Taastrup Bibliotek
Taastrup Hovedgade 86
2630 Taastrup
Mandag-torsdag: Kl. 10-19
Fredag: Kl. 10-17
Lørdag: Kl. 10-14

Internet

Tlf.: 4335 2000
E-mail: bib@htk.dk

Gadehavebiblioteket
Gadehavegårdsvej 1
2630 Taastrup
Mandag, onsdag og torsdag: Kl. 12 - 19
Tirsdag og fredag: Kl. 09 - 16
Lørdag: Lukket
Tlf.: 4335 2090
E-mail: HoejeTaastrup_bibliotek@htk.dk

Hedehusene Bibliotek
Hovedgaden 516 B, 1. sal
2640 Hedehusene
Mandag & onsdag: Kl. 13-19
Tirsdag & torsdag: Kl. 10-16
Fredag: Kl. 13-17
Lørdag: Kl. 10-14
Tlf.: 4335 2080
E-mail: bib@htk.dk

Det er gratis at deltage i
bibliotekernes introduktioner til
internettet!

Efterår 2016

Hvad er Facebook

Kom videre på Facebook

- og hvad kan du bruge det til?

- du har allerede en profil
Lær mere om Facebook, bl.a. hvordan du
deler dine billeder og links med dine
venner og familie.

Du bliver introduceret til Facebooks
muligheder bl.a. om, hvordan du holder
kontakt med venner og familie.

Se hvordan du kan opsætte privatlivsindstillingerne og hør om Facebooks etik.
Forudsætninger:
Du har allerede en profil på Facebook.
Du skal være vant til at bruge pc/tablet og
internet, samt have en e-mailadresse.

Mandag d. 19. september
Hedehusene Bibliotek

kl. 10-12

Mandag d. 7. november
Hedehusene Bibliotek

kl. 11-13

Tirsdag d. 20. september
Taastrup Bibliotek

kl. 10-12

Tirsdag d. 8. november
Gadehavebiblioteket

kl. 10-12

Fredag d. 11. november
Taastrup Bibliotek

kl. 10-12

Tilmelding
Fra tirsdag d. 20. september
Mandag d. 26. september
Gadehavebiblioteket

kl. 11-13

på Taastrup Bibliotek

Se hvordan du kan bruge dit NemID til at
finde oplysninger om dig selv og til at
kontakte myndighederne 24 timer i
døgnet.
Vi gennemgår også, hvordan din digitale
postkasse bruges optimalt.
Medbring gerne dit NemID.
Tilmelding
Fra tirsdag d. 4. oktober
Tirsdag d. 11. oktober
Taastrup Bibliotek

Tilmelding
Fra tirsdag d. 1. november

Tilmelding
Fra tirsdag d. 13. september

IT-caféen

- selvbetjening på nettet

Du lærer, hvordan du opretter en profil og
du lærer om de grundlæggende funktioner
på Facebook.

Forudsætninger:
Du skal være vant til at bruge pc/tablet og
internet, samt have en e-mailadresse.

NemID

Hver tirsdag:

kl. 10-12

Hver torsdag:

kl. 15-17

Her kan du få hjælp af bibliotekets frivillige
it-kyndige til at komme på nettet, bruge
dit NemID, din tablet, smartphone m.m.

kl. 10-12

Dit barns digitale liv
Foredrag – Jonas Ravn
Bliv klogere på netetik og digital dannelse,
når Jonas Ravn fortæller om børns liv med
internettet og mobiltelefonen.
Med moderne, sociale netværk som
Facebook, Snapchat, Youtube og
Instagram har børn og unge på godt og
ondt fundet en kommunikationsvej, der
kræver en række kompetencer at navigere
i.
Hvad kan du som forælder gøre for at
hjælpe dit barn med at få disse
kompetencer?
Gratis billetter kan bestilles på
bibliotek.htk.dk
Fra tirsdag d. 8. november
Tirsdag d. 22. november
Taastrup Bibliotek
kl. 17.00-18.30

Jonas Ravn, cand.mag. i medievidenskab
og projektleder hos Center for digital
pædagogik

