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Ny it-sæson står for døren 

 
I foråret begynder nye it-hold i it-cafeen i Frivilligcenter Hillerød. Her kan både begyndere og mere øvede 

internet-brugere få en oplysende og grundig indføring i internettets og e-mailens mangfoldigheder og 

faldgruber. Undervisningen tager udgangspunkt i den digitale virkelighed, som vi alle er en del af, men som 

stadig er fremmed for alt for mange.  Om få år skal al kommunikation mellem offentlige myndigheder og 

borgerne foregå digitalt, og det vil skabe problemer for de borgere, som ikke er fortrolige med nettet. 

 

På it-kurserne bliver det forklaret, hvordan ”browseren” Internet Explorer fungerer, og deltagerne vil blive 

instrueret i, hvordan man sender og modtager e-post på de forskellige postsystemer. 

 

Den øgede digitale kontakt mellem borgere og offentlige myndigheder belyses ved, at kursisterne introduceres 

til, hvordan de bestiller NemId, så de eksempelvis kan ændre deres oplysninger på selvangivelsen eller 

forskudsopgørelsen, søge om huslejetilskud eller skifte læge. 

 

I den mere underholdende afdeling lærer man at hente musik, film og tv fra nettjenester, og man finder ud af, 

hvordan man køber en billet til biografen og teatret eller en returbillet med DSB fra Hillerød til Aalborg. 

 

Også sikkerheden optræder på skemaet. I kølvandet på det stigende internetforbrug følger hajerne og 

plattenslagerne. Dem kan man i høj grad beskytte sig mod med sund fornuft, filtre og digitale brandmure. 

Hackere og phishere besidder en omfattende opfindsomhed, når de forsøger at skaffe sig adgang til andres 

computere og ikke mindst bankkonto.  

 

Så hvis man modtager en e-mail fra datteren af en afdød diktator, der har adskillige millioner dollar stående på 

en spærret konto, som hun kun kan få ud af sit hjemland, hvis hun mod en klækkelig bonus lige låner din 

bankkonto, så er det for godt til at være sandt.   

 

Og hvis en besked angiveligt fra betalingsservice eller en bank lyder nogenlunde sådan: ”Adgang til din konto er 

blevet begrænset til følgende følgende årsager: Vores system har registreret usædvanlige afgifter til en 

kreditkort er knyttet til din konto”, skal man bare trykke på slettetasten med det samme. 

 

Indholdet i undervisningen er stort set det samme, uanset om man er begynder eller videregående bruger, men 

på begynderholdene bliver der brugt lidt mere tid, så alle kan følge med. Næste begynderhold starter torsdag 4. 

april, mens næste videregående hold starter 1. maj. Bortset fra 4. april afvikles undervisningen om onsdagen, og 

den finder sted i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12C, hvor man også kan få tilmeldingsblanket. 

 

Ud over undervisningen tilbyder it-cafeen rådgivning og hjælp til problemer med computere og programmer. It-

cafeen drives af en række frivillige under ledelse af Richard Haagensen. 

 

Yderligere oplysninger i Frivilligcenter Hillerød: 48241907 eller richard@frivilligcenter-hillerod.dk 
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