
Grundlæggende it



Computer og it-teknologi udgør en stor del af vores hverdag. 
At kunne anvende en computer er faktisk blevet en nødven-
dighed i forhold til både jobbet og privatlivet. Grundlæggende 
it er for dig, der endnu ikke er blevet fortrolig med en compu-
ter og dens anvendelsesmuligheder.

Formålet med kurset er, at du bliver i stand til at løse en række 
af dine hverdagsopgaver på computer og bliver fortrolig med 
at bruge internettet.

Du lærer
 – at bruge mus og tastatur i flere forskellige programmer
 – at håndtere filer, herunder at hente og gemme
 – at bruge internettet i forhold til bl.a. borger.dk, e-boks 

       og e-mail

Priser og muligheder for godtgørelse
Prisen på kurset afhænger af din uddannelsesbaggrund og 
kursets længde. Der kan søges kompetencefondsmidler til 
forløbet.

Hvis alle eller størsteparten af deltagerne er kortuddannede, 
kan kurset afvikles som taxameterfinansieret undervisning, 
hvilket kan reducere prisen betydeligt. Hvis flere kurser af-
vikles inden for et år, og timetallet er på mindst 37 timer, kan 
kortuddannede deltagere få løntabsgodtgørelse.

Kontakt og hør mere om, hvad vi kan for dig eller din 
virksomhed
Vi står gerne til rådighed med hjælp og sparring i forbindelse 
med planlægning, koordinering, økonomiske tilskudsordnin-
ger og ikke mindst kompetent sparring og dialog om kompe-
tenceudvikling.

Ring til vore uddannelseskonsulenter på telefon 70 70 12 34 
eller send en mail til vuc@vuctm.dk
Læs mere om os på www.vuctm.dk

For dig, der vil 
være bedre til it 
i hverdagen

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

Sydthy
Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

Tilrettelæggelse
Undervisningen tager 
udgangspunkt i din egen 
hverdag og dit behov. En stor 
del af tiden vil du arbejde i dit 
eget tempo, med hjælp fra 
underviseren.

Varighed
3-5 dage.


