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Nyhetsbrev från Studieförbundet Vuxenskolan till
medlemmar i SPF Seniorerna Östergötland

Våren är här och vi ser fram emot varmare dagar då vi kan träffas ute mer
och mer.
 
Tyvärr är det ingen förändring när det gäller fysiska träffar. Grundhållningen
är att vi fortfarande inte arrangerar fysiska träffar. Det är en
överenskommelse mellan de olika studieförbunden.

I början av juni förväntas vi dock få nya direktiv från studieförbunden i
samverkan. Förhoppningsvis kommer det innebära att vi sakta kan återgå till
normalläget. Dvs. vi kommer kunna planera för en återgång till det normala
och det ser vi fram emot.
 
Med vänlig hälsning
Cristina De Amaral

ZOOM FÖR NYBÖRJARE

Nu kan vi erbjuda två nya tillfällen att delta i den populära
utbildningen som hålls i samarbete med SPF seniorerna.
 
 
Kanske har du velat delta i en kurs eller ett möte men avstått därför att det
genomförs digitalt? Nu finns en möjlighet att lära sig grunderna för att delta i
ett Zoom-möte.
OBS! För att delta behöver du antingen en dator, en surfplatta eller en smart
telefon som har kamera.
 
Målgrupp
Kursen vänder sig i första hand till dig som inte tidigare deltagit i digitala
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möten.
 
Digital kurs
Kursen genomförs på Zoom. Du behöver därför antingen dator, surfplatta eller
smart telefon med kamera. Internetuppkoppling krävs.
 
Innehåll
- Nedan ser du ett axplock av innehållet i kursen:
- Hur man skapar ett Zoomkonto
- Hur man ansluter till ett möte (via mail och manuellt)
- Hur ett väntrum fungerar
- Hur man ställer in video och ljud
- Hur man använder de olika funktionerna i Zoom under ett möte
Byta namn, växla mellan av/på för mikrofon/kamera, räcka upp handen,
rösta, och chatta
- Hur man lämnar mötet och återansluter till ett möte
 
Kursledare
Gabriel Eliasson. Kursen görs i samarbete med SPF Seniorerna.

Zoom för nybörjare 2 juni 2021

Sista dag för anmälan: fredagen den 28 maj. Tänk på att antalet platser är
begränsade.
 

Klicka här för information och anmälan

Zoom för nybörjare 22 juni 2021 

Sista dag för anmälan: fredagen den 18 juni. Tänk på att antalet platser är
begränsade.
 

Klicka här för information och anmälan

1177 Vårdguidens e-tjänster och
appen Din vård

De välbesökta och viktiga informationsträffarna om 1177 Vårdguidens
e-tjänster och mobilappen Din vård planeras nu att återkomma till hösten.
Håll utkik på vår hemsida.
 
Kommentar från en av deltagarna:
En mycket bra kurs! Anmäl dig direkt!
 

Klicka här för att komma till SV Östergötlands hemsida
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