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Inbjudan till en grundutbildning i att använda Zoom 

 
Vi vill medverka till att fler klubbar väljer att använda videoverktyg för att kunna genomföra i 
det närmaste motsvarande utbud som tidigare. Kurser, cirklar möten, support och träffar kan 
med fördel hållas på distans med hjälp av exempelvis verktyget Zoom.  
 

Din klubb kanske redan är igång med digitala möten med hjälp av olika videoverktyg, men du 
behöver en push för att känna dig mer bekväm i din roll som ledare av/administratör för 
mötet.  
 

Eller så har din klubb ännu inte kommit igång med att använda videoverktyg för att träffas och 
du både vill och behöver komma igång med att hantera ett verktyg för att genomföra ditt och 
klubbens program.  
 

Grundläggande Zoom-utbildning  
 

Vi erbjuder nu en introduktionsutbildning i att använda 
Zoom som mötesverktyg.  
 

Handledare för utbildningen är Per Tegevi, SeniorNet 
Örebro. Han både leder videomöten och håller i ett flertal 
utbildningar och har också tagit fram ett pedagogiskt 
utbildningsmaterial för att hantera verktyget Zoom.  
 

Utbildningen riktar sig främst till dig som behöver kunna 
starta och leda ett Zoom möte i klubben.  
 
 

Tid: Vecka 49 - 51,  plus en uppföljning i januari. 
Plats: Digitalt via Zoom  
Anmälan via mejl direkt till : per.tegevi@telia.com 
 

Program:  

 Introduktionsvecka med individuella samtal med alla deltagare, i vecka 49.  

 En inledande (kort, 15 min, introträff) i början av vecka 50. 

 Kurstillfälle 1 i slutet av vecka 50 och sedan två träffar vecka 51.  

 Avslutningsvis en utvärderingsträff i mitten av januari då alla förhoppningsvis har provat 
på att använda Zoom. 

 
Exakta tider för kurstillfällena bestäms i kontakt med dig och övriga som är antagna till 
utbildningen.  
 

Varmt välkommen med din anmälan! 
 

Per Tegevi och Carl-Olof Strand 
 

SeniorNet Sweden 
 

Denna inbjudan skickas till styrelsen i respektive klubb för vidarebefordran till den/de personer som är 
i behov av utbildningen för att kunna leda Zoommöten.  
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