! 
 

 

Kursavgiften betales v/fremmøte med Vipps, kort eller kontant. 

 
Andre tilbud 

Enkel bevertning kan kjøpes på kaféen alle kursdagene. 
 

Påmelding og informasjon 

Påmelding til Møteplassen Elverum tlf. 911 84 893 eller 

post@moteplassen.elverum.no. Mandag til fredag kl. 0900-1500.  

 

Vår nettadresse er: moteplassen.elverum.no 

 

Kurssted: Kommunehuset Folkvang, Lærerskolealléen 1, inngang på nordsiden 

av bygget. 
 

 

 

Velkommen til oss! 

 
 

mailto:post@moteplassen.elverum.no
http://www.moteplassen.elverum.no/

