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IT-caféen er åben
følgende tirsdage:
3.10,10.10,24.10 og 31.10
I bibliotekets lille mødesal
Alle dage kl. 13-15 

Ingen tilmelding
Mød  bare op og få hjælp af
medarbejdere fra bibliotek og
borgerservice.

Du kan få hjælp til at:

• bruge NemID og digitale
selvbetjeningsløsninger

• bruge din digitale postkasse

• søge på internettet

• søge på borger.dk & 
bibliotekets hjemmeside

• bruge bibliotekets digitale tilbud
som eReolen & Filmstriben

• bruge en computer og de mest
brugte programmer

• oprette Apple-id og email-konto
OBS: Du kan ikke få hjælp til tekniske
problemer med din computer eller
netværk.

"Fokus-på"-oplæg:

Tirsdag d. 3.oktober kl. 13

Netlydbøger
Få overblik over udvalget af
netlydbøger på eReolen,
og se hvordan du henter dem.

Tirsdag d. 10. oktober kl. 13

Filmstriben
Få Filmstriben
og nogle af de mange gode film, 
du har adgang til her.

Tirsdag d. 24.oktober. kl. 13

Udenlandske aviser
Se hvordan du kan få adgang til at
læse aviser fra hele verden via
pressreader.

Tirsdag d. 31. oktober kl.13

Klar til Bogmesse
Hør om nogle af årets forfattere på
BogForum - set fra Litteratursiden og
Forfatterweb.

Oplæggene varer cirka en halv time,
derefter er der almindelig IT-café.

IT-CAFÉER  Bibliotek og Borgerservice



KURSER

Sådan spotter du Fake News

Torsdag d. 5 oktober kl. 10-12

ELLER

Onsdag d. 11. oktober kl. 10-12

Når du deler en nyhedshistorie på
facebook eller læser en nyhed på
nettet, så er der en stor
sandsynlighed for at den er falsk.

Alle kan skrive og dele en historie,
selv Donald Trump, men det kan være
svært at gennemskue dens
pålidelighed.

Bliv klogere på hvad begrebet Fake
News – falske nyheder – dækker over
og få tips til hvordan du genkender en
sand og falsk nyhedshistorie og
upålidelige hjemmesider.

Pas på dine data

Torsdag d. 26.oktober kl. 10-12

Kurset har fokus på, hvad du selv kan
gøre for at sikre dine data. Hvem skal
du udlevere dit CPR-nummer til, og
hvilke oplysninger, skal du særligt
passe på? Vi kommer ind på emner
som: passwords, nethandel
og identitetstyveri.

TILMELDING

Deltagelse i kurserne
kræver tilmelding på
biblioteket.
Medbring gerne egen pc,
iPad eller anden tablet,
da kurserne veksler
mellem oplæg og
øvelser.
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