Digitala temaveckor
Digitala temaveckor med träffar online.
Vi börjar från början med att få tekniken att fungera. Bygger sen vidare på våra digitala
erfarenheter med hjälp av digiteket.se och andra mötesplatser online kring digitalt lärande. Du
väljer själv de träffar du vill delta i. Allt utifrån dina egna intressen och erfarenheter.
Målgrupp
Bibliotekspersonal som vill komma igång att arbeta mer digitalt själv men även för dig som
vill börja arbeta mer digitalt tillsammans med bibliotekets besökare.
Mål med kursen
Att bli mer digital och bekväm i att använda olika digitala verktyg.
Utrustning
Vad du behöver:
 En digital enhet t.ex. dator med kamera (intern eller extern).
 Headset med mikrofon.
 Internet
Din arbetstid
Varje träff består av:
 1 timme av förarbete eller efterarbete.
 2 timmars pass online (rast inräknat).
Vi kommer arbeta både tillsammans i grupp samt enskilt.
Det kommer finnas möjlighet till stöd och hjälp via mail, telefon och online. Allt för att du så
enkelt som möjligt ska kunna komma igång.
Anmälan gör du via länken: https://forms.gle/AUNe2c8QjD5RUzqq5
Senaste anmälningsdag ca en vecka innan den eller de träffar du vill delta i.

Teman
Träff 1: Teknik och webbmöten
Dag: Vecka 20, tisdag den 12 maj eller torsdag den 14 maj.
Tid: 8.30 - 10.30
Vi testar vår utrustning och provar på att koppla upp oss via Skype, Zoom och Teams. Vi
hjälps åt att få mikrofon och kamera att fungera.
Innehåll
Dela dokument
Skriva i samma dokument
Ändra bakgrund
Dela in i grupper
Om tekniken krånglar
Prova bjuda in
Leka runt för att få en trygghet i arbetssättet

Träff 2 Mötesteknik online
Dag: Vecka 21, tisdag den 19 maj eller onsdag den 20 maj.
Tid: 8.30-10.30
Vi kopplar upp oss i digitala mötesrum och diskuterar hur man kan arbeta digitalt.
Innehåll
Repetition från träff 1
Etik kring inspelning av möte
Checklista och mötesteknik
Räcka upp handen
Om tekniken krånglar
Chatt
Ljus för bra bild

Träff 3 Säkerhet och MIK
Dag: Vecka 22, tisdag den 26 maj eller torsdag den 28 maj.
Tid: 8.30-10.30
Vi går igenom det mest grundläggande kring säkerhet på nätet och hur du kan skydda din
dator.
Innehåll
Hantera din dator säkert
Faror på nätet
MIK-frågor
Källkritiskt

Träff 4 Livestream och film
Dag: Vecka 23, tisdag den 2 juni eller onsdag den 3 juni.
Tid: 8.30-10.30
Vi undersöker vad man ska tänka på när man sänder livestream och film.
Innehåll
Lagar att förhålla sig till
Målgrupp och publicering
Appar och resurser på nätet.

Träff 5 Programmering
Dag: Vecka 24, onsdag den 10 juni eller fredag den 12 juni.
Tid: 8.30-10.30
Tillsammans provar vi på den allra enklaste programmeringen och funderar på hur
programmering kan användas i vår verksamhet.
Innehåll
Varför programmering?
Prova på från början
Digitala verktyg för programmering
Från Blue-Bots till AI
Tips och idéer från deltagarna

Frågor kan du ställa till solveig.magnusson@regiondalarna.se Telefon: 072-143 81 54
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