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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 bibliotekerne i 

foråret 2015. 

Der er mange muligheder, du kan lære at anvende digital post, lære at bruge 

din smart phone/tablet eller bruge sociale medier. Du kan også booke en med-

arbejder til at få en individuel introduktion til at bruge borger.dk, bibliotekets 

hjemmeside eller netmedier. En anden mulighed er at deltage i Nethood, der er 

en fælles betegnelse for et program under Kulturstyrelsen, hvor biblioteker og 

medborgercentre hjælper borgerne med konkrete it-problemer.

Du kan tilmelde dig ét eller flere kurser på det bibliotek, der passer dig bedst og 

sammensætte dit eget kursusprogram. 

Hent programmet på biblioteket eller se det på  

www.aakb.dk/itkurser.

FORORD
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NEMID
 » 4,27 mio. borgere har NemID med offentlig digital 

signatur

 » NemID har samlet set været anvendt mere end  

2 milliarder gange

 » NemID kan anvendes til login i netbankerne, på 

offentlige tjenester samt på ca. 150 private tjenester

Tallene er opdateret 30-09-2014
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GELLERUP BIBLIOTEK
Gudrunsvej 78 · 8220 Brabrand · Tlf. 8940 9500 · gellerupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/gellerup

DIGITAL POST OG BORGER.DK

Tirsdage kl. 13.00 -14.30 med start 6. januar

Få styr på din digitale post og kendskab til borger.dk.

Du skal have et NemID til det offentlige og nøgle-

kortet skal medbringes til kurset.

Tilmelding sker ved henvendelse til Gellerup Bibli-

otek på tlf. 8940 9500 eller via daat@aarhus.dk.

SOCIALE MEDIER

Onsdag 7. januar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 28. januar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 25. februar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 18. marts kl. 13.00 -14.30

Du introduceres til tidens mest populære sociale 

medier og får hjælp til at oprette din egen profil på 

Facebook, Instagram, Twitter eller Linkedin. 

Medbring gerne egen computer eller tablet.

Tilmelding sker ved henvendelse til Gellerup Bibli-

otek på tlf. 8940 9500 eller via daat@aarhus.dk.

BLIV KLOGERE PÅ DIN SMARTPHONE  

ELLER TABLET

Onsdag 14. januar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 4. februar kl. 13.00 -14.30 

Onsdag 4. marts kl. 13.00 -14.30

Onsdag 25. marts kl. 13.00 -14.30

Få hjælp til dine udfordringer på smartphone eller 

tablet. Vi gennemgår de basale funktioner og tager 

en snak om gode og brugbare apps.

Medbring egen smartphone eller tablet.

Tilmelding sker ved henvendelse til Gellerup Bibli-

otek på tlf. 8940 9500 eller via daat@aarhus.dk.

LÆR AT VEDLIGEHOLDE DIN PC

Onsdag 21. januar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 18. februar kl. 13.00 -14.30

Onsdag 11. marts kl. 13.00 -14.30

Onsdag 8. april kl. 13.00 -14.30

Du får tips og tricks til, hvordan du på egen hånd 

kan vedligeholde og optimere din computer.

Vi tager også en lille snak om gratis anti-virus 

programmer.

Medbring gerne egen PC.

Tilmelding sker ved henvendelse til Gellerup Bibli-

otek på tlf. 8940 9500 eller via daat@aarhus.dk.

NETHOOD I GELLERUP

Hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 16.00,  

fra 5. januar - 15. april

Nethood er en fælles betegnelse for et program under 

Kulturstyrelsen, hvor biblioteker og medborgercentre 

hjælper borgere med deres konkrete it-problemer. 

Tilbuddet er åbent for alle borgere. I Nethood kan 

man f. eks. få hjælp til basal brug af computer, tablets, 

programmer og internet, introduktion til offentlige 

web-sider og hjælp til  jobsøgning. 

Mød op på Gellerup Bibliotek.
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Sæt hverdagen
på pause
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HARLEV BIBLIOTEK
Gammel Stillingvej 424 · 8462 Harlev · Tlf. 8940 9500 · harlevbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/harlev

EREOLEN – NU OGSÅ MED LYDBØGER

Mandag 23. februar 16.00 - 17.30

eReolen har fået ny app, hvor du nu både har 

mulighed for at lytte til lydbøger og læse e-bøger 

direkte på din tablet/smartphone. Kom og lær 

hvordan du bruger app’en.

Tilmelding via hjemmesiden, senest dagen før  

arrangementet afholdes.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS  

NYE HJEMMESIDE

Mandag 23. marts 16.00 - 17.30

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med både nyt 

udseende, men også nye søgefunktioner. Vi viser 

dig, hvordan den fungerer.

Tilmelding via hjemmesiden, senest dagen før  

arrangementet afholdes.



8  |  Lær mere om it

HASLE BIBLIOTEK
Kappelvænget 2 · 8210 Aarhus V · Tlf. 8940 9500 · haslebibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hasle

ÅBEN IT-HJÆLP

Du kan komme ind fra gaden og få hjælp

Mandage kl. 15.00-18.00

Onsdage  kl. 10.00-12.00

Torsdage kl. 15.00-18.00

Torsdage kl. 12.00-18.00 (iPhone, iPad og mac book)

Her kan du få hjælp til f.eks. e-mail, ansøgning eller 

CV, NemID, e-boks, mobiltelefon, digital selvbetje-

ning, søgning på nettet, billed- og videoredigering, 

Windows, forældre-intra, su-ansøgning, musik og 

bøger på nettet, scanning, Facebook, m.m.

BESTIL EN TID

Kan du ikke på disse tidspunkter, eller har du et 

problem der kræver lidt tid, kan du henvende dig 

til Hasle Bibliotek på tlf: 8940 9630 og få en tid til 

30-60 minutters individuel hjælp.

KURSER

IT-HJØRNET afholder løbende gratis pc-kurser på 

grundlæggende niveauer, fortrinsvis for nærom-

rådets beboere. Kontakt IT-HJØRNET for mere 

information.

MERE INFORMATION OG NYHEDSBREVE

IT-HJØRNET har også sin egen hjemmeside,  

www.it-hjoernet.dk, hvor du kan se kommende kur-

ser og workshops og andre arrangementer, samt 

tilmelde dig til at få nyhedsbreve via din e-mail.

KONTAKT

Hasle Bibliotek: www.aakb.dk/hasle

IT-HJØRNET: www.it-hjoernet.dk

Telefon: 8940 9500

E-mail: post@it-hjoernet.dk

IT-HJØRNET // NETHOOD  
HASLE BIBLIOTEK

I IT-HJØRNET tilbyder vi it-hjælp, it-workshops og 

kortere kurser – du får hjælp til selvhjælp, og du er 

forhåbentlig klogere, når du går herfra.

Vi bruger Windows 7, Office 2010 og et udvalg af 

forskellige gode gratis programmer.

Vi har otte pc’ere, printer og scanner. 

Det er gratis at bruge IT-HJØRNET.
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IT-WORKSHOPS 

Hver onsdag kl. 15.00-17.00

Læs mere om de enkelte emner på: www.aakb.dk eller it-hjoernet.dk

Tilmelding er ikke nødvendig.

Onsdag 21. januar  Bliv dus med din gmail

Onsdag 28. januar Google konto – meget mere end gmail

Onsdag 4. februar På nettet med Google Crome browseren

Onsdag 11. februar Få styr på din android – mobil og tablet

Onsdag 18. februar Gode apps til din smartphone og tablet

Onsdag 25. februar Bliv dus med din hotmail/live/outlook mail

Onsdag 4. marts Office online – gratis kontorprogram

Onsdag 11. marts Tekstredigering – lær om grundbegreberne

Onsdag 18. marts Windows – lær om grundbegreberne

Onsdag 25. marts Ny på facebook – eller bare forvirret?

Onsdag 15. april Lokalhistorie på nettet

Onsdag 22. april Rejs med rejseplanen og DSB

Onsdag 29. april Prezi – online præsentationsprogram

Onsdag 6. maj  Rediger videoer med windows

Onsdag 20. maj Rediger billeder med windows 

Onsdag 27. maj Billedredigering på nettet

Onsdag 3. juni Lav Panoramabilleder med Windows

Onsdag 10. juni Opret din egen blog – blogger.com
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OFFENTLIG  
DIGITAL POST
Status for de 4,7 mio. danske borgere over 15 år, da lov 

om Offentlig Digital Post trådte i kraft 1. november 2014: 

 » 3.115.000 (65,9 %) tilmeldt Digital Post fra det offentlige

 » 479.000 (10,1 %) fritaget fra Digital Post fra det offentlige

 » 1.134.770 (24 %) var endnu hverken tilmeldt eller 

fritaget fra Digital Post fra det offentlige

Opdateret mandag 3-11-2014
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HØJBJERG BIBLIOTEK
Oddervej 74 · 8270 Højbjerg · Tlf. 8940 9500 · hoejbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/hojbjerg

BOOK EN BIBLIOTEKAR

Biblioteket tilbyder hjælp til bl.a.:

 » at bruge bibliotekets hjemmeside

 » emnesøgning i forbindelse med opgaver

 » bibliotekets netmedier, f.eks. ereolen eller  

Filmstriben

 » borger.dk, herunder Digital Post

 » oprettelse af e-mail

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til 

én time. Bestil tid på telefon, mail eller ved personlig 

henvendelse.

EREOLEN – NU OGSÅ MED LYDBØGER

Torsdag 22. januar 16.00 - 17.00

Torsdag 26. februar 16.00 - 17.00

eReolen har fået ny app, hvor du nu både har 

mulighed for at lytte til lydbøger og læse e-bøger 

direkte på din tablet/smartphone. Kom og lær 

hvordan du bruger app’en.     

Medbring gerne din egen tablet/smartphone.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS  

NYE HJEMMESIDE

Torsdag 19. marts 16.00 - 17.00

Torsdag 23. april 16.00 - 17.00

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med nye søge-

funktioner. Vi viser dig, hvordan den fungerer.

Tilmelding er ikke nødvendig.
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LYSTRUP BIBLIOTEK
Bystævnet 4 B · 8520 Lystrup · Tlf. 8940 9500 · lystrupbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/lystrup

BOOK EN MEDARBEJDER

Lystrup Bibliotek tilbyder hjælp til:

 » brug af Digital Postkasse

 » 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-mailadresse

 » lettere tekstbehandling

 » at bruge musen

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til én 

time. Ved bestilling bedes du kort beskrive formålet 

med den ønskede vejledning. 

Bestil tid på tlf. 8940 9500 (bed om Lystrup Bibliotek) 

eller på lystrupbibliotek@aarhus.dk senest 3 dage før.

DUKAPC – EN BRUGERVENLIG COMPUTER, 

SOM ALLE KAN BRUGE

Tirsdag 17. februar kl. 10.00 - 11.30

DukaPC er en brugervenlig computer, som hjælper 

især seniorer med at komme online. Idéen bag 

konceptet er, at gøre det let at anskaffe, og bruge 

computeren. Man skal ikke bekymre sig om alt det 

tekniske, men blot tænde og bruge den. Med en 

dukaPC er du ikke afhængig af familiens hjælp, da 

kundeservice altid sidder klar ved telefonen.

Kom og hør en repræsentant fra dukaPC præsen-

tere de tre modeller dukaPC fås i.

Gratis tilmelding på tlf. 8940 9500  

(bed om Lystrup Bibliotek).

LYSTRUP 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 aktivitetskalenderen på 

Lystrup Bibliotek.

Lystrup Bibliotek – et fælles sted.

TABLET-KURSUS FOR SENIORER

Tirsdag 3. marts kl. 10.00 - 11.30

En tablet kan meget mere end at gå på nettet. De 

mange muligheder kan eleverne fra Egå Produkti-

onshøjskole hjælpe med at afprøve. 

Medbring din tablet og få en hyggelig og lærerig 

formiddag.

Gratis tilmelding via hjemmesiden.
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RISSKOV BIBLIOTEK
Fortebakken 1 · 8240 Risskov · Tlf. 8940 9500 · risskovbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/risskov

DUKAPC – EN BRUGERVENLIG COMPUTER, 

SOM ALLE KAN BRUGE

Onsdag 11. marts kl. 10.00 - 11.30

DukaPC er en brugervenlig computer, som hjælper 

især seniorer med at komme online. Idéen bag 

konceptet er, at gøre det let at anskaffe, og bruge 

computeren. Man skal ikke bekymre sig om alt det 

tekniske, men blot tænde og bruge den. Med en 

dukaPC er du ikke afhængig af familiens hjælp, da 

kundeservice altid sidder klar ved telefonen.

Kom og hør en repræsentant fra dukaPC præsen-

tere de tre modeller dukaPC fås i.

Gratis tilmelding på tlf. 8940 9500  

(bed om Risskov Bibliotek).

TABLET-KURSUS FOR SENIORER

Onsdag 18. marts kl. 10.00 - 11.30

En tablet kan meget mere end gå på nettet. De 

mange muligheder kan eleverne fra Egå Produkti-

onshøjskole hjælpe med at afprøve. 

Medbring din tablet og få en hyggelig og lærerig 

formiddag.

Gratis tilmelding via hjemmesiden.
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Højbjerg Bibliotek og Åby Bibliotek

 » Er du selvstændig med en lille virksomhed eller er du medlem af 

en organisation / forening med et CVR-nummer? 

 » Har du problemer med at få bestilt medarbejdersignatur eller med 

at få den aktiveret?

Så kan du få gratis personlig vejledning på to biblioteker.

Jens Yde

Åby Bibliotek

Mail: jyd@aarhus.dk

Tlf. 8940 9500

Mads Egtved Andersen

Højbjerg Bibliotek

Mail: maega@aarhus.dk

Tlf. 8940 9500
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SOLBJERG BIBLIOTEK
Kærgårdsvej 4 · 8355 Solbjerg · Tlf. 8940 9500 · solbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/solbjerg

EREOLEN – NU OGSÅ MED LYDBØGER

Mandag 2. februar 10.00 -11.30

eReolen har fået ny app, hvor du nu både har 

mulighed for at lytte til lydbøger og læse e-bøger 

direkte på din tablet/smartphone. Kom og lær 

hvordan du bruger app’en.     

Tilmelding via hjemmesiden, senest dagen før  

arrangementet afholdes.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS  

NYE HJEMMESIDE

Mandag 9. marts 10.00 -11.30

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med både nyt 

udseende, men også nye søgefunktioner. Vi viser 

dig, hvordan den fungerer.

Tilmelding via hjemmesiden, senest dagen før  

arrangementet afholdes.
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—    
HOVEDBIBLIOTEKETS  
IT-ARRANGEMENTER 

I FORÅRET 2015

Åbningstider i Dokk1
Med Dokk1 følger en masse nye 
muligheder. Tilgængeligheden og 
åbningstiderne vil være tilrettelagt ud 
fra, hvordan borgerne kan få mest ud 
af stedet. Der vil være mulighed for at 
benytte huset om aftenen og i week-

enden med åbningstider fra 8–22 på 
hverdage og fra 10–16 lørdag-søndag. 
Der vil være særlige åbningstider 
for biblioteket og for Borgerservice. 
Disse kan ses på hjemmesiden for 
Dokk1, der vil være tilgængelig op til 
åbning af huset.

Da vi er i en flyttefase fra Mølleparken 
til Dokk1, vil der i foråret 2015 ikke 
være IT-arrangementer på Hoved-
biblioteket. Vi er i fuld gang med at 
udvikle nye IT-tilbud til efteråret 2015 
i Dokk1 ligesom vi dér vil fortsætte 
mange af vores nuværende IT-aktivite-
ter og kurser.

Borgerservice og Hovedbiblioteket  
flytter til Dokk1
Det er både Hovedbiblioteket og Bor-
gerservice, der flytter ned til havnen 
i Dokk1, et hus fyldt med services og 
aktiviteter og et hus, der giver mulig-
hed for aktiv deltagelse, fællesskab, 
læring, debat og videndeling. 

Dokk1 skal være et krydsfelt for viden, 
vækst og udvikling. Med mennesket i 
centrum skal Dokk1 være byens hjerte 
for viden og kultur. 

Dokk1 bliver udstyret med moderne 
IT-faciliteter, som understøtter brugen 
af huset. 

Dokk1 har en lang række lokaler, som 
bliver mulige at leje eller låne. Heri-
blandt en multisal med plads til 250 
mennesker, mødelokaler, projektrum, 
studieceller, arbejdspladser mv.  

Du kan se billeder af projektet og 
læse mere om Dokk1 på:  
www.urbanmediaspace.dk

Følg med på vores Facebook
På Facebook kan du allerede nu følge 
med i hvad der rører sig på Dokk1, og 
hvor langt vi er i processen. 
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—    
HOVEDBIBLIOTEKETS  
IT-ARRANGEMENTER 

I FORÅRET 2015

Åbningstider i Dokk1
Med Dokk1 følger en masse nye 
muligheder. Tilgængeligheden og 
åbningstiderne vil være tilrettelagt ud 
fra, hvordan borgerne kan få mest ud 
af stedet. Der vil være mulighed for at 
benytte huset om aftenen og i week-

enden med åbningstider fra 8–22 på 
hverdage og fra 10–16 lørdag-søndag. 
Der vil være særlige åbningstider 
for biblioteket og for Borgerservice. 
Disse kan ses på hjemmesiden for 
Dokk1, der vil være tilgængelig op til 
åbning af huset.

Da vi er i en flyttefase fra Mølleparken 
til Dokk1, vil der i foråret 2015 ikke 
være IT-arrangementer på Hoved-
biblioteket. Vi er i fuld gang med at 
udvikle nye IT-tilbud til efteråret 2015 
i Dokk1 ligesom vi dér vil fortsætte 
mange af vores nuværende IT-aktivite-
ter og kurser.

Borgerservice og Hovedbiblioteket  
flytter til Dokk1
Det er både Hovedbiblioteket og Bor-
gerservice, der flytter ned til havnen 
i Dokk1, et hus fyldt med services og 
aktiviteter og et hus, der giver mulig-
hed for aktiv deltagelse, fællesskab, 
læring, debat og videndeling. 

Dokk1 skal være et krydsfelt for viden, 
vækst og udvikling. Med mennesket i 
centrum skal Dokk1 være byens hjerte 
for viden og kultur. 

Dokk1 bliver udstyret med moderne 
IT-faciliteter, som understøtter brugen 
af huset. 

Dokk1 har en lang række lokaler, som 
bliver mulige at leje eller låne. Heri-
blandt en multisal med plads til 250 
mennesker, mødelokaler, projektrum, 
studieceller, arbejdspladser mv.  

Du kan se billeder af projektet og 
læse mere om Dokk1 på:  
www.urbanmediaspace.dk

Følg med på vores Facebook
På Facebook kan du allerede nu følge 
med i hvad der rører sig på Dokk1, og 
hvor langt vi er i processen. 
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OPRET ET NEMID
Du kan oprette et NemID ved henvendelse på et af de store 

lokalbiblioteker, eller til Borgerservice på Rådhuset.

Medbring blot dit kørekort eller pas som legimitation.

Tilbuddet gælder på følgende biblioteker: 

Gellerup, Hasle, Højbjerg, Lystrup, Risskov, Tilst,  

Tranbjerg, Viby og Åby
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TILST BIBLIOTEK
Tilst Skolevej 13 A · 8381 Tilst · Tlf. 8940 9500 · tilstbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tilst

DIGITAL POST – KURSER HVER 2. TIRSDAG

Tirsdag 13. januar kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 27. januar kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 10. februar kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 24. februar kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 10. marts kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 24. marts kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 7. april kl. 10.30 -11.30

Tirsdag 21. april kl. 10.30 -11.30

Få styr på din digitale post på borger.dk. Med 

Digital Postkasse på borger.dk kan du modtage og 

sende post digitalt fra/til de offentlige myndighe-

der. Alle kurser er ens – det er altså ikke et forløb 

over flere gange. Det er gratis at deltage.

Du skal have et NemID til det offentlige og nøgle-

kortet skal medbringes til kurset.

Tilmelding ved henvendelse til Tilst Bibliotek på  

tlf. 8940 9500 senest fredagen før.
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TRANBJERG BIBLIOTEK
Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8940 9500 · tranbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/tranbjerg

EREOLEN – NU OGSÅ MED LYDBØGER

Torsdag 29. januar 10.00 - 11.30

Torsdag 12. februar 10.00 - 11.30

eReolen har fået ny app, hvor du nu både har 

mulighed for at lytte til lydbøger og læse e-bøger 

direkte på din tablet/smartphone. Kom og lær 

hvordan du bruger app’en.     

Tilmelding via hjemmesiden.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS  

NYE HJEMMESIDE

Torsdag 5. marts 10.00 - 11.30

Torsdag 19. marts 10.00 - 11.30

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med både nyt 

udseende, men også nye søgefunktioner. Vi viser 

dig, hvordan den fungerer.

Tilmelding via hjemmesiden.
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VIBY BIBLIOTEK
Skanderborgvej 170 · 8260 Viby J · Tlf. 8940 9500 · vibybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/viby

BOOK EN BIBLIOTEKAR

Biblioteket tilbyder hjælp til bl.a.:

 » at bruge bibliotekets hjemmeside

 » emnesøgning i forbindelse med opgaver

 » bibliotekets netmedier, f.eks. eReolen eller  

Filmstriben

 » borger.dk, herunder Digital Post

 » oprettelse af e-mail

Vejledningen foregår i dit tempo og kan vare op til  

én time. Book en bibliotekar ved henvendelse til Viby 

Bibliotek eller på tlf. 8940 9500.

EREOLEN – NU OGSÅ MED LYDBØGER

Torsdag 15. januar kl. 10.00 - 11.30

Torsdag 19. februar kl. 10.00 - 11.30

eReolen har fået ny app, hvor du nu både har 

mulighed for at lytte til lydbøger og læse e-bøger 

direkte på din tablet/smartphone. Kom og lær 

hvordan du bruger app’en.     

Via hjemmesiden.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS  

NYE HJEMMESIDE

Torsdag 12. marts kl. 10.00 - 11.30

Torsdag 26. marts kl. 10.00 - 11.30

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med nye søge-

funktioner. Vi viser dig, hvordan den fungerer.

Via hjemmesiden.
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ÅBY BIBLIOTEK
Ludvig Feilbergs Vej 7 · 8230 Åby · Tlf. 8940 9500 · aabybibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk/aaby

BOOK EN BIBLIOTEKAR

Er det svært at finde ud af, hvad det offentlige giver af 

muligheder på nettet?

Book en bibliotekar og få en individuel præsentation 

af bibliotekets netmedier, borger.dk og aarhus.dk. 

Præsentationen varer ca. halv time.

  

Tilmeld dig ved henvendelse til Åby Bibliotek eller på 

tlf. 8940 9500.

UBUNTU I AARHUS

Hver mandag kl. 18.00 - 22.00 i lige uger 

Ubuntu Aarhus er åben for alle som har interesse 

i alternative styresystemer. Emnerne for mødeafte-

nerne vil langt hen ad vejen blive tilpasset efter de 

fremmødtes ønsker, og der vil blive taget særligt 

hensyn til begyndere – vi hjælper med installatio-

ner og opdateringer på de fremmødtes egne pc’er 

– foruden almindeligt social samvær.

Hvad er Ubuntu?

Ubuntu er et fællesskabsbaseret projekt om at 

skabe et frit operativsystem med en bred vifte af 

programmer.

HJÆLP TIL TELEFON OG TABLET

Hver onsdag fra kl. 13.00 -15.00

Vil din telefon eller tablet ikke som du vil?  

Har du problemer med at installere apps? 

Kan du ikke komme på nettet eller noget helt fjerde? 

Hver onsdag kan du helt uformelt komme forbi 

Åby Bibliotek og få hjælp til din tablet og/eller mo-

biltelefon. Det kan være spørgsmål om alt lige fra 

det helt basale til det mere avancerede. Bare det 

drejer sig om din telefon eller tablet, så står vi klar.

FÅ STYR PÅ DIGITAL POST 

Torsdag 22. januar kl. 13.00 -14.00

Tirsdag 17. februar kl. 14.00 -15.00

Mandag 23. marts kl. 13.00 -14.00

Onsdag 22. april kl. 14.00 -15.00

Fredag 22. maj kl. 13.00 -14.00

Få styr på din digitale post på borger.dk. Med 

Digital Postkasse på borger.dk kan du modtage og 

sende post digitalt fra/til de offentlige myndighe-

der. Vi holder fem ens kurser – det er altså ikke et 

forløb over fem gange. Det er gratis at deltage.

Du skal have et NemID til det offentlige og nøgle-

kortet skal medbringes til kurset.

Tilmelding ved henvendelse til Åby Bibliotek  

på tlf. 8940 9500.
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SIKKER INTERNETDAG

Tirsdag 10. februar kl. 13.00 -14.00

Sikker Internet Dag fejres over hele verden den 10. 

februar 2015. Her i Danmark står Medierådet, Red 

Barnet og Center for Digital Pædagogik bag dagen. 

Vi vil se på sikker adfærd på nettet, sikker brug af 

computeren, beskyt pc’en m.m.

Forudsætter du kan bruge internettet.

Tilmelding ved henvendelse til Åby Bibliotek  

på tlf. 8940 9500.

BLIV DUS MED BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE

Mandag 9. marts kl 13.00 -14.00

Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 

(www.aakb.dk) får helt nyt design med nye søge-

funktioner. Vi viser dig hvordan den fungerer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

BILLEDBEHANDLING MED PICASA

Tirsdag 28. april kl. 13.00 -14.30

Prøv elementær billedbehandling med Picasa

og gem fotos på nettet. Det gratis redigeringspro-

gram Picasa vil blive brugt.

Du skal være vant til at bruge en pc samt kunne 

bruge de grundlæggende funktioner på internettet.

Tilmelding via hjemmesiden.

Begrænset antal pladser – medbring evt. egen pc.
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OVERSIGT
Arrangementerne i kronologisk rækkefølge

JANUAR

Onsdag 7. januar Sociale medier Gellerup 5

Tirsdag 13. januar Digital Post Tilst 19

Onsdag 14. januar Bliv klogere på sin smartphone / tablet Gellerup 5

Torsdag 15. januar eReolen – nu også med lydbøger Viby 21

Onsdag 21. januar Bliv dus med din gmail Hasle 8-9

Onsdag 21. januar Lær at vedligeholde din pc Gellerup 5

Torsdag 22. januar Få styr på digital post Åby 22-23

Torsdag 22. januar eReolen – nu også med lydbøger Højbjerg 11

Tirsdag 27. januar Digital Post Tilst 19

Onsdag 28. januar Google konto – meget mere end gmail Hasle 8-9

Onsdag 28. januar Sociale medier Gellerup 5

Torsdag 29. januar eReolen – nu også med lydbøger Tranbjerg 20

FEBRUAR

Mandag 2. februar eReolen – nu også med lydvbøger Solbjerg 15

Onsdag 4. februar Bliv klogere på sin smartphone / tablet Gellerup 5

Onsdag 4. februar På nettet med Google Crome browseren Hasle 8-9

Tirsdag 10. februar Digital Post Tilst 19

Tirsdag 10. februar Sikker internetdag Åby 22-23

Onsdag 11. februar Få styr på din android mobil og tablet Hasle 8-9

Torsdag 12. februar eReolen – nu også med lydbøger Tranbjerg 20

Tirsdag 17. februar Få styr på digital post Åby 22-23

Tirsdag 17. februar DukaPC – en brugervenlig computer Lystrup 12

Onsdag 18. februar Gode apps til din smartphone og tablet Hasle 8-9

Onsdag 18. februar Lær at vedligeholde din pc Gellerup 5

Torsdag 19. februar eReolen – nu også med lydbøger Viby 21

Mandag 23. februar eReolen – nu også med lydbøger Harlev 6

Tirsdag 24. februar Digital Post Tilst 19

Onsdag 25. februar Bliv dus med din hotmail/live/outlook mail Hasle 8-9

Onsdag 25. februar Sociale medier Gellerup 5

Torsdag 26. februar eReolen – nu også med lydbøger Højbjerg 11
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MARTS

Tirsdag 3. marts Tablet-kursus for seniorer Lystrup 12

Onsdag 4. marts Bliv klogere på sin smartphone / tablet Gellerup 5

Onsdag 4. marts Office online – gratis kontorprogram Hasle 8-9

Torsdag 5. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Tranbjerg 20

Mandag 9. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Solbjerg 15

Tirsdag 10. marts Digital Post Tilst 19

Onsdag 11. marts Tekstredigering – lær om grundbegreberne Hasle 8-9

Onsdag 11. marts DukaPC – en brugervenlig computer Risskov 13

Onsdag 11. marts Lær at vedligeholde din pc Gellerup 5

Torsdag 12. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Viby 21

Onsdag 18. marts Windows – lær om grundbegreberne Hasle 8-9

Onsdag 18. marts Tablet-kursus for seniorer Risskov 13

Onsdag 18. marts Sociale medier Gellerup 5

Torsdag 19. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Tranbjerg 20

Torsdag 19. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Højbjerg 11

Mandag 23. marts Få styr på digital post Åby 22-23

Mandag 23. marts eReolen – nu også med lydbøger Harlev 6

Tirsdag 24. marts Digital Post Tilst 19

Onsdag 25. marts Ny på Facebook – eller bare forvirret? Hasle 8-9

Onsdag 25. marts Bliv klogere på sin smartphone / tablet Gellerup 5

Torsdag 26. marts Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Viby 21
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APRIL

Tirsdag 7. april Digitl Post Tilst 19

Onsdag 8. april Lær at vedligeholde din pc Gellerup 5

Onsdag 15. april Lokalhistorie på nettet Hasle 8-9

Tirsdag 21. april Digital Post Tilst 19

Onsdag 22. april Rejs med rejseplanen og DSB Hasle 8-9

Onsdag 22. april Få styr på digital post Åby 22-23

Torsdag 23. april Bliv dus med bibliotekets hjemmeside Højbjerg 11

Tirsdag 28. april Billedbehandling med Picasa Åby 22-23

Onsdag 29. april Prezi – online præsentationsprogram Hasle 8-9

MAJ

Onsdag 6. maj Rediger videoer med Windows Hasle 8-9

Onsdag 20. maj Rediger billeder med Windows Hasle 8-9

Fredag 22. maj Få styr på digital post Åby 22-23

Onsdag 27. maj Billedredigering på nettet Hasle 8-9

JUNI

Onsdag 3. juni Lav panoramabilleder med Windows Hasle 8-9

Onsdag 10. juni Opret din egen blog – blogger.com Hasle 8-9

LØBENDE ARRANGMENTER

Tirsdage  Digital Post og borger.dk Gellerup 5

Tir., ons. og tor. Nethood Gellerup 5

Mandage  Ubuntu i Aarhus Åby 22-23

Onsdage  Hjælp til telefon og tablet Åby 22-23
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BIBLIOTEKSKALENDEREN
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I lighed med tidligere år har Aarhus  
Kommunes Biblioteker udarbejdet et  
samlet katalog over voksen- og  
børnearrangementer på bibliotekerne

Kataloget kan hentes på alle biblioteker i 
Aarhus Kommune og findes også på:  
www.aakb.dk/bibliotekskalenderen
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