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Flexibilitet WedoIT afholder kurser indenfor EDB på en lang 
række områder: 
Introduktion til brug af PC, begynder – og videre-
gående kurser indenfor tekstbehandling, regne-
ark og præsentationsprogrammer samt Internet. 
Vi specialtilretter ofte indholdet i hver kursustype 
efter nærmere aftale, så det såvel passer til kur-
sisternes forudsætninger, som det tager ud-
gangspunkt i de daglige rutiner og arbejdsgange. 
 
 

Kvalitet WedoIT har mange års undervisningserfaring 
indenfor IT-området. Vores indgangsvinkel til 
EDB og IT har altid udspring i de udfordringer, 
der ligger i at gennemføre succesfulde kurser, 
hvor kvalitet er i højsædet. Det vil sige undervis-
ningsforløb, hvor såvel den erfarne som den me-
re forsigtige og måske usikre kursist tilgodeses 
og føler tryghed. 
 
 
WedoIT lægger stor vægt på at kunne håndtere 
denne undervisningsdifferentiering, og sikre at 
”de svage” brugere også føler succes og får lyst 
til at anvende de nye moderne EDB-programmer. 
 
 
WedoIT afholder også IT-kurser, hvor vi ikke 
snakker programmer og faciliteter, men alene be-
lyser de pædagogiske og psykologiske faktorer, 
der gør sig gældende, når man skal viderefor-
midle EDB. Ligesom vi naturligvis også uddanner 
superbrugere, som vil være i stand til at hjælpe 
kollegerne i dagligdagen. Vi lægger stor vægt på, 
at alle deltagerne på vores kurser kan bruge det, 
de har lært direkte i deres daglige arbejde. 

 
 

Netværk Vi har et bredt netværk af undervisere at trække 
på, hvormed vi sikrer, at den faglige kompetence 
og ekspertise indenfor de gængse kontorautoma-
tionsprodukter er til stede. 
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Instruktører Vores instruktører er pædagogisk uddannede og 

har alle solid voksenpædagogisk erfaring med 
undervisning af PC-brugere.  

 
 

Kursusmateriale WedoIT har udviklet eget kursusmateriale. Det er 
konsekvent og pædagogisk opbygget med over-
skuelig instruktion i, hvordan man bruger de en-
kelte dele af programmerne, og hvordan de 
hænger sammen. Der er en kursusmappe til hver 
kursist inkluderet i vores kursuspris. 

 
 

Referencer WedoIT har en bred erfaring bl.a. fra følgende 
kunder: 

 
Rødovre Kommune 
 
Helsingør Kommune 
 
Holbæk Kommune  
 
Glostrup Kommune 
 
Hvidovre Kommune 
 
Ishøj Kommune 
 
Dansk Boldspil-Union 
 
Sjællands Boldspil-Union 
 
Ingeniørfirmaet Lyngkilde a/s 
 
 


