
Ta’ på IT- kurser og brug ”nedetiden” under COVID-19-krisen til dygtiggørelse i henholdsvis Word, Po-
werPoint eller Excel. Via CELF’s karrierecenter har du nu mulighed for at udnytte tiden og dygtiggøre 
dig inden for en række IT-færdigheder, som måske kan lette din arbejdsdag, når vi alle er tilbage igen.

Åbent værksted IT- e-learning

Du kan sidde derhjemme og fordybe dig, alt imens du pudser dine IT- færdigheder af i dit eget tempo på et eller flere af kur-
serne. Kurserne foregår som e-learning.

Start allerede i dag eller når det passer dig. Tilmeldingen er åben.

Hvordan foregår e-learning?
Når du starter på kurset får du en instruktionsvideo, der fortæller, hvordan du kommer i gang.  

Kursusmaterialerne er selvinstruerende, og din underviser er på skype, mail eller telefon mandag til torsdag kl. 8.15 - 15.40. 
Her har du mulighed for at få ene vejledning i materialet.

Forudsætninger:
Ved tilmelding af de 3 kurser, der arbejder med tekstbehandling samt Excel-kurset, kræves gode IT-færdigheder og kendskab 
til Word og Excels mest basale funktioner.
Kurset i PowerPoint kræver ingen forkundskaber.



Kursusbeskrivelser: 

Effektiv anvendelse af tekstbehandling (Word) 
(40755), 1 dag 
Med udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver kan deltage-
ren vurdere, hvilken tekstbehandlingsfunktion der skal an-
vendes fx i forhold til tekstopstilling, visualisering og effek-
tivisering. 

Afhængig af jobfunktionen kan deltageren anvende tekst-
behandlingsprogrammets mest effektive funktioner fx i for-
bindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og kor-
rekturlæsning. 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 126,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgrupen: 678,05 kr. 

Fletning af dokumenter til masseproduktion
(Word)  (44354), 1 dag 
Deltageren kan anvende elektroniske masseproduktions-
funktioner ved udarbejdelse af adresselister og labels i for-
bindelse med udsendelse af virksomhedens dokumenter, 
f.eks. breve og e-mails.

Deltageren kan selvstændigt vurdere anvendelsen af mas-
seproduktionsfunktionerne i forhold til opgavens karakter 
sat i forhold til en tidsmæssig gevinst ved at anvende funk-
tionen frem for manuel udførelse. 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 188,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgrupen: 692,35 kr. 

Håndtering og strukturering af længere tekster 
(Word) (47214), 1 dag 
Deltageren kan skabe overblik og struktur på længere tek-
ster som fx rapporter, håndbøger og vejledninger ved hjælp 
af typografier til fx overskriftsformatering og -nummerering, 
samt navigere i tekster ved hjælp af forskellige dokument-
visninger.

Endvidere kan deltageren i forbindelse med udarbejdelse af 
dokumenter på flere sider definere sideopsætning, herun-
der sidehoved og -fod samt oprette fx forside, indholdsfor-
tegnelse, stikordsregister, fodnoter, hyperlinks, bogmærker 
og krydshenvisninger. 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 188,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgrupen: 692,35 kr.  

Design og automatisering af regneark (Excel) 
(44346), 2 dage 
Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmap-
pe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark så-
ledes at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan 
køres sammen. 

Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de 
indbyggede funktioner og faciliteter. 

Pris indenfor AMU-målgruppen: 376,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgrupen: 1154,70 kr.

Anvendelse af præsentationsprogram
(PowerPoint)  (44373), 2 dage 
Deltageren kan fremstille grafisk præsentationsmateriale 
med præsentationsprogrammer, f.eks. til foredrag, informa-
tionsskærme og salgspræsentationer.

Deltageren kan anvende værktøjets layoutprincipper på et 
grundlæggende niveau og kan tilrettelægge præsentationen 
på en hensigtsmæssig måde i forhold til formålet og virk-
somhedens behov.

Pris indenfor AMU-målgruppen: 252,00 kr.
Pris udenfor AMU-målgrupen: 1154,70 kr.
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For yderligere oplysninger eller hjælp til tilmelding
Kontakt underviser Bettina Retslov på mail bl@celf.dk eller 
telefon 25 458 879 eller
Kursussekretær Lena Jansen på mail leja@celf.dk eller telefon 
54 888 223

Tilmelding direkte
Du kan tilmelde dig direkte her på www.efteruddannelse.dk.
Søg på kviknummeret 376402875403.
Her bliver du ledt igennem tilmeldingen og kan vælge fag og 
periode.

https://www.efteruddannelse.dk/VEUPortal/faces/ApplFrontPage?_afrLoop=1641835276300781&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrLoop%3D1641835276300781%26_afrWindowId%3Dnull%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1bbk6kj8p7_30

