


En lille hjælp til tastaturet
Tastaturgenveje binder sig typisk til Ctrl (con-
trol), Alt, Shift eller Windows-tasterne. Hvis 
man f.eks. har et program åbent og vil benytte 
genvejen Ctrl+S, så holder man Ctrl i bund og 
trykkker på S.

Her er nogle af de mest brugte genveje, som 
kan være en hjælp til gode vaner.

Ctrl+Shift+Esc
Åbner Jobliste.

Ctrl+Tabulator
Skifter mellem åbne programmer/vinduer.

Windows+Pause Break
Åbner Egenskaber for System.

Windows+D
Skiftevis minimering og gendannelse  
af alle vinduer.

Windows+E
Åbner Denne Computer i Stifinder.

Window+F
Åbner søgefunktionen.

Window+F1
Åbner hjælpefunktionen i Windows.

Window+L
Låser computeren.

Alt+Tabulator
Skifter mellem de kørende processer.

Ctrl+A
Markerer alt.

Ctrl+X
Klipper det markerede (cut).

Ctrl+C
Kopierer det markerede (copy).

Ctrl+V
Indsætter det klippede/kopierede (paste).

Ctrl+Z
Fortryd.

Ctrl+Y
Fortryd, at du fortrød.

Ctrl+P
Udskriv (print).

Ctrl+Shift+S
Gem som (save as).

Ctrl+S
Gem (save).





Gratis it-kurser for alle – kom på biblioteket 
og få opgraderet dine it-kompetencer.
Aarhus Kommunes Biblioteker har udarbejdet 
et samlet katalog over it-kurser på bibliote-
kerne i foråret 2014.

Brug af Internettet fylder mere og mere i dan-
skernes hverdag, 84 pct. af de 16-89 årige er på 
internettet hver uge. Flest mulige borgere skal 
benytte digitale selvbetjeningsløsninger, når de 
vil i kontakt med det offentlige. 

Med Digitaliseringsstrategien sker der en trin-
vis overgang til obligatorisk selvbetjening.  
Som en del heraf skal borgerne fra den  
1. december 2013 bruge digital selvbetjening 
på en række nye områder. 

På bibliotekerne kan du lære at bruge offentlige, 
digitale selvbetjeningsløsninger, som NemID 
og digital post. 

Hold kontakt med familie og venner via sociale 
medier. På bibliotekerne kan du også blive klo-
gere på at bruge sociale medier som Facebook, 
twitter og instagram.

Du kan tilmelde dig ét eller flere kurser på det 
bibliotek, der passer dig bedst og sammen-
sætte dit eget kursusprogram. Du kan også 
deltage i it-workshops, tage på it-café eller 
booke en bibliotekar.

Hent programmet på biblioteket eller se det på 
www.aakb.dk/itkurser. 
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Beder-Malling Bibliotek

Kirkebakken 41 ⋅ 8330 Beder

Tlf. 8713 1985 ⋅ www.aakb.dk/beder-malling

bederbibliotek@aarhus.dk

Lær din mobil at kende – for seniorer
Torsdag 13. marts kl. 10.00 -11.30
Vil du være bedre til at bruge din mobil og 
sende sms’er til dine børnebørn? Så er dette 
arrangement lige noget for dig. Elever fra Egå 
Produktionshøjskole hjælper og vejleder dig.
Tilmelding: Fra mandag 24. februar og senest 
mandag 10. marts via hjemmesiden.  
Det er gratis at deltage.
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Gellerup Bibliotek

Gudrunsvej 78 ⋅ 8220 Brabrand

Tlf. 8940 9640 ⋅ www.aakb.dk/gellerup

gellerupbibliotek@aarhus.dk

Harlev Bibliotek
Gl. Stillingvej 424 ⋅ 8462 Harlev
Tlf. 8713 9705 ⋅ www.aakb.dk/harlevharlevbibliotek@aarhus.dk

Digital post
Onsdag 9. april kl. 14.30 -16.00
Mandag 28. april kl. 14.30 -16.00
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post og på borger.dk. 
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og 
har NemID. For at deltage på kurset skal du 
have et fungerende NemID til det offentlige og 
du skal medbringe dit nøglekort til NemID.
Vi holder to ens kurser – det er altså ikke et 
forløb over to gange. Det er gratis at deltage.
Tilmelding: Via hjemmesiden eller ved hen-
vendelse til Harlev Bibliotek på tlf. 8713 9705 
senest dagen før. 

Digital post 
Onsdag 15. januar kl. 10.30 -11.30
Onsdag 19. februar kl. 13.30 -14.30
Onsdag 23. april kl. 13.30 -14.30
Onsdag 21. maj kl. 10.30 -11.30
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post og på borger.dk.
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og 
har NemID. Medbring dit nøglekort til NemID. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup  
Bibliotek på tlf. 8940 9640.

BOOK EN  
BIBLIOTEKAR
Er det svært at finde ud af, hvilke mulig-
heder, det offentlige giver på nettet?

Book en bibliotekar og få en individuel 
præsentation af bibliotekets netmedier, 
borger.dk og aarhus.dk. Præsentationen 
varer ca. en halv time.

Tilmelding: Ved henvendelse til Gellerup 
Bibliotek på tlf. 8940 9640.
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IT-HJØRNET // Nethood – Hasle Bibliotek
I IT-HJØRNET tilbyder vi it-hjælp, it-workshops 
og kortere kurser. I IT-HJØRNET får du hjælp 
til selvhjælp og du er forhåbentlig klogere når 
du går herfra. 
Vi har 10 pc’er, printer og scanner. Vi bruger 
Windows 7, Office 2010 og et udvalg af forskel-
lige gode gratis programmer. Det er gratis at 
bruge IT-HJØRNET.

Åben it-café
Du kan komme lige ind fra gaden og få hjælp
Mandage kl. 15.00 -18.00
Onsdage kl. 10.00 -12.00

Her kan du få hjælp til f.eks. e-mail, NemID, 
mobiltelefon, digital selvbetjening, søgning 
på nettet, billedredigering, forældre-intra, 
SU-ansøgning, musik og bøger på nettet, scan-
ning, Facebook, opsætning af en ansøgning 
eller CV, m.m.

Iphone, ipad og mac computer
Har du specielt brug for hjælp til din iphone, 
ipad eller mac, er det muligt torsdage mellem 
kl. 12.00 -18.00.

Bestil en tid
Kan du ikke på disse tidspunkter – eller har du 
et problem der kræver lidt tid – kan du henven-
de dig til Hasle Bibliotek tlf: 89 40 96 30 og få 
en tid til 30-60 minutters individuel hjælp.

Onsdags-workshops 
Hver onsdag kl. 15.00 -17.00, er der gratis 
workshop i forskellige it-emner.
Læs mere om de enkelte workshops på IT-
HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk
Tilmelding på Hasle Bibliotek eller  
post@it-hjoernet.dk er en fordel, men du kan 
også bare møde op.

Onsdags-workshops i foråret 2014
Hver onsdag kl. 15.00 -17.00

Januar
15. Google-konto – til meget mere end gmail
22. Google Chrome – browseren fra Google
29. NemID, borger.dk og e-boks

Februar
5. Netbank, skat, e-boks m.m. på smartphone
12. Vinterferie
19. Gratis programmer til din pc
26. Tips til din android-smartphone

Marts
5. Gode apps til din smartphone
12. Brug Word bedre
19. Sæt din studieopgave op i Word
26. Ryd op på din computer
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Hasle Bibliotek

Kappelvænget 2 ⋅ 8210 Aarhus V

Tlf. 8940 9630 ⋅ www.aakb.dk/hasle

haslebibliotek@aarhus.dk

April
2. Intro til billedredigering
9. Pixlr.com – gratis billedredigering på nettet
16. Påskeferie
23. Alm. funktioner i Windows
30. Lær at bruge Skype

Maj
7. Opret din egen Blog
14. Intro til videoredigering
21. Dine egne videoer på YouTube
28. Ny på Facebook

Juni
4. Søg bedre med Google
11. Ryd op på din computer
18. Lær at bruge Dropbox, SkyDrive og lignende

Kurser
Der vil i løbet af foråret blive afholdt kortere kur-
ser, 8 til 20 timer, i forskellige it-emner. Det kan 
være start med Windows, start med nettet, start 
med e-mail, start med billeder og lignende.
Se nærmere på IT-HJØRNETS hjemmeside:
www.it-hjoernet.dk og Aarhus Kommunes 
Bibliotekers hjemmeside: aakb.dk

Bestil en workshop eller et kursus
Er der noget specielt, du gerne vil vide mere 
om? Eller er I måske en studiegruppe eller en 
forening, der kan samle 3-6 personer omkring 
et it-emne, så spørg endelig om vi kan hjælpe 
jer med en underviser.

Mere information og nyhedsbreve
IT-HJØRNET har også sin egen hjemmeside 
www.it-hjoernet.dk, hvor du kan se kommende 
kurser og workshops og andre arrangementer, 
se ugens link og tilmelde dig nyhedsbreve via 
din e-mail.

Kontakt
Hasle Bibliotek: www.aakb.dk/hasle
IT-HJØRNETS hjemmeside : www.it-hjoernet.dk
Telefon til Hasle Bibliotek: 8940 9630
E-mail: post@it-hjoernet.dk

ÅBEN IT-CAFÉ 
Du kan komme ind fra gaden og få hjælp
Mandage kl. 15.00 -18.00
Onsdage kl. 10.00 -12.00

Bestil en tid
Kan du ikke på disse tidspunkter, eller 
har du et problem der kræver lidt tid, 
kan du bestille en tid til 30-60 minutters 
individuel hjælp.
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NETHOOD 
HOVEDBIBLIOTEKETS IT-VÆRKSTED
Tirsdage kl. 16.00 -18.00
Torsdage kl. 10.00 -12.00 i Supportpunktet
Vi guider dig inden for digitale services som 
borger.dk og NemID, e-mail, internet og tekst-
behandling. Vi deler også gerne vores erfarin-
ger med dig inden for tablets, smartphones og 
apps. Værkstedet er et uformelt miljø, hvor vi 
ved fælles hjælp finder svar på dine spørgsmål. 
Tilmelding: ikke nødvendig. 

LÆR MERE
Vi tilbyder en række temaværksteder, hvor 
fokus er at blive klædt på samt øve sig i de 
digitale selvbetjeningsmuligheder. I temaværk-
stedet vil der være en bibliotekar til stede, men 
vi lægger vægt på, at du selv arbejder samt 
udveksler erfaringer med de andre deltagere.

Lær mere: Få styr på musen og prøv internettet
Onsdag 5. februar kl. 13.00 -14.30
Tilmelding: www.aakb.dk eller tlf. 8940 9240.
Forudsætninger: Nybegynder.
Undervisningslokalet, maks. 6 deltagere.

Lær mere: E-mail
Onsdag 12. februar kl. 13.00 -14.30
Tilmelding: www.aakb.dk eller tlf. 8940 9240.
Forudsætninger: Nybegynder.
Undervisningslokalet, maks. 6 deltagere.

Lær mere: NemID og Digital postkasse
Onsdag 19. februar kl. 13.00 -14.30
Tilmelding: www.aakb.dk eller tlf. 8940 9240.
Forudsætninger: Nybegynder.
Undervisningslokalet, maks. 6 deltagere.
Vigtigt: Medbring NemID.

Lær mere: Borger.dk og offentlig selvbetjening
Onsdag 26. februar kl. 13.00 -14.30
Tilmelding: www.aakb.dk eller tlf. 8940 9240.
Forudsætninger: Nybegynder.
Undervisningslokalet, maks. 6 deltagere.
Vigtigt: Medbring NemID.

IT-INTRODUKTION
Kom og få opgraderet dine it-kompetencer.  
Hver måned sætter vi fokus på ét bestemt emne. 
Én introduktion varer ca. halvanden time og 
finder sted i Undervisningslokalet, hvis andet 
ikke er angivet. Der er KUN plads til 12 delta-
gere pr. hold, hvis andet ikke er angivet. 
Tilmelding: www.aakb.dk eller tlf. 8940 9240.
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FOTO
Bliver feriebilledet tit uskarpt, eller vil du gerne 
lære mere om dit kamera? I januar sætter vi 
fokus på fotografering og teknik.
Husk tilmelding!

10 gode råd til bedre feriebilleder
Mandag 20. januar kl. 16.00 -17.30
Uanset, hvilket digitalkamera du har: smartpho-
ne, tablet, kompaktkamera eller spejlrefleks, så 
kan du tage bedre billeder efter dette kursus. 
Henrik Olsen fra haslefoto.dk underviser bl.a. 
i emnerne komposition, lys/skygge, zoom og 
digitalkameraets virkemåde. 
Der er indlagt flere praktiske øvelser, så husk et 
opladt kamera med tomt hukommelseskort.
Forudsætninger: For nybegyndere og let øvede.

Kameratyper og teknik 
Mandag 27. januar kl. 16.00 -17.30
Hvad er forskellen på kameraet i en mo-
biltelefon, et lille lommekamera og et stort 
(dyrt) spejlreflekskamera? Kan man se, om et 
billede er taget med et professionelt kamera? 
Hvilken blænde er bedst at bruge, og hvad 
med lukketiden?
Der er indlagt flere praktiske øvelser, så husk et 
opladt kamera med tomt hukommelseskort.
Forudsætninger: For nybegyndere og let øvede.
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BORGER.DK
Det er ved at være op over! 
Vi skal alle være på nettet og have et NemID 
inden 2014 er omme. 
I februar sætter vi fokus på de digitale selvbe-
tjeningsmuligheder. Efter introduktionen har 
du mulighed for at arbejde videre med temaet 
i temaværkstedet den efterfølgende onsdag. 
Husk tilmelding!

Få styr på musen og prøv internettet
Mandag 3. februar kl. 16.00 -17.30
Vi starter helt fra bunden med at få styr på 
computerens mus og tastatur. Det, du lærer, 
bruger du derefter til at tage de første skridt 
på internettet.
Forudsætninger: Ingen.

E-mail for begyndere
Mandag 10. februar kl. 16.00 -17.30
Du kan ikke bare maile med venner og familie, 
når du får en e-mail. Den er også nødvendig, 
hvis du f. eks. bestiller billetter på internettet, 
og når du skal modtage digital post fra det of-
fentlige. Vi guider dig trin for trin til at få opret-
tet en gratis e-mail-konto (gmail) og fortæller 
om nogle af de mange situationer, hvor en 
e-mail er en stor fordel.
Forudsætninger: Du skal kunne bruge en com-
puter og have kendskab til internettet.

NemID og Digital postkasse
Mandag 17. februar kl. 16.00 -17.30
Vi skal alle have et NemID i 2014. Du kan få 
oprettet et NemID, få hjælp til at aktivere dit 
nye NemID og blive guidet til at oprette en 
digital postkasse, som vi også alle skal have.
Har du allerede NemID, så husk dit nøglekort. 
Har du endnu ikke NemID, skal du medbringe 
pas eller kørekort.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge 
computer og internet, og du skal have en e-mail.

Borger.dk og offentlig selvbetjening
Mandag 24. februar kl. 16.00 -17.30
Borger.dk er din indgang til det offentlige. Nu 
kan du f.eks. melde flytning, bestille et nyt sund-
hedskort eller skifte læge vha. selvbetjening på 
nettet. Vi viser nogle af de mange muligheder, 
du har for at betjene dig selv på borger.dk. Husk 
at medbringe dit NemID og nøglekort.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge 
computer og internet, og du skal have et NemID.
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SOCIALE MEDIER
Efterhånden er det blevet et krav i vores 
moderne samfund at have adgang til nettet 
og dermed de sociale medier. Via de sociale 
medier får vi indsigt i hinandens og andres liv, 
som er rigt på billeder, musik og video og med 
et enkelt klik kan vi eksponere et godt billede 
for resten af verden. Kom og bliv aktiv borger i 
det pulserende informationssamfund.
Husk tilmelding!

Facebook for begyndere
Mandag 3. marts kl. 16.00 -17.30
Mandag 17. marts kl. 16.00 -17.30
På Facebook kan du finde gamle klassekamme-
rater, kollegaer, barndomsvenner og en masse 
andre mennesker fra din fortid og nutid. Hvis du 
gerne vil være med, så kom ind på Hovedbibliote-
ket, hvor vi vil hjælpe dig med at oprette en profil, 
vise dig hvordan du kan søge efter dine venner, 
og andre nyttige ting, du kan gøre på Facebook.
Forudsætning: Du skal have en e-mail adresse.

Twitter for begyndere
Mandag 10. marts kl. 16.00 -17.30
Mandag 24. marts kl. 16.00 -17.30
Twitter er et professionelt socialt medie, hvor 
du kan holde dig opdateret på det, du synes er 
interessant og have direkte adgang til politike-
res og organisationers ufiltrerede udmeldinger. 
Kom og lær, hvordan du skaber en profil, 
bruger søgeord og systematiserer dit viste ind-
hold. Du vil få udvidet dit ordforråd med ord 
som bl.a. mentions, tags, feed og tweets.
Forudsætninger: Medbring egen tablet eller 
bærbar computer.

Hype din instagramprofil
Mandag 31. marts kl. 16.00 -17.30
Vil du være mere synlig på instagram og få 
flere til at se og følge din profil? Kom og bliv 
introduceret til eksempler på, hvordan andre 
formår at gøre dette. Bliv målrettet med dine 
’tags’ og skab sammenhæng i dine billeder. Vi 
arbejder med komposition og målgruppe, og I 
kommer med ud på #InstawalkAarhus.
Forudsætninger: Medbring smartphone eller 
tablet med Instagram installeret og logget ind 
på din konto. Husk også at have tøj med, der 
passer til vejret.
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Hovedbiblioteket

Møllegade 1 ⋅ 8000 Aarhus

Tlf. 8940 9200 ⋅ www.aakb.dk/hovedbiblioteket

hovedbibliotek@aarhus.dk

NYHEDER
Tidligere så vi alle TV-avisen, men i takt med 
globaliseringen, digitaliseringen mv. har vi hver 
især vores ’egen’ indgang til nyhederne. I april 
kan du få tips til andre ’indgange’ samt mu-
lighed for at reflektere over, hvilken betydning 
vores til/fravalg har. Husk tilmelding!

Hvor finder du nyheder?
Mandag 7. april kl. 16.00 -17.30
Onsdag 9. april kl. 16.00 -17.30
Internettet giver mange muligheder for at blive 
opdateret døgnet rundt. Hvor finder du dine 
nyheder? Hvis det stadig foregår på tv og i 
trykte aviser, kan du komme på Hovedbibliote-
ket og få inspiration til, hvor du ellers kan finde 
eller supplere dine nyheder via f.eks. Reddit og 
Huffington. Vi kommer også ind på fordele og 
ulemper ved online-nyheder, så du kan træffe 
det rigtige valg for dig.
Forudsætninger: En del af de anbefalede 
nyhedssteder er engelsksprogede, så engelsk-
kundskaber er en fordel. Vi anbefaler, at du 
medbringer tablet eller smartphone, men 
bibliotekets computere vil være tilgængelige.

Giver mange nyheder bedre nyheder?
Mandag 28. april kl. 16.00 -17.30
Onsdag 30. april kl. 16.00 -17.30
Overskriften inviterer til en mere diskuterende 
it-introduktion. Vi går et spadestik dybere og 
taler om nogle af de tendenser, vi ser i takt 
med, at nyhedsstrømmen bliver mere flyden-
de, og grænsen mellem afsender og modtager 
udviskes. Hvad er god nyhedsformidling, og 
hvilke overvejelser skal vi gøre os, når vi finder 
vores nyheder online?
Forudsætninger: En del af de anbefalede 
nyhedssteder er engelsksprogede, så engelsk-
kundskaber er en fordel. Vi anbefaler at du 
medbringer tablet eller smartphone, men 
bibliotekets computere vil være tilgængelige.
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Højbjerg Bibliotek

Oddervej 74 ⋅ 8270 Højbjerg

Tlf. 8940 9580 ⋅ www.aakb.dk/hojbjerg

hoejbjergbibliotek@aarhus.dk

Digital café
Tirsdag 4. februar kl. 10.00 -12.00
Tirsdag 4. marts kl. 10.00 -12.00
Tirsdag 1. april kl. 10.00 -12.00
En uformel snak om, hvad man kan bruge en 
tablet til. Med udgangspunkt i hvad du gerne 
vil snakke om, forsøger vi sammen at finde svar 
– men vi viser også gerne bibliotekets forskel-
lige e-ressourcer, f.eks. ereolen.dk. Vi holder 3 
selvstændige caféer – det er altså ikke et forløb 
over 3 gange. Det er gratis at deltage.
Tilmelding: Ikke nødvendigt, husk din tablet.

Digital post
Tirsdag 18. februar kl. 10.00 -11.00
Tirsdag 18. marts kl. 10.00 -11.00
Tirsdag 8. april kl. 10.00 -11.00
Kom Folketingets lovkrav om Digital Postkasse 
i forkøbet. Med Digital Postkasse på borger.
dk kan du modtage og sende post digitalt fra/
til de offentlige myndigheder. For at deltage 
på kurset skal du have et fungerende NemID 
til det offentlige. Du kan få oprettet et NemID 
på Højbjerg Bibliotek (medbring kørekort eller 
pas som legitimation – kontakt biblioteket 
hvis du ikke har nogen af delene). Vi holder 3 
selvstændige kurser – det er altså ikke et forløb 
over 3 gange. Det er gratis at deltage.
Forudsætning: Kendskab til brug af pc.
Tilmelding: Fra 14 dage før kurset og senest 
dagen før via www.aakb.dk/hojbjerg.

NemID kampagne
Fredag 31. januar kl. 10.00 -14.00
Med NemID har du en sikker adgang via din 
pc til digital kommunikation med det offentli-
ge, offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet, 
til din netbank eller til dine skatteoplysninger.
Kom og få oprettet et NemID, men husk legiti-
mation (kørekort eller pas – kontakt biblioteket 
hvis du ikke har nogen af delene).
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Ubuntu og kopi/print på bibliotekerne
Fredag 24. Januar kl. 10.00 -12.00
Har du svært ved at bruge bibliotekets pc’er ef-
ter vi har fået styresystemet Ubuntu? Hvordan 
fungerer LibreOffice programmerne? Hvordan 
får jeg oprettet en konto, så jeg kan kopiere/
printe?
Frivillig på biblioteket, Kjeld Stormskær Jensen, 
vil give en introduktion til ovenstående.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge 
en pc samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på Internettet.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/lystrup.

Bliv digital borger 
Få dig et NemID på Lystrup Bibliotek
Onsdag 29. januar kl. 10.00 -14.00 
Onsdag 5. februar kl. 10.00 -14.00
Vi vil på Lystrup Bibliotek gøre en ekstra indsats 
for, at du kan blive digital og få et NemID og 
samtidig få det aktiveret, så det er klar til brug. 
To medarbejdere sidder klar begge dage, for 
at hjælpe dig i gang. Det eneste, du skal gøre, 
er at møde op med gyldig billedlegitimation, 
f.eks. kørekort eller pas. Skulle du ikke have gyl-
dig billedlegitimation, så ring til os i bibliote-
kets åbningstid på tlf. 8713 1980 for yderligere 
information om, hvilke legimitationsdokumen-
ter, du så skal medbringe.

BESTIL EN 
MEDARBEJDER
Bestil tid og få en medarbejder for dig selv.
Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:
• At søge i bibliotekets base
• 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
• 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 vejledning.  
Bestil tid på tlf. 8713 1980 eller på lystrup-
bibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.
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Tablet-kursus for seniorer
Tirsdag 25. februar kl. 10.00 -11.30
Egå Produktionshøjskole.
Er du nybegynder på tablet vil eleverne fra Egå 
Produktionshøjskole gerne hjælpe dig i gang 
med at bruge den. De vil vise dig tips og tricks 
på den lille håndholdte computer. Det kunne 
for eksempel være at finde og hente apps, læse 
bøger eller lytte til musik.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/lystrup.

Bliv dus med din mobil – sms for seniorer
Torsdag 6. marts kl. 10.00 -11.30
Har du brug for at blive lidt mere dus med din 
mobil. Så tilbyder vi et formiddagsarrangement i 
samarbejde med Egå Produktionshøjskole. Kom 
og få en kop formiddagskaffe og bliv bedre til at 
sende sms’er. Eleverne fra Produktionshøjskolen 
underviser i mobilens mange muligheder.
Tilmelding: Via www.aakb.dk/lystrup.

Internet for begyndere
Mandag 10. marts kl. 10.00 -12.00
Torsdag 13. marts kl. 10.00 -12.00
Vil du være dus med internettet? Lystrup Bib-
liotek hjælper dig godt i gang med kurset Inter-
net 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 søge-
maskinen Google. Der vil blive vekslet mellem 
oplæg og øvelser. 
Forudsætninger: Ingen, men det er en fordel 
at have kendskab til mus og tastatur. Der er 
mulighed for at komme kl. 9.30 og øve sig 
med musen.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980.

Hold kontakten med familie og venner 
Få dig en e-mail
Mandag 7. april kl. 10.00 -12.00 
Torsdag 10. april. 10.00 -12.00
På kurset, der foregår på Lystrup Bibliotek, 
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.
Forudsætninger: Du skal være vant til at bruge 
en pc samt kunne bruge de grundlæggende 
funktioner på internettet. Du skal endvidere 
medbringe en mobiltelefon.
Tilmelding: Nødvendig på tlf. 8713 1980.
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Lystrup Bibliotek

Bystævnet 4 B ⋅ 8520 Lystrup

Tlf. 8713 1980 ⋅ www.aakb.dk/lystrup

lystrupbibliotek@aarhus.dk

Digital mobning – børn på nettet
Mandag 28. april kl. 19.00
Oplæg ved Malene Skærris, kidsandmedia.dk.
I samfundet findes der regler, skrevne og 
uskrevne, som de fleste mennesker følger, men 
hvordan opfører man sig på internettet eller 
mobiltelefonen?
Malene Skærris, der er foredragsholder for kids-
andmedia.dk, kommer med et oplæg, hvor hun 
giver nogle ideer til, hvordan man forholder sig 
på nettet og især, hvordan man snakker med og 
hjælper sine børn, så de kan færdes trygt på net 
og mobil. For Malene Skærris er det også vigtigt 
at gøre børnene bevidste om, at deres handlin-
ger kan have konsekvenser for andre. Efterføl-
gende bliver der tid til spørgsmål og diskussion.
Gratis tilmelding via hjemmesiden.

LYSTRUP MED 
BORGEREN
Lystrup Bibliotek er MED borgeren.
Vi er åbne for DINE idéer og aktiviteter! 
Vi vil gerne høre din idé til, hvordan du, din 
mormor, din hemmelige klub, din forening, 
din læseklub, din mødregruppe eller 
mandegruppe kunne have lyst til at bruge 
biblioteket – fortæl os hvad du drømmer 
om, biblioteket kan bruges til! Skriv til os 
eller kom forbi med dine idéer og tanker, 
og vi vil lade dem indgå i arbejdet med 
at udvikle biblioteket med DIG og andre 
MED-borgere. Hold øje med aktivitetska-
lenderen på Lystrup Bibliotek.

Lystrup Bibliotek – et fælles sted.
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Solbjerg Bibliotek

Kærgårdsvej 4 ⋅ 8355 Solbjerg

Tlf. 8692 8288 ⋅ www.aakb.dk/solbjerg

solbjergbibliotek@aarhus.dk

Digital post 
Onsdag 9. april kl. 10.30 -11.30
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post og på borger.dk.
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og 
har NemID. Medbring dit nøglekort til NemID. 
Tilmelding: Ved henvendelse til Sabro Biblio-
tek på tlf. 8694 8480.

Sabro Bibliotek

Sabro Skolevej 4 ⋅ 8471 Sabro

Tlf. 8694 8480 ⋅ www.aakb.dk/sabro

sabrobibliotek@aarhus.dk

Digital café
Mandag 10. februar kl. 10.00 -12.00
En uformel snak om, hvad man kan bruge en 
tablet/Ipad til. Med udgangspunkt i, hvad du 
gerne vil snakke om, forsøger vi sammen at 
finde svar – men vi viser også gerne bibliote-
kets forskellige e-ressourcer, f.eks. ereolen.dk. 
Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke 
nødvendig. Medbring gerne din egen tablet.
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Tilst Bibliotek

Tilst Skolevej 13 A ⋅ 8381 Tilst

Tlf. 8713 1820 ⋅ www.aakb.dk/tilst

tilstbibliotek@aarhus.dk

Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6 ⋅ 8310 TranbjergTlf. 8713 2435 ⋅ www.aakb.dk/tranbjergtranbjergbibliotek@aarhus.dk

Digital café
Torsdag 20. februar kl. 10.00 -11.30
En uformel snak om, hvad man kan bruge en 
tablet til. Med udgangspunkt i, hvad du gerne 
vil snakke om, forsøger vi sammen at finde svar 
– men vi viser også gerne bibliotekets forskel-
lige e-ressourcer, f.eks. ereolen.dk. Det er gratis 
at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.
Medbring gerne din egen tablet.

NemID-kampagne
Torsdag 20. marts kl. 12.00 -16.00
Med NemID har du en sikker adgang via din 
pc til digital kommunikation med det offentli-
ge, offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet, 
til din netbank eller til dine skatteoplysninger.
Kom og få oprettet et NemID – men husk legi-
timation (kørekort eller pas – kontakt bibliote-
ket hvis du ikke har nogen af delene).

Digital post
Torsdag 27. marts kl. 10.00 -11.00
Kom Folketingets lovkrav om Digital Postkasse 
i forkøbet. Med Digital Postkasse på borger.
dk kan du modtage og sende post digitalt fra/
til de offentlige myndigheder. For at deltage på 
kurset skal du have et fungerende NemID til det 
offentlige. Du kan få oprettet et NemID på Tran-
bjerg Bibliotek (medbring kørekort eller pas som 
legitimation – kontakt biblioteket hvis du ikke 
har nogen af delene). Det er gratis at deltage.
Forudsætning: Kendskab til brug af pc.
Tilmelding: Fra 14 dage før kurset og senest 
dagen før via: www.aakb.dk/tranbjerg.

Digital post
Tirsdag 25. marts kl. 10.30 -11.30
En introduktion til digital post og borger.dk
Du skal i forvejen kunne bruge internettet og 
have NemID.  
Medbring dit nøglekort til NemID.
Tilmelding: Fra mandag 3. marts på  
tlf. 8713 1820.
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App’en giver dig adgang til at…
•	 søge	og	bestille	f.eks.	bøger,	musik,	film	eller	spil
•	 få	overblik	over	dine	bestillinger	og	lån
•	 forlænge	låneperioden	for	dine	lånte	materialer
•	 blive	inspireret	til	gode	oplevelser,	koncerter	og	foredrag
•	 læse	nyheder	fra	biblioteket
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NemID-kampagne
Onsdag 15. januar kl. 10.00 -14.00
Med NemID har du en sikker adgang via din 
pc til digital kommunikation med det offentli-
ge, offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet, 
til din netbank eller til dine skatteoplysninger.
Kom og få oprettet et NemID – men husk legi-
timation (kørekort eller pas – kontakt bibliote-
ket hvis du ikke har nogen af delene).

Godt i gang med internettet – prøv en dukaPC
Onsdag 22. januar kl. 10.00 -11.00
Ældre, som ikke er vant til at bruge en pc, får 
mulighed for at prøve en dukaPC. En dukaPC 
er en brugervenlig computer beregnet til se-
niorer. En bruger vil fortælle om sine erfaringer 
med en dukaPC.
Tilmelding: Ved henvendelse til Viby Bibliotek 
eller via: www.aakb.dk/viby.

Digital café
Torsdag 30. januar kl. 10.00 -12.00
Torsdag 27. februar kl. 10.00 -12.00
Torsdag 27. Marts kl. 10.00 -12.00
En uformel snak om, hvad man kan bruge en 
tablet til. Med udgangspunkt i, hvad du gerne 
vil snakke om, forsøger vi sammen at finde svar 
– men vi viser også gerne bibliotekets forskel-
lige e-ressourcer, f.eks. ereolen.dk. Vi holder 3 
selvstændige caféer – det er altså ikke et forløb 
over 3 gange. Det er gratis at deltage og tilmel-
ding er ikke nødvendig. Medbring din tablet.

Filmstriben.dk
Tirsdag 11. februar kl. 10.00 -11.00
Kom til Viby bibliotek og få et lynkursus i Aar-
hus Kommunes Bibliotekers gratis film-tilbud. 
Med filmstriben.dk giver Aarhus Kommunes 
Biblioteker dig direkte adgang til et flot udvalg 
af nye og klassiske kvalitetsfilm, som bl.a. tæl-
ler en del Oscarnominerede spillefilm, samt 
kort- og dokumentarfilm. Hør, hvordan du bru-
ger filmstriben og få anbefalinger til gode film.
Tilmelding: Via hjemmesiden.
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Viby Bibliotek

Skanderborgvej 170 ⋅ 8260 Viby J

Tlf. 8940 9540 ⋅ www.aakb.dk/viby

vibybibliotek@aarhus.dk

Digital post
Torsdag 20. februar kl. 10.00 -11.00
Torsdag 20. marts kl. 10.00 -11.00
Torsdag 24. april kl. 10.00 -11.00
Kom Folketingets lovkrav om Digital Postkasse 
i forkøbet. Med Digital Postkasse på borger.
dk kan du modtage og sende post digitalt fra/
til de offentlige myndigheder. For at deltage 
på kurset skal du have et fungerende NemID 
til det offentlige. Du kan få oprettet et NemID 
på Viby Bibliotek (medbring kørekort eller 
pas som legitimation – kontakt biblioteket 
hvis du ikke har nogen af delene). Vi holder 3 
selvstændige kurser – det er altså ikke et forløb 
over 3 gange. Det er gratis at deltage.
Forudsætning: Kendskab til brug af pc.
Tilmelding: Fra 14 dage før kurset og senest 
dagen før via www.aakb.dk/viby.

Surf på bibliotekets hjemmeside
Tirsdag 11. marts 10.00 -12.00
Få overblik over bibliotekets hjemmeside.  
Lær at: 
• lede efter og reservere materialer og  

forlænge lån.
• læse om og tilmelde sig bibliotekets  

arrangementer og brugergrupper
• læse anbefalinger af bøger på  

litteratursiden.dk
• bruge netmedier og hente e-bøger, lydbø-

ger, film, tidsskrifter, nyheder til egen pc, 
uafhængig af tid og sted.

Forudsætninger: Alle kan deltage. Du skal være, 
eller kan blive oprettet som, biblioteksbruger (for 
oprettelse medbring billed-ID og sundhedskort).
Tilmelding: Ved henvendelse til Viby Bibliotek 
eller via: www.aakb.dk/viby.
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Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergs Vej 7 ⋅ 8230 Åby
Tlf. 8940 9500 ⋅ www.aakb.dk/aabyaabybibliotek@aarhus.dk

Digital post
Torsdag 30. januar kl. 13.00 -14.00
Torsdag 27. februar kl. 16.00 -17.00
Fredag 28. marts kl. 13.00 -14.00
Mandag 7. april kl. 16.00 -17.00
Fredag 9. maj kl. 13.00 -14.00
Målet med kurset er, at du får styr på din digi-
tale post på borger.dk. Med Digital Postkasse 
på borger.dk kan du modtage og sende post 
digitalt fra/til de offentlige myndigheder.
Forudsætninger: Du kan bruge internettet og 
har NemID. For at deltage på kurset skal du 
have et fungerende NemID til det offentlige, og 
du skal medbringe dit nøglekort til NemID.
Du kan få oprettet et NemID på Åby Bibliotek 
(medbring kørekort eller pas som legitima-
tion – kontakt biblioteket hvis du ikke har 
nogen af delene).
Vi holder 5 ens kurser – det er altså ikke et 
forløb over 5 gange. Det er gratis at deltage.

Tilmelding: Via hjemmesiden eller ved hen-
vendelse til Åby Bibliotek, tlf. 8940 9500 senest 
dagen før. Du kan medbringe din egen bærbare 
pc. Giv besked om det ved bestilling af plads og 
mød op 15 min før starten af introduktionen.

Sikker internetdag
Tirsdag 11. februar
Sikker Internet Dag fejres over hele verden 
denne dag. Her i Danmark står Medierådet, 
Red Barnet og Center for Digital Pædagogik bag 
dagen. Se mere her: www.saferinternetday.org
Bibliotekerne har fokus på kampagnen og se 
på vores hjemmeside (www.aakb.dk ) hvilke 
tiltag, der kommer.

BOOK EN  
BIBLIOTEKAR
Er det svært at finde ud af, hvilke mulig-
heder det offentlige giver på nettet?

Book en bibliotekar og få en individuel 
præsentation af bibliotekets netmedier, 
borger.dk og aarhus.dk. Præsentationen 
varer ca. en halv time.

Tilmelding: Ved henvendelse til Åby Bib-
liotek på tlf. 8940 9500.
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Januar
Onsdag 15. januar Digital post Gellerup 6
Onsdag 15. januar Google-konto – til meget mere end gmail Hasle 8
Onsdag 15. januar NemID-kampagne Viby 22
Mandag 20. januar 10 gode råd til bedre feriebilleder Hovedbiblioteket 11
Onsdag 22. januar Google Chrome – browseren fra Google Hasle 8
Onsdag 22. januar Godt i gang med internettet – prøv en dukaPC Viby 22
Fredag 24. januar Ubuntu og kopi/print på bibliotekerne Lystrup 16
Mandag 27. januar Kameratyper og teknik Hovedbiblioteket 11
Onsdag 29. januar NemID, borger.dk og e-boks Hasle 8
Onsdag 29. januar Bliv digital borger – få dig et NemID Lystrup 16
Torsdag 30. januar Digital Café Viby 22
Torsdag 30. januar Digital Post Åby 24
Fredag 31. januar NemID- kampagne Højbjerg 15

Februar
Mandag 3. februar Få styr på musen og prøv internettet Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 4. februar Digital Café Højbjerg 15
Onsdag 5. februar Netbank, skat, e-boks m.m. på smartphone Hasle 8
Onsdag 5. februar Få styr på musen og prøv internettet Hovedbiblioteket 10
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Onsdag 5. februar Bliv digital borger – få dig et NemID Lystrup 16
Mandag 10. februar E-mail for begyndere Hovedbiblioteket 12
Mandag 10. februar Digital Café Solbjerg 19
Tirsdag 11. februar Filmstriben.dk Viby 22
Tirsdag 11. februar Sikker internetdag Åby 24
Onsdag 12. februar Vinterferie Hasle 8
Onsdag 12. februar E-mail Hovedbiblioteket 10
Mandag 17. februar NemID og Digital Postkasse Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 18. februar Digital Post Højbjerg 15
Onsdag 19. februar Gratis programmer til din pc Hasle 8
Onsdag 19. februar NemID og Digital Postkasse Hovedbiblioteket 10
Onsdag 19. februar Digital Post Gellerup 6
Torsdag 20. februar Digital Post Viby 23
Torsdag 20. februar Digital Café Tranbjerg 20
Mandag 24. februar Borger.dk og offentlig selvbetjening Hovedbiblioteket 12
Tirsdag 25. februar Tablet-kursus for seniorer Lystrup 17
Onsdag 26. februar Tips til din android-smartphone Hasle 8
Onsdag 26. februar Borger.dk og offentlig selvbetjening Hovedbiblioteket 10
Torsdag 27. februar Digital Café Viby 22
Torsdag 27. februar Digital Post Åby 24
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Marts
Mandag 3. marts Facebook for begyndere Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 4. marts Digital café Højbjerg 15
Onsdag 5. marts Gode apps til din smartphone Hasle 8
Torsdag 6. marts Bliv dus med din mobil – sms for seniorer Lystrup 18
Mandag 10. marts Twitter for begyndere Hovedbiblioteket 13
Mandag 10. marts Internet for begyndere Lystrup 17
Tirsdag 11. marts Surf på bibliotekets hjemmeside Viby 23
Onsdag 12. marts Brug Word bedre Hasle 8
Torsdag 13. marts Lær din mobil at kende – for seniorer Beder-Malling 5
Torsdag 13. marts Internet for begyndere Lystrup 17
Mandag 17. marts Facebook for begyndere Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 18. marts Digital Post Højbjerg 15
Onsdag 19. marts Sæt din studieopgave op i Word Hasle 8
Torsdag 20. marts NemID-kampagne Tranbjerg 20
Torsdag 20. marts Digital post Viby 23
Mandag 24. marts Twitter for begyndere Hovedbiblioteket 13
Tirsdag 25. marts Digital post Tilst 20
Onsdag 26. marts Ryd op på din computer Hasle 8
Torsdag 27. marts Digital post Tranbjerg 20
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Torsdag 27. marts Digital café Viby 22
Fredag 28. marts Digital post Åby 24
Mandag 31. marts Hype din instagramprofil Hovedbiblioteket 13

April
Tirsdag 1. april Digital café Højbjerg 15
Onsdag 2. april Intro til billedredigering Hasle 9
Mandag 7. april Hvor finder du nyheder? Hovedbiblioteket 14
Mandag 7. april Hold kontakten – få dig en e-mail Lystrup 17
Mandag 7. april Digital post Åby 24
Tirsdag 8. april Digital post Højbjerg 15
Onsdag 9. april Pixlr.com – gratis billedredigering på nettet Hasle 9
Onsdag 9. april Digital post Harlev 6
Onsdag 9. april Digital post Sabro 19
Torsdag 10. april Hold kontakten – få dig en e-mail Lystrup 17
Onsdag 16. april Påskeferie Hasle 9
Onsdag 23. april Digital post Gellerup 6
Onsdag 23. april Almindelige funktioner i Windows Hasle 9
Torsdag 24. april Digital post Viby 23
Mandag 28. april Giver mange nyheder bedre nyheder? Hovedbiblioteket 14
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Mandag 28. april Digital post Harlev 6
Mandag 28. april Digital mobning – børn på nettet Lystrup 18
Onsdag 30. april Lær at bruge Skype Hasle 9

Maj
Onsdag 7. maj Opret din egen blog Hasle 9
Fredag 9. maj Digital post Åby 24
Onsdag 14. maj Intro til videoredigering Hasle 9
Onsdag 21. maj Dine egne videoer på YouTube Hasle 9
Onsdag 21. maj Digital post Gellerup 6
Onsdag 28. maj Ny på Facebook Hasle 9

Juni
Onsdag 4. juni Søg bedre med Google Hasle 9
Onsdag 11. juni Ryd op på din computer Hasle 9
Onsdag 18. juni Lær at bruge DropBox, SkyDrive og lignende Hasle 9
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