
Stiftsadministrationen og VUC Storstrøm 
er gået sammen for tilbyde dig mulighe-
den for at styrke dine IT-kompetencer. 

Du får her 5 gode grunde til at tilmelde 
dig kurset.

• Du får en introduktion til DAP (Den 
digitale Arbejdsplads).

• Du lærer om digital e-post og me-
nighedsrådets officielle postkasse.

• Du bliver introduceret til Facebook, 
som er det mest brugte sociale me-
die i folkekirken. Mange af stiftets 
sogne har en side på Facebook, som 
du kan følge.

• Du lærer at finde rundt på borger.dk.

• Du lærer at udfylde elektroniske for-
mularer.

Det er trygt deltage, for kurset er kun 
for menighedsrådsmedlemmer i Lolland- 
Falsters Stift, og der er max 10 deltagere 
på et hold. 

Kurset er på 40 lektioner, som fordeles 
på kursusdage med 3 lektioner pr. gang. 

Kurset afholdes på VUC Storstrøm, og 
der stilles en computer/I-pad til rådig-
hed i kursusforløbet. 

Det er gratis at deltage.

Kurset udbydes alt efter efterspørgsel 
i Nakskov, Maribo og Nykøbing F med  
afvikling i januar-februar-marts 2019. 
For at kunne tilrettelægge kurset bedst 
muligt efter dine ønsker, har vi brug for 
en forhåndstilmelding fra dig jer om:

1. Er du interesseret i at udvikle dine 
it-kompetencer?

2. På hvilket afdeling af VUC Storstrøm 
vil du helst deltage (Nakskov, Mari-
bo, eller Nykøbing F.)

3. Jeg er rutineret bruger af it, og jeg 
vil gerne deltage i et kursus om IT og 
DAP for  øvede/rutinerede brugere

Vær opmærksom på, at det er en for-
håndstilmelding og ikke en bindende 
tilmelding. Når vi har et samlet overblik 
over, hvor der geografisk er flest ønsker 
om deltagelse, sender vi et nyt tilbud, 
hvor efter du kan kan tilmelde dig det 
ønskede hold.

Forhåndstilmelding til  Styrk dine it-kom-
petencer i menighedsrådsarbejdet

Klik her for at svare på forhåndstilmel-
dingen.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte stiftsadministra-
tionen eller konsulent Jette Christensen, 
tlf. 29 26 71 78 eller mail: jec@vucstor.dk

Der undervises efter lov om FVU.

Stiftsadministrationen og VUC Storstrøm 
er gået sammen for tilbyde dig mulighe-
den for at styrke dine IT-kompetencer. 

Du får her 5 gode grunde til at tilmelde 
dig kurset.

• Du får en introduktion til DAP (Den 
digitale Arbejdsplads).

• Du lærer om digital e-post og me-
nighedsrådets officielle postkasse.

• Du bliver introduceret til Facebook, 
som er det mest brugte sociale me-
die i folkekirken. Mange af stiftets 
sogne har en side på Facebook, som 
du kan følge.

• Du lærer at finde rundt på borger.dk.

• Du lærer at udfylde elektroniske for-
mularer.

Det er trygt at deltage, for kurset er kun 
for menighedsrådsmedlemmer i Lolland- 
Falsters Stift, og der er max 10 deltagere 
på et hold. 

Kurset er på 40 lektioner, som fordeles 
på kursusdage med 3 lektioner pr. gang. 

Kurset afholdes på VUC Storstrøm, og 
der stilles en computer/iPad til rådighed 
i kursusforløbet. 

Det er gratis at deltage.

Kurset udbydes alt efter efterspørgsel 
i Nakskov, Maribo og Nykøbing F med  
afvikling i januar-februar-marts 2019. 
For at kunne tilrettelægge kurset bedst 
muligt efter dine ønsker, har vi brug for 
en samlet tilbagemelding fra menigheds-
rådet om:

1. Hvor mange fra menighedsrådet 
ønsker at deltage i kurset: Styrk 
dine it-kompetencer?

2. På hvilken afdeling af VUC Stor-
strøm vil du helst deltage: Nakskov, 
Maribo eller Nykøbing F.

3. På hvilket tidspunkt af dagen passer 
bedst: Formiddag eller eftermid-
dag? 

4. Hvor mange af menighedsrådets 
medlemmer ønsker at deltage i et 
DAP-kursus for øvede/rutinerede?

Vi vil bede menighedsrådet drøfte dette 
fantastiske tilbud på et menighedsråds-
møde og give stiftsadministrationen en 
tilbagemelding senest den 31. oktober 
2018.  

Hvis du har nogle spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte stiftsadministra-
tionen eller konsulent Jette Christensen, 
tlf. 29 26 71 78 eller mail: jec@vucstor.dk

Styrk dine IT-kompetencer
Et kursustilbud til alle menighedsrådsmedlemmer i Lolland-Falsters Stift

Som menighedsrådsmedlem i dag 
er det nødvendigt, at du i en eller 
anden grad kan beherske en com-
puter for at kunne følge med i me-
nighedsrådets fællesrum på Den 
digitale Arbejdsplads, også kaldet 
DAP’en. 

Det er her, du kan orientere dig om 
ny lovgivning, invitation til lande-
mode, kursustilbud fra din stiftsad-
ministration, og det er her, du kan 
finde håndbøger om menigheds-
rådsarbejdet, byggesager og ikke 
mindst: Menighedsrådets officielle 
postkasse, hvor der kan ligge hen-
vendelser fra sognets beboere, an-
modninger om aktindsigt og mails 
fra stiftsadministrationen, der skal 
reageres på.

https://goo.gl/forms/m8NVhN09YXaQrJOH3
jec@vucstor.dk
jec@vucstor.dk

