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Lær mere om IT – Forår 2012
Gratis IT-kurser for alle – hent programmet på biblioteket.
I lighed med tidligere år har Aarhus Kommunes Biblioteker udarbejdet et 
samlet katalog over IT-kurser på bibliotekerne i forårssæsonen.
Kataloget kan hentes på alle biblioteker og findes også på 
www.aakb.dk/itkurser

Deltag på flere måder
Du kan tilmelde dig et eller flere kurser på det bibliotek, der passer dig 
bedst og sammensætte dit eget kursusprogram. 

Du kan lære at downloade e-bøger og netlydbøger, at anvende NemID, at 
søge i bibliotekets database, at redigere digitale billeder, at anvende din 
mobil og at oprette og bruge email. Du kan lære slægtsforskning og at 
anvende offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger og meget mere.



BEDER-MALLING BIBLIOTEK
Kirkebakken 41 . 8330 Beder . Tlf. 8713 1985 . bederbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 12. marts kl. 13.00-15.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid kigger, vi også på netbøger, netmu-
sik og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med og husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra den 27. februar og senest 9. marts.

GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 . 8220 Brabrand . Tlf. 8940 9640 . gellerupbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 6. marts kl. 10.30-11.30
NemID, e-boks eller ”Din side” – du bestemmer
Har du fået NemID, og ved ikke, hvordan du skal aktivere den, eller har du 
brug for at få oprettet en NemID og få det aktiveret, så hjælper vi dig. Vi 
hjælper dig også, hvis du gerne vil have adgang til din e-boks og fortæller 
dig om ”Din side” – din adgang til dine offentlige papirer.
Mandag den 16. april kl. 10.30-11.30
Mandag den 7. maj kl. 10.30-11.30
Mandag den 4. juni kl. 10.30-11.30
Tilmelding: Senest fredagen før.

Tirsdage i marts-juni kl. 10.00-12.00
Har du brug for at lære noget grundlæggende om brug af pc og internet?
Gellerup Bibliotek tilbyder, at du kan bestille en medarbejder i en halv 
time, som kan hjælpe dig med de helt grundlæggende ting indenfor IT. 
Du bestemmer selv, hvad du ønsker at lære om.
Der er derudover mulighed for mange andre IT-aktiviteter. Følg med på 
www.aakb.dk/gellerup
Tilmelding: I skranken eller på tlf. 8940 9640.
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HARLEV BIBLIOTEK
Gl. Stillingvej 424 . 8462 Harlev . Tlf. 8713 9705 . harlevbibliotek@aarhus.dk

Marts – juni
Bestil en medarbejder
Biblioteket tilbyder hjælp til:
• at søge i bibliotekets base
• at emnesøgning i forbindelse med opgaver
• at gå på borger.dk
• at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• at søge på internettet
• at oprette en e-mail adresse
• at bruge mus

Den individuelle nethjælp varer ca. ½ time. 
Du er velkommen til at bestille tid på Harlev Bibliotek, 
tlf. 8713 9705 eller på harlevbibliotek@aarhus.dk.
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HAsLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · Tlf. 8940 9630 · haslebibliotek@aarhus.dk

IT-HJØRNET på Hasle Bibliotek 
bliver til IT-HJØRNET // Nethood – Hasle

I IT-HJØRNET // Nethood – Hasle, kan du gratis få  hjælp og vejledning til 
dine små og store it-opgaver. 
Der er også mulighed for, at du ganske gratis, kan deltage på kursus og i 
workshop, så du bliver bedre til it. 

I IT-HJØRNET // Nethood - Hasle kan du blandt andet få hjælp til e-mail, 
NemID, PowerPoint, opsætning af en ansøgning og et CV,  
arbejde med dine digitale billeder, bruge skype, søgning på nettet,
opsætning af internetannoncer, scanning, facebook, ageforce, 
forældreintra, film, musik, bøger på nettet  og meget meget mere. 

Nye udvidede åbningstider fra 1. februar.
IT-HJØRNET // Nethood - Hasle, vil fra  1. februar holde en
time længere åbent om mandagen, så åbningstiden bliver
mandag kl. 15.00 - 18.00 og onsdag kl 10.00 -12.00. 

Bestil personlig hjælp
Kan du ikke på disse tidspunkter, eller har du et problem der kræver lidt 
tid at løse, kan du kontakte Hasle Bibliotek på tlf. 8940 9630 og få en tid 
til max. 1 times individuel vejledning.

Foreslå eller bestil en workshop
Har du/I et ønske til et specielt emne for kursus eller workshop, eller er I 
måske en studiegruppe, vennekreds eller en forening, der kan samle 3-6 
personer omkring et it-emne, så kontakt endelig os. 

Kurser og workshops foråret 2012
Der er på nuværende tidspunkt fastlagt forårskurser i 
IT-HJØRNET // Nethood – Hasle.
Der vil i løbet af marts og april blive afholdt kurser på begynder og let 
øvet niveau (3-4 mødegange á 3 timer) i
• billedbehandling
• videoredigering
• lydredigering
• hjemmesideopbygning
 
Workshops
Desuden vil der i løbet af foråret blive introduktioner i form af 2-3 timers 
workshops som f.eks.
• Om at købe og sælge på nettet f.eks. via ”Den blå avis”  

”Gul og gratis” og ”qxl”
• Ryd op og hold orden på din computer
• E-mail for begyndere
• Selvbetjening på nettet, NemID, netbank og borger.dk
• Indscanning af fotos og dias 

Følg med og få nyhedsbrev
Følg med på Hasle Biblioteks hjemmeside: www.aakb.dk/hasle
eller IT-HJØRNET//Nethood – Hasle’s hjemmeside: www.it-hjoernet.dk 
På IT-HJØRNETS hjemmeside, kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev.
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HOVEDBIBLIOTEKET
Møllegade 1 . 8000 Aarhus C . Tlf. 8940 9200 . hovedbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 16. januar kl. 16.00 - 17.30
Biblioteksbasen
Hvad kan jeg finde i Biblioteksbasen? Og hvordan søger jeg?
Biblioteksbasen indeholder mere end 500.000 materialer; bøger, cd’er, 
dvd’er mv. Du lærer, hvordan du kan finde de forskellige materialer. Hvis der 
er interesse for en rundtur i biblioteket, afsluttes introduktionen med det.
Efter kurset er du i stand til at søge i Biblioteksbasen.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge tastatur og mus. 
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

Mandag den 23. januar kl. 16.00 - 17.30
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære, hvordan du bruger internettet?
Du får viden om, hvilke muligheder der er på internettet og bliver præ-
senteret for eksempler på spændende, gode og relevante steder, du kan 
besøge. Du får mulighed for selv at surfe på internettet.
Efter kurset er du i stand til at surfe på internettet og lave basale søg-
ninger efter hjemmesider mv.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge tastatur og mus. 
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

Mandag den 30. januar kl. 16.00  - 17.30
Lokalhistorie
Vil du gerne vide noget om Aarhus historie? Introduktionen viser rele-
vante hjemmesider som Aarhus Leksikon og Aarhus billeder, hvor man 
både kan finde fotos og små film. Der er mulighed for en rundvisning i 
Lokalhistorie på Hovedbiblioteket.
Efter kurset har du kendskab til relevante hjemmesider.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc og kunne bruge de 
grundlæggende funktioner på internettet.
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

Mandag den 6. februar kl. 16.00 - 17.30
Borger.dk
Borger.dk giver dig adgang til informationer om det offentlige Danmark. 
Du kan ændre din forskudsregistrering, melde flytning mv. Kurset giver 
en introduktion til, hvordan du finder rundt på Borger.dk. 
VIGTIGT: Medbring dit NemID.
Efter kurset har du et lille overblik over Borger.dk´s muligheder.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet. 
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

Mandag den 20. februar kl. 16.00 - 17.30
E-mail
Vil du gerne holde kontakt med venner og familie? 
Så er det nemt at skrive en e-mail.
Du lærer at oprette en e-mail konto, sende og modtage e-mails, ved-
hæfte filer samt oprette kontaktpersoner. Der vil være mulighed for at 
oprette din egen e-mail konto.
Forudsætning: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge de 
grundlæggende funktioner på internettet. 
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.
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Mandag den 27. februar kl. 16.00 - 17.30
Billedbehandling
Der vil være simple redigeringer af digitale billeder; herunder beskæring 
og ændring af lys og farver. Googles billedbehandlingsprogram Picasa vil 
blive brugt.
NB: Der udleveres cd-rom med billeder, men du må gerne medbringe egne.
Efter kurset vil du være i stand til at lave enkle redigeringer.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på internettet.
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

Mandag den 5. marts kl. 16.00 -17.30
e-Reolen og Netlydbog.dk
Hvor kan jeg finde e-bøger? På e-Reolen kan du downloade til pc/e-
bogslæser. På Netlydbog.dk kan du gratis hente lydbøger. Vi ser på, 
hvordan du låner en lydbog og hvordan du lytter til en bog på compute-
ren eller får den overført til en pc/bærbar afspiller.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne bruge 
de grundlæggende funtioner på internettet.
sted: Undervisningslokalet på Hovedbiblioteket.

BIBLIOTEKsKALENDEREN 2012
Husk også et eksemplar af bibliotekskalenderen for foråret 2012
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 . 8270 Højbjerg . Tlf. 8940 9580 . hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Onsdag den 7. marts kl. 13.00 - 14.00
Lær at bruge bibliotekets hjemmeside
Find rundt på bibliotekets hjemmeside (www.aakb.dk) og lær at søge i 
biblioteksbasen.
Kurset gentages onsdag den 21. marts kl. 13.00 - 14.00
Tilmelding: Senest fire dage før.

Fredag den 13. april kl. 10.00 - 11.00
Borger.dk-kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et 
kursus på Højbjerg Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de 
mange selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk.
Lær f.eks. hvordan man får et nyt sundhedskort? 
Hvordan skifter man læge?
Kurset gentages fredag den 27. april kl. 10.00 -11.00
Forudsætninger: Man skal have en fungerende NemID før kurset, og 
man bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: Nødvendig. Kun på mail: jkm@aarhus.dk.

Tirsdag den 8. maj kl. 10.00 - 12.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid, kigger vi også på netbøger, netmu-
sik og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med – husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 23. april og senest 3. maj.

Tirsdag den 15. maj kl. 10.00 - 11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Hvis du gerne vil blive bedre til at sende sms’er til f.eks. dine børn og 
børnebørn, så er dette formiddagsarrangement lige noget for dig.
Elever fra Egå Produktionshøjskole sidder klar til at hjælpe og vejlede dig, 
så du bliver dus med mobiltelefonen. Og der er kaffe på kanden!
Der er begrænset antal pladser.
Tilmelding: Fra 30. april og senest fredag 11. maj.

Tirsdag den 22. maj kl. 10.00 - 12.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid kigger vi også på netbøger, netmusik 
og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med - husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 7. maj og senest 18. maj.

KOLT-HAssELAGER BIBLIOTEK
Kolt Østervej 45 . 8361 Hasselager . Tlf. 8713 1983 . koltbibliotek@aarhus.dk
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LYsTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B . 8520 Lystrup . Tlf. 8713 1980 . lystrupbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 5. marts kl. 10.00 - 12.00
Internet for begyndere
Vil du være dus med internettet? Lystrup Bibliotek hjælper dig godt i 
gang med kurset ”Internet for begyndere”. Kurset er en introduktion til 
de basale funktioner på Internettet:  
Hvordan finder man rundt på nettet, og hvad er et link?  
Kurset giver også en kort introduktion til søgemaskinen Google.
Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.
Kurset kræver ingen forudsætninger, men det er en fordel at have kend-
skab til mus og tastatur.
Kurset gentages torsdag den 8. marts kl. 10.00 - 12.00
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980 eller mail: 
lystrupbibliotek@aarhus.dk.

Torsdag den 15. marts kl. 18.30 - 20.00
Har du styr på din skat?
Vidste du, at du selv kan ændre din forskudsopgørelse eller indbetale 
restskat på nettet? Hvis svaret er nej, er den introduktion, Lystrup 
Bibliotek tilbyder, lige noget for dig. En medarbejder fra Skat giver en in-
troduktion til de mange muligheder, den enkelte borger har på nettet ved 
hjælp af NemID eller tast-selv kode. Introduktionen gives på storskærm. 
Der bliver ikke mulighed for at få ordnet personlige skattesager.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding: Senest den 12.marts til Lystrup Bibliotek tlf. 8713 1980 eller 
lystrupbibliotek@aarhus.dk.

Mandag den 23. april kl. 10.00 - 12.00
E-mail for begyndere
Hold kontakten med familie og venner fra nær og fjern på en nem måde 
- få dig en e-mail!
På kurset opretter du din egen gratis e-mail og lærer, hvordan du bruger 
den til at sende, modtage og besvare mails.
Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser.
Kurset gentages torsdag den 26. april kl. 10.00 - 12.00
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc, samt kunne bruge 
de grundlæggende funktioner på Internettet.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980.

Bestil tid og få en medarbejder 
for dig selv
Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:
• at søge i bibliotekets base
• at emnesøgning i forbindelse med opgaver
• at gå på borger.dk
• at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• at søge på internettet
• at oprette en e-mail adresse
• at lave lettere tekstbehandling
• at bruge musen

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en time. Ved 
bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede vejled-
ning. Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på lystrupbibliotek@aarhus.dk 
senest 3 dage før.
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RIssKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 . 8240 Risskov . Tlf. 8940 9600 . risskovbibliotek@aarhus.dk

sOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · Tlf. 8692 8288 · solbjergbibliotek@aarhus.dk

Mandag den 12. marts kl. 17.00 - 18.30
Har du styr på din skat?
Vidste du, at du selv kan ændre din forskudsopgørelse eller indbetale 
restskat på nettet? Hvis svaret er nej, er denne introduktion til SKAT på 
Risskov Bibliotek måske lige noget for dig. En medarbejder fra SKAT gi-
ver en introduktion til de mange muligheder, du har på nettet ved hjælp 
af NemID eller tast-selv kode. Introduktionen gives på storskærm. 
Der bliver ikke mulighed for at få ordnet personlige skattesager.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding: Senest tirsdag den 6. marts til Risskov Bibliotek på
tlf. 8940 9600 eller risskovbibliotek@aarhus.dk.

Torsdag den 15. marts kl. 15.00 - 17.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid kigger vi også på netbøger, netmusik 
og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med – husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 27. februar og senest 12. marts.
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TILsT BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A . 8381 Tilst . Tlf. 8713 1820 . tilstbibliotek@aarhus.dk

Individuel nethjælp
Tilst Bibliotek tilbyder individuel nethjælp.
Kan du ikke finde dine lønsedler på nettet? Vi hjælper med oprettel-
se af postkasse på borger.dk (hvor du finder lønsedlerne), oprettelse 
af e-mail, søgning på nettet og meget andet. Vi kan hjælpe med 
meget, men kan dog ikke love at løse alle problemer.
Den individuelle nethjælp varer ca. ½ time.

Hvis du ønsker individuel nethjælp, er du velkommen til at aftale et 
tidspunkt med personalet. Kontakt os på tlf. 8713 1820 eller e-mail 
tilstbibliotek@aarhus.dk.

TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8713 2435 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk 

Onsdag den 28. marts kl. 10.00 - 12.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid kigger vi også på netbøger, netmusik 
og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med - husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 12. marts og senest 26. marts.
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Torsdag den 1. marts kl. 10.00 - 12.00
søgning på internet for begyndere
Kurset er en grundlæggende introduktion til at finde rundt på nettet. 
Lær at bruge søgemaskiner (Google) - både når man søger med ét ord, 
og når man søger mere nøjagtigt ved at kombinere flere ord. Desuden 
vises bibliotekets hjemmeside med søgning af biblioteksmaterialer og 
endelig borger.dk.
Kurset gentages fredag den 2. marts kl. 10.00 - 12.00
Kurset gentages tirsdag den 6. marts kl. 10.00- 12.00
Kurset gentages torsdag den 8. marts kl. 10.00 - 12.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.

Tirsdag den 13. marts kl. 10.00 - 12.00
E-mail kursus
Med en webmail kan du bruge din e-mail fra en hvilken som helst com-
puter med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du 
gratis kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den.
Kurset gentages fredag den 16. marts kl. 10.00 - 12.00
Forudsætninger: Kendskab til brug af mus og tastatur samt de mest 
grundlæggende funktioner i Internet Explorer..
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8940 9555.

Tirsdag den 20. marts kl. 10.00 - 12.00
Lær at downlåne netlydbøger
Aarhus Kommunes Biblioteker tilbyder adgang til lydbøger, bøger, film 
og musik via nettet - ganske gratis. På dette kursus viser vi, hvordan du 
downlåner netlydbøger, og har vi tid kigger vi også på netbøger, netmusik 
og netfilm. Tag gerne din MP3-afspiller med - husk kabler.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge en pc.
Tilmelding: Fra 5. marts og senest 16. marts.

VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 . 8260 Viby J . Tlf. 8940 9540 . vibybibliotek@aarhus.dk

Torsdag den 12. april kl. 10.00 - 11.00
Borger.dk-kursus for begyndere
Vil du spare turen til diverse offentlige kontorer? Så meld dig til et 
kursus på Viby Bibliotek. Her får du en introduktion til nogle af de mange 
selvbetjeningsmuligheder på hjemmesiden borger.dk. Lær f.eks. hvordan 
man får et nyt sundhedskort, og hvordan man skifter  læge?
Kurset gentages torsdag den 26. april kl. 10.00 - 11.00
Forudsætninger: Man skal have en fungerende NemID før kurset, og 
man bedes medbringe nøglekortet.
Tilmelding: Nødvendig. Kun på mail: jkm@aarhus.dk

Tirsdag den 17. april kl. 10.00 - 11.30
Lær din mobil at kende – for seniorer
Hvis du gerne vil blive bedre til at sende sms’er til f.eks. dine børn og 
børnebørn, så er dette formiddagsarrangement lige noget for dig.
Elever fra Egå Produktionshøjskole sidder klar til at hjælpe og vejlede dig, 
så du bliver dus med mobiltelefonen. Og der er kaffe på kanden!
Der er begrænset antal pladser.
Tilmelding: Fra 26. marts og senest fredag 13. april.

Onsdag den 18. april kl. 19.30
Find din slægt - og gør den levende
Slægtsforskning er populært som aldrig før. Tove Glud Rasmussen, tidli-
gere formand for Slægtshistorisk Forening Århus, vil fortælle om, hvor-
dan man kommer i gang med at kortlægge sin slægt og om internettets 
muligheder for slægtsforskere. Hvordan indsamles familieoplysninger, 
hvilke bøger og digitale hjælpemidler findes der?
Tilmelding: På biblioteket, på tlf. 8940 9540 eller på 
vibybibliotek@aarhus.dk.
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8940 9500 . aabybibliotek@aarhus.dk 

Torsdag den 15. marts kl. 13.00 - 14.30
NemID og Borger.dk
Der er mange selvbetjeningsløsninger på borger.dk, når man har en NemID. 
Vi præsenterer et udvalg af dem, og ser på hvordan NemID fungerer.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek eller via hjemmesiden 
senest dagen før introduktionen.

Torsdag den 22. marts kl. 13.00 - 14.30
Aarhus.dk og selvbetjeningsløsningerne
Betjen dig selv via Aarhus kommunes selvbetjeningsløsninger med NemID. 
Vi ser på de forskellige muligheder,der er for at betjene sig selv.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek eller via hjemmesiden 
senest dagen før introduktionen.

Onsdag den 28. marts kl. 13.30 - 15.00
Internet for begyndere
Har du lyst til at lære at bruge internettet? Kurset er en introduktion til 
de basale funktioner på Internettet: Hvordan finder man rundt på nettet, 
og hvad er et link? Kurset giver også en kort introduktion til søgemaski-
nen Google. Der vil blive vekslet mellem oplæg og øvelser. 
Forudsætninger: Ingen nødvendige krav, men en fordel at have kend-
skab til mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden senest dagen før introduktionen.

Tirsdag den 3. april kl. 13.30 - 15.00
E-mail for begyndere
Med en webmail kan du bruge e-mail fra en hvilken som helst computer 
med internetforbindelse. Vi gennemgår trin for trin, hvordan du gratis 
kan oprette en webmail, og hvordan du bruger den. Vi benytter Googles 
e-mail program G-mail. 
Forudsætninger: Ingen nødvendige krav, men en fordel at have kend-
skab til mus og tastatur.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden senest dagen før introduktionen. 

Torsdag den 12. april kl. 14.00 - 15.00
Digital Cafe
Vi sætter fokus på, hvilke af bibliotekets forskellige e-ressourcer bl.a. 
iPad kan håndtere. I vores digitale café har du mulighed for at få vist 
iPad, e-bogslæser og andet udstyr, som du kan benytte,når du vil læse 
eller se digitalt indhold fra bibliotekets hjemmeside. Som låner har man 
adgang til en stor mængde e-ressourcer som på f.eks eReolen.
Tilmelding: Ikke nødvendig.

Tirsdag den 17. april kl. 13.00 - 14.30
Billedbehandling med Picasa
Prøv elementær billedbehandling med Picasa og gem fotos på nettet. 
Det gratis redigeringsprogram Picasa vil blive brugt.
Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bibliotek, 
tlf. 8940 9500 eller via hjemmesiden senest dagen før introduktionen.

Marts - juni
Bestil en medarbejder
Biblioteket tilbyder hjælp til:
• at søge i bibliotekets base
• at emnesøgning i forbindelse med opgaver
• at gå på borger.dk
• at finde rundt på Aarhus Kommunes hjemmeside
• at søge på internettet
• at oprette en e-mail adresse

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til en time. Ved 
bestilling bedes du kort beskrive formålet med den ønskede vejled-
ning. Bestil tid på Åby Bibliotek, tlf. 8940 9500 eller på 
aabybibliotek@aarhus.dk
Tilmelding: Kontakt personalet og bestil en tid senest 3 dage før 
vejledningen ønskes.
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Downlån af netlydbøger, e-reolen og netmusik
Hovedbiblioteket Mandag 5. marts kl. 16.00 - 17.30 12
Beder-Malling Bibliotek Mandag 12. marts kl. 13.00 - 15.00 4
Solbjerg Bibliotek Torsdag 15. marts kl. 15.00 - 17.00 19
Viby Bibliotek Tirsdag 20. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Tranbjerg Bibliotek Onsdag 28. marts kl. 10.00 - 12.00 21
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 8. maj kl. 10.00 - 12.00 14
Kolt-Hasselager Bibliotek Tirsdag 22. maj kl. 10.00 - 12.00 15

Borger.dk, NemID og e-boks
Hovedbiblioteket Mandag 6. februar kl. 16.00 - 17.30 11
Gellerup Bibliotek Mandag 6. marts kl. 10.30 - 11.30 5
Åby Bibliotek Torsdag 15. marts kl. 13.00 - 14.30 24
Viby Bibliotek Torsdag 12. april kl. 10.00 - 11.00 23
Højbjerg Bibliotek Fredag 13. april kl. 10.00 - 11.00 14
Gellerup Bibliotek Mandag 16. april kl. 10.30 - 11.30 5
Viby Bibliotek Torsdag 26. april kl. 10.00 - 11.00 23
Højbjerg Bibliotek Fredag 27. april kl. 10.00 - 11.00 14
Gellerup Bibliotek Mandag 7. maj kl. 10.30 - 11.30 5
Gellerup Bibliotek Mandag 4. juni kl. 10.30 - 11.30 5

Bibliotekets hjemmeside og søgning i biblioteksbasen
Hovedbiblioteket Mandag 16. januar kl. 16.00 - 17.30 10
Højbjerg Bibliotek Onsdag 7. marts kl. 13.00 - 14.00 14
Højbjerg Bibliotek Onsdag 21. marts kl. 13.00 - 14.00 14

Internet for begyndere
Hovedbiblioteket Mandag 23. januar kl. 16.00 - 17.30 10
Viby Bibliotek Torsdag 1. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Viby Bibliotek Fredag 2. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Lystrup Bibliotek Mandag 5. marts kl. 10.00 - 12.00 16
Viby Bibliotek Tirsdag 6. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Viby Bibliotek Torsdag 8. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Lystrup Bibliotek Mandag 8. marts kl. 10.00 - 12.00 16
Åby Bibliotek Onsdag 28. marts kl. 13.30 - 15.00 24

OVERsIGT
Her kan du se kurserne opdelt i emner

Lokalhistorie
Hovedbiblioteket Mandag 30. januar kl. 16.00 - 17.30 10

E-mail for begyndere
Hovedbiblioteket Mandag 20. februar kl. 16.00 - 17.30 11
Viby Bibliotek Tirsdag 13. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Viby Bibliotek Fredag 16. marts kl. 10.00 - 12.00 22
Åby Bibliotek Tirsdag 3. april kl. 13.30 - 15.00 24
Lystrup Bibliotek Mandag 23. april kl. 10.00 - 12.00 16
Lystrup Bibliotek Torsdag 26. april kl. 10.00 - 12.00 16

Billedbehandling
Hovedbiblioteket Mandag 27. februar kl. 16.00 - 17.30 12
Åby Bibliotek Tirsdag 17. april kl. 13.00 - 14.30 25

Lær din mobil at kende
Viby Bibliotek Tirsdag 17. april kl. 10.00 - 11.30 23
Højbjerg Bibliotek Tirsdag 15. maj kl. 10.00 - 11.30 14

Få styr på din skat
Risskov Bibliotek Mandag 12. marts kl. 17.00 - 18.30 18
Lystrup Bibliotek Torsdag 15. marts kl. 18.30 - 20.00 17

slægtsforskning
Viby Bibliotek Onsdag 18. april kl. 19.30 23

Aarhus.dk og selvbetjeningsløsningerne
Åby Bibliotek Torsdag 22. marts kl. 13.00 - 14.30 24

Digital Café
Åby Bibliotek Torsdag 12. april kl. 14.00 - 15.00 25
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