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Äldre och yngre fångas i det digitala nätet i
Härryda kommun!
Biblioteket och socialtjänstens vård och omsorg deltar i Get Online Week, en kampanj
vars mål är att under en vecka genomföra aktiviteter för att få fler att bli nyfikna på
Internet över hela Europa.
Get Online Week 2013 är ett initiativ för att inspirera människor att kunna använda Internet för nytta och nöje.
Det finns ett stort intresse av att lära sig så mycket som möjligt för att kunna ta del av samhällets stora utbud på
nätet.
Det är fantastiskt att få ta del av den entusiasm och det engagemang som finns både hos den yngre och äldre
generationen och deras möte i ett gemensamt intresse för teknik och it.
Som medverkande i Get Online Week kommer Gunilla Sydow, bibliotikarie och Ingrid Grange, projektledare
som partners i Digidel se till att lokala insatser genomförs för att få fler att upptäcka möjligheterna med Internet
den 18-24 mars.

Detta händer i Härryda kommun under get Online Week den 18-24 mars
Hela kommunen
Mån-fre
Under hela veckan finns ungdomar med it-kunskap på tre särskilda boenden i Härryda kommun. De visar bland
annat personalen hur det går till att surfa på Safari med hjälp av en surfplatta eller hur ett Skype-konto upprättas.
Mölnlycke
Mån-lör Testa roliga LasseMaja-appar på surfplattor. Mölnlycke bibliotek
Måndag 18/3
iPad grund för äldre
Kl 9-12 på Hönekulla gård, Mölnlycke
Lär dig gå in på Safari och surfa, ladda ned Appar och mycket mer.
Kurserna är kostnadsfria och hålls av våra it-piloter – unga teknikkunniga som ingår i ett EU-finansierat projekt.
Vad erbjuder biblioteken i Härryda på nätet?
Kl 18-20 på Mölnlycke bibliotek, Mölnlycke
Lär dig lite mer om e-böcker och också hur du praktiskt kan använda de databaser biblioteket ger tillgång till.
Ska du resa bort och vill veta mer om området du reser till? Du kan nå Landguiden hemifrån med uppdaterad

information i en snabbt föränderlig värld. Är du nyfiken på en speciell författare? Kolla in författarfakta i
databasen Alex, där kan du också med direktlänkar till vår katalog ser vad ditt bibliotek i Härryda kan erbjuda av
författarens olika titlar!
Tisdag 19/3
SMS-kurs för äldre
Kl 10-12 i Samlingssalen på Ekdalagården, Mölnlycke
Lär dig hur du skickar text- och bildmedelanden från mobiltelefonen.
Kurstillfället är kostnadsfritt och vänder sig till dig som fyllt 65 år. Inga förkunskaper krävs.
Kursledare är våra duktiga it-piloter.
Internetcafé för seniorer
Kl 12-14 på biblioteket i Hindås
På internetcaféet används surfplattor. Du får låna en iPad om du inte har en egen. Internetcaféerna bemannas av
it-piloter samt it-coacher. En it-coach är en äldre person med fördjupad teknikkunskap. Kostnadsfritt.
Onsdag 20/3
Musiklyssning för boende på Bygården, Landvetter
Musiken streamas via Spotify och en surfplatta som kopplas till en radio från 50-talet för att få den rätta känslan.
Internetcafé för seniorer
Kl 15-17 i Gröna rummet på Kulturhuset, Mölnlycke
På internetcaféet används surfplattor. Du får låna en iPad om du inte har en egen. Internetcaféerna bemannas av
it-piloter samt it-coacher. En it-coach är en äldre person med fördjupad teknikkunskap. Kostnadsfritt.
Daisy Drop-in - svårt att läsa tryckt text?
Kl 17-19, Mölnlycke bibliotek
…då har du rätt att låna talböcker, Daisy, och får därmed tillgång till ca 100.000 böcker som du kan ladda ned
via Internet. På Daisy Drop-in visar vi hur det går till och ordnar inloggningsuppgifter. Gäller både barn och
vuxna.
Torsdag 21/3
iPad fortsättning för äldre
Kl 9-12 på Hönekulla gård, Mölnlycke
Fördjupa dig i Safari, App-store och mycket mer. För att gå fortsättningskursen krävs att du gått grundkursen.
Kurserna är kostnadsfria och hålls av våra it-piloter - unga teknikkunniga som ingår i ett EU-finansierat projekt.
SMS-kurs för äldre
Kl 10-12 i Samlingssalen på Ekdalagården, Mölnlycke
Lär dig hur du skickar text- och bildmedelanden från mobiltelefonen.
Kurstillfället är kostnadsfritt och vänder sig till dig som fyllt 65 år. Inga förkunskaper krävs.
Kursledare är våra duktiga it-piloter.
Lördag 23/3
Daisy Drop-in - svårt att läsa tryckt text?
Kl 13-14, Mölnlycke bibliotek
Då har du rätt att låna talböcker, Daisy, och får därmed tillgång till ca 100.000 böcker som du kan ladda ned via
internet. På Daisy Drop-in visar vi hur det går till och ordnar inloggningsuppgifter. Gäller både barn och vuxna.

Om Get Online Week
Get Online Week 2013 är en kampanj för att få fler att upptäcka nytta och nöje med nätet som pågår den 18-24
mars i hela Europa. Målet är att få fler européer att bli nyfikna och börja använda Internet under veckan.
I Sverige drivs Get Online Week av nätverket Digidel 2013 och stöds av regeringen samt .SE (Stiftelsen för
Internetinfrastruktur).

Mer information om Get Online Week
http://www.digidel.se/om-oss/kalender/getonlineweek2013/
http://www.getonlineweek.eu/

Om Digidel
Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta
del av samhällets digitala tjänster.
Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet
innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara
möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktiga i samhällsutvecklingen, få
en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.
Idag består nätverket Digidel av över 350 partners i Digidel och ett 50-tal privatpersoner.
Kontaktpersoner i Härryda kommun:
Gunilla Südow, gunilla.sudow@harryda.se, t 031-724 64 41
Ingrid Grange, ingrid.grange@harryda.se, t 031-724 61 26

