
Ta’ på IT- kurser og brug ”nedetiden” under COVID-19-krisen til dygtiggørelse i henholdsvis Word, 
PowerPoint 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:
Der kræves ingen forkundskaber i Word til kurset - Indskrivning og formatering af mindre tekster, i Excel til - Anvendelse af 
regneark til enkle beregninger. Det er såkaldte begynderkurser, som lærer dig programmets funktionalitet, og giver dig en solid
grundlæggende viden om programmet og nogle færdigheder. De øvrige kurser forudsætter, at du besidder denne basisviden,
for at du får det optimale udbytte.



Kursusbeskrivelser: 

47217: Indskrivning og formatering af mindre tekster 

Mål:
■ Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehand-
 ling til indskrivning og formatering af mindre tekster
 som  fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaci-
 liteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. 

■  Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsæt-
 ning, herunder fx margener og sidenummerering samt
 anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og
 hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion
 kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstil-
 linger i form af fx prislister og notater.

Varighed: 2 dage

Pris indenfor AMU-målgruppen: 376,00 kr. 
Pris udenfor AMU-målgruppen: 1.193,50 kr. 

47218: Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Mål:
■ Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende reg-
  neark samt oprette enkle formler og foretage flytning og  
 kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets op-
 bygning. 

■ Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det
 det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere
 data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislis-
 ter eller varefortegnelser samt definere sideopsætning  
 til udskrivning af regneark.

Varighed: 2 dage

Pris indenfor AMU-målgruppen: 376,00 kr. 
Pris udenfor AMU-målgruppen: 1.193,50 kr. 

47212: Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram 

Mål:
■ Deltageren kan inden for rammerne af tekstbehandlings-
  programmets muligheder indsætte, placere og bearbej-
 de billeder til fx opslag, produktblade eller dokumenta-
 tion samt indsætte og redigere programmets grafiske ob-
 jekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer. 

■  Endvidere kan deltageren anvende programmets tegne- 
 værktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejl-
 vending og gruppering af objekter.

Varighed: 1 dag

Pris indenfor AMU-målgruppen: 188,00 kr. 
Pris udenfor AMU-målgruppen: 742,90 kr. 

47215: Opstilling og layout i tekst

Mål:
■  Deltageren kan anvende tekstbehandlingsprogram-
  mets opstillingsmuligheder, herunder tabulatorer, ind-
 rykninger, spalter, tabeller og punkter i flere niveauer
 til at fremstille virksomhedens dokumenter som fx mø-
 deindkaldelser, referater og produktblade. I den forbin-
 delse kan deltageren vurdere hvilke af disse værktøjer,  
 der egner sig bedst til en given opgave.

Varighed: 2 dage

Pris indenfor AMU-målgruppen: 376,00 kr. 
Pris udenfor AMU-målgruppen: 1.255,80 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.


