Handledarträff inför höstens uppstart med Hans Blomberg, Berit Zethraeus, Göran Bjurgård och Monica Trollås (ej närvarande: Sven Norén och Anders Ström).

Nystart av

IT-support för seniorer
Är du senior och vill bli bättre på digital teknik eller hjälpa andra att bli det?
Då är du varmt välkommen till SeniorNet. Föreningen erbjuder support, praktiskt
stöd och utbildning inom IT och digital teknik. Nu inleder Danderyds kommun
även ett samarbete med SeniorNet.
- Det är jätteroligt att vi nu kan erbjuda
våra seniorer en grundkurs på temat
mobiler och surfplattor, berättar Anna
Wagner, kommunens aktivitetssamordnare på Kevinge seniorboende.
Det är lärare från Medborgarskolan
som håller i kursen och handledare
från SeniorNet kommer att vara med
och assistera på seniorträffarna i
Kevinge och Enebyberg.
Grundkursen kommer att hållas på tre
platser: Kevinge Edsviksvägen 1A,
Idala seniorträff och på Enebybergs
seniorcentrum. Kursen är 5 gånger och
deltagarna får ta med sig telefon eller
surfplatta och får hjälp att använda den.
FRÅN DIGITALA TILL
ANALOGA TRÄFFAR

Sedan pandemins utbrott har alla
möten som SeniorNet hållt varit
digitala, men nu förbereder sig
föreningen på att åter starta upp
de populära träffarna på Kevinge
seniorboende.

Föreningens lokal håller just nu på att
fräschas upp och förberedas inför
återöppnandet i höst. Planen är att
hålla ca 2-3 möten i veckan.
Medlemmar ska få hjälp på plats med
sina datorer, surfplattor och mobiler
och ibland hålls föreläsningar inom
exempelvis IT-säkerhet, Ofﬁce-paketet och mobilt bank-ID. Förutom
support med digital teknik så ﬁkar
man och har det trevligt tillsammans.
-Den sociala
biten är minst lika
viktig, menar
ordförande Berit
Zethraeus och
konstaterar att
både medlemmarna själva och
vi som jobbar i föreningen längtar
efter att kunna ses ansikte mot
ansikte igen, istället för via en skärm.
I över ett års tid har föreningen inte
kunnat träffas som vanligt utan har
varit hänvisade till digitala möten.
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- Det har fungerat bra, säger Berit,
men tillägger att det krävs en viss
grundläggande digital kunskap för att
klara av att koppla upp sig och
ansluta till mötena och där har vissa
medlemmar hamnat i kläm.
-Vi välkomnar gärna yngre förmågor
som vill vara handledare, menar Berit.
Nyblivna pensionärer har ju ofta med
sig färska IT-kunskaper från arbetslivet
och det är värdefullt för oss.
-Det är väldigt tacksamt att vara
handledare och det känns jättebra
att kunna hjälpa till. Folk brukar bli
nöjda, avslutar Berit.

SeniorNet Sweden är en ideell IT-förening med
idén: Seniorer lär seniorer digital kommunikation
och internet. SeniorNet Danderyd grundades
för 20 år sedan.
Hemsida: danderyd.seniornet.se
Mail: info@seniornetdanderyd.se
Telefon: 070-734 7227

