DIS-Filbyter.se
En regionförening inom DIS

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Kursplan Motala våren 2014
Mo 1

Disgen grundkurs

Kursledare: Alf Carlsson.
Tisdagar kl. 18.00 – 20.30 i ABF:s lokal på Kyrkogatan 6 i Motala. Omfattar 8 tillfällen.
Start: tisdag den 21 januari.
Pris: 640:- ordinarie pris, medlem i DIS Filbyter 510:-. Kursmaterial : Pärmen Disgen 8.2 grundkurs.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Egen dator skall medtagas. Disgen 8.2d bör vara installerat och datorn skall ha ett fungerande
antivirusprogram.
Kursen innehåller följande moment: Skapa datamapp, inmatning av personer (född och död),
registrera notiser av olika slag, hantera ortsregistret och lägga in orter. Kontrollera notiser och
Disgenfiler. Registrera dop och faddrar, giften och barn samt koppla partner. Skapa källträdets struktur och
skriva in källor. Lägga in bilder och foton. Skriva ut ansedlar, antavla och stamtavla
enligt standard.

Mo2

AD som verktyg

Tisdagar kl. 13.30 – 16.00 i ABF:s lokal på Kyrkogatan 6 i Motala. Omfattar 3 tillfällen.
Strat: tisdag den 21 januari.
Kursledare: Alf Carlsson
Pris: 240:- ordinarie avgift, medlem i DIS Filbyter 190:-. Kursmaterial: Kopior på OH-bilder mm.
Maximalt antal deltagare: 8 personer.
Kursen behandlar AD:s uppbyggnad och hur man kan arbeta med AD som ett aktivt hjälpmedel i släktforskningen. Du får lära dig hitta församlingar/socknar och de kyrkböcker som finns för en församling. Använda
bokmärken och göra bildinställningar. Du får också lära dig arbetsmetodiken för att släktforska effektivt med
hjälp av AD.
Kursen avslutas med att deltagarna ska lösa en uppgift genom att själva arbeta med AD. En fördel är om
deltagarna, den sista kursdagen, har tillgång till egen dator med trådlös nätverksanslutning och ett
fungerande antivirusprogram samt egen licens för AD. Alternativt kan ni köpa ett elevabonnemang – se den
kursbekräftelse du får då du blivit antagen till kursen. Ordna detta i god tid före kursstart!
Saknas egen dator enligt ovan kan forskarstugans datorer användas.
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Anmälan och kursvillkor
Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du kommer till genom att trycka på följande länk:

Till anmälningsformuläret
Bekräftelse
Så snart som möjligt efter anmälan får du besked om du fått plats eller om kursen redan är
fullbokad. Betala inte förrän du fått en kursbekräftelse.
Betalning
Du ska betala då du fått en kursbekräftelse. I denna framgår hur och vad du ska betala samt
de uppgifter du måste uppge vid betalning.
I kursavgiften ingår kursmaterial, kaffe och smörgås. Se under respektive kurs vad som ingår
som kursmaterial.
OBS! Kursavgift återbetalas endast om avanmälan gjorts senast 3 dagar före kursstart.
Övrigt
Minst 3 deltagare skall vara anmälda senast 3 dagar före kursstart för att en kurs skall
genomföras. Maximala antalet deltagare på en kurs anges under respektive kurs.
Har du frågor angående villkoren kontakta gärna Anne-Marie de Leeuw tel. 073-728 77 87
eller via e-post de. de.leeuw.anne-marie@telia.com.
Har du frågor angående kurserna kontakta gärna Alf Carlsson 0141-20 84 27 eller
via e-post alfcrls@live.se .
Våra kurser arrangeras i samarbete med ABF Vi reserveras oss för eventuella ändringar i kursplanen. Om ändringar görs kommer detta i
god tid meddelas via e-post till alla föreningsmedlemmar som vi har e-postadress till.

DATORKUNSKAPER
För den som inte tycker sig kunna hantera sin dator rekommenderas något av följande:
* För självstudier kan ni lämpligen titta på PIM, som betyder “Praktisk IT och Mediakompetens”
och hittas på www.pim.skolverket.se.
* ABF eller andra studieförbund arrangerar också sådana kurser.
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