
 

 NETTBRETT 

for vettskremte 

 

 

 

Sømna, 16. – 18. mars  og  2. – 4. november 

 

 

 

 

 



 

Praktiske opplysninger 

Kursdatoer: 16. – 18. mars  /  2. – 4. november 

Tidspunkt:  Fredager kl. 18.00 – 21.00  
Lørdager kl. 10.00 – 16.00  
Søndager kl. 10.00 – 13.00  
 

Kurslokale:  Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.  

Pris/betaling:  Kursavgift kr. 770,-, inkl. alle kaffepauser m/ hjemmebakt.   

Ev. overnatting med full pensjon fra kr. 690,- pr. døgn pr. 

pers ved Sømna Kro & Gjestegård ( i samme bygg). NNPS 

sender faktura etter endt kurs. 

Målgruppe:  Kurset er for deg som er helt nybegynner og trenger hjelp til  

   det grunnleggende. 

Kurslærere: Vanja Fjerdingøy og Julie Pettersen, elever ved  
 videregående i Brønnøy. 

 

I tillegg har vi 2-4 datamedhjelpere, slik at alle får den 
 hjelpen de trenger. 

 Ta med: Eget nettbrett og lader. 



 

Det te er  e t  prak t isk  kurs  der  v i  g jennomgår  og demonstrerer  

bruk  av  net tbre t te t  samt id ig  som du se lv  prøver  deg f ram på 

d i t t  eget  net tbret t .  Du får  ve i ledn ing t i l  du  er  t rygg på å  bruke 

de u l ike funks jonene .  Vi  går  sakte  f remover  s l ik  a t  du som 

de l taker  kan spørre  underve is  og fø le  deg t rygg på v idere 

«ut forskn ing» når  du kommer h jem.  

 

Kursinnhold 

Nettbrettet, din trofaste venn 
Bli kjent med knapper og brytere 
funksjoner, skjermbildet, tastatur, 
menyer, kamera og innstillinger 

Internett 
Wifi, mobilnett, søk med nettlesere 

Nyheter, kultur og underholdning 
Aviser, værmelding, musikk, nettradio og nett-TV 

Apper 
Laste ned, utforske akyuelle /nyttige apper 
Hvordan bruke, ev. slette dem. 

Digitale kontoer 
Brukernavn, passord og sikkerhet på nett 

 

  



 

Kjære leser 

Hos oss står læring, trygghet og trivsel i fokus. Dette gjelder enten det er 

lokale helgekurs, opplevelsesreiser eller desentraliserte kurs. Det fine er også 

at gamle og unge har en felles arena hos oss, da nedre aldersgrense på våre 

kurs er 16 år! Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere 

som kommer tilbake til oss år etter år. 

 

Vi håper denne kursbeskrivelsen faller i smak og pirrer nysgjerrigheten din  

nok til å melde deg på.  

 

Vær rask – vi har begrenset med plasser! 

 

Du finner elektronisk påmeldingsskjema på vår hjemmeside. 

 

 

Siste frist for påmelding er 2 uker før kursstart 

 

 

 


