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Kursusplan 
 

Opbygning af kursusplan (rød tråd) 

Vi vil foreslå at kommunen opbygger sine kurser efter ovenstående model: 
 

• Grundkursus (kende niveauet) 

• Videregående (kunne niveauet) 

• Udvidet (beherske niveauet) 
 
Vi har ud fra ovenstående lavet et forslag til modulopbygning af kurserne: 
 

Grundkursus 
 
Hurra/hjælp jeg har fået PC (PC-grund) – 2 dage for medarbejdere, der først nu får PC-
adgang samt medarbejdere, der ikke føler sig sikre i de basale PC-færdigheder. Indholdet 
af dette kursus er også adgang til resten af grundkurserne. 
 
Word grundlæggende – 2 dage,  
 
Excel grundlæggende – 2 dage 
 
Internet / Intranet – 1 dag 
 
Outlook grundlæggende – 2 dag 
 
Kalender – 1/2 dag 
 

Videre med … 
 
Videre med Word - 1 dag 
 
Videre med Excel - 1 dag 
 
PowerPoint – 1 dag 
 

Videregående 
 
Skriv uden mus – 1/2 dag 
 
Pjecer i Word – 1/2 dag 
 
Billeder i Word – 1/2 dag 
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Access-database – 2 dage 
 
FrontPage webdesign – 2 dage 
 
PowerPoint videregående – 1 dag 
 
Outlook videregående – 1 dag 
 

Udvidet 
 
Word udvidet – 2 dage 
 
Excel udvidet  – 2 dage 
 
Outlook udvidet – 1/2 dag, hvor vi kommer igennem hjørnerne af Outlook – post, kon-
taktpersoner, kalender og opgaver. Se kursusbeskrivelse side 22. 
 
Brevfletning – 1/2 dag, Se kursusbeskrivelse side 26. 
 
Brevfletning II – 1/2 dag. Se kursusbeskrivelse side 27. 
 
Store dokumenter - Side 11 til 100 dokument – 1/2 dag. Se kursusbeskrivelse side 28. 
 
PC-Intro – 1 dag for nye medarbejdere med samme indhold som PC grund, dog med fo-
kus på virksomhedens opsætning f.eks. skabeloner i Word. Indholdet udvikler vi sammen. 
 
Temakurser i Excel – Grafisk fremstilling, Databehandling (Behandling af store mængder 
data i Excel), Excel – analyse og samarbejde, Introduktion til VBA-programmering i Excel. 
Læs mere på side 31. 
 
Temakurser i Access – Grundlæggende forespørgsler, Videregående forespørgsler, Pro-
grammering i Access. Læs mere på side 32. 
 
Formidling ved hjælp af PowerPoint - Hvad er god formidling? Hvordan kombinerer jeg 
formidlingens svære kunst ved hjælp af de muligheder, som PowerPoint giver … uden at 
bruge flere dage på forberedelsen. Læs mere om dette kursus på side 30. 
 

Workshop 
 
WedoIT har gode erfaringer fra afholdelse af Workshops for brugere, der allerede kender 
til programmerne, men som gerne vil uddybe områder eller have specifikke problemer løst. 
 
Opbygningen af en workshopdag – I workshopformen ligger der naturligt ikke et fast 
stramt program, der skal gennemgås. Vi bygger dagen op efter kursisternes ønsker. Kur-
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sisterne er selv aktivt deltagende i forhold til det præcise indhold, og de skal turde give lidt 
i gruppen og hjælpe hinanden. Læs mere på side 30. 
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Grafisk fremstilling 
 
 
 

Grund kurser 
Kende niveauet 

Videregående kurser 
Kunne niveauet 

Udvidet kurser 
Beherske niveauet 

Kalender 
Internet / intranet 
Outlook grundlæggende 
Excel grundlæggende 
Word grundlæggende 

Hurra/hjælp jeg har fået PC 

 

PowerPoint 
Excel videre I 
Word videre I 

Pjecer i Word (tema) 
Skriv uden mus (tema) 
FrontPage webdesign 
Access-database 
Outlook videregående 
PowerPoint videregående 
Excel videregående II 
Word videregående II 

Formidling vha PowerPoint 
Temakurser Access 
Temakurser Excel 
Store dokumenter (tema) 
Brevfletning II (tema) 
Brevfletning I (tema) 
Outlook udvidet 

Workshop for brugere, der 
allerede kender til program-
merne. 
Vi bygger dagen op efter kur-
sisternes ønsker indenfor et 
bestemt tema. 

Indgang 

Videre med kurser 
Kunne niveauet 



Kursusbeskrivelser  Grund 

WedoIT  side 5 version 01.05 
Frejasvej 5, 4700 Næstved 
www.wedoit.dk 

Hurra/hjælp jeg har fået PC 
Introduktionskursus til virksomheden IT-platform: Windows, Internet/Intranet, Outlook og 
Word. 

Formål 

Deltagerne skal i løbet af kurset blive fortrolige med arbejdet ved en PC med Windows. 
Kursisten skal være i stand til at sende og modtage elektronisk post og de øvrige syste-
mer, der ligger på kommunens PC’er. Deltagerne skal endvidere kunne anvende Word til 
udfærdigelse af breve, og gemme dem på serveren. Derudover introduceres til brugen af 
Internet/intranet i kommunen. 

Hvem kan deltage: 

Medarbejdere der først nu får PC-adgang samt medarbejdere, der ikke føler sig sikre i de 
basale færdigheder ved at arbejde på PC. 

Indhold 

• PC’ens muligheder i forhold til skrivemaskine/regnemaskine etc. – herunder at man via 
PC’en indgår i en stor familie, som udgøres af samtlige medarbejdere i kommunen. 

• Ergonomi - man lærer, hvad man selv kan gøre i hverdagen. 

• Styresystemet - man lærer at logge på/af samt navigere rundt på det elektroniske skri-
vebord. Man lærer Stifinderen at kende, så man er bevidst om, hvor man gemmer sine 
dokumenter og er i stand til at finde disse igen. 

• Hvordan arbejdes med mus. Hvad er forskellen på at klikke, dobbeltklikke og hvordan 
bruges knapperne på musen. 

• Klippe og kopiere fra et program til et andet. 

• Kursisten lærer at sende en elektronisk besked/brev samt læse, evt. arkivere og udskri-
ve modtagen post i programmet Outlook. 

• Kurset indeholder en gennemgang af de grundlæggende faciliteter i Word. Kursisten 
lærer at oprette egne dokumenter, udskrive disse samt formatere dem efter eget ønske. 

• Brug af Internettet, herunder at søge. 

• Introduktion til kommunens intranet. 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. Kursisten introduceres 
til principperne i programmerne via visualisering, så brugeren bliver motiveret og dermed 
selvhjulpen. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 
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Word grundlæggende 
Word er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Word 2010 til version 2016. 

Formål 

Deltagerne skal blive fortrolige med Word, så de selvstændigt kan betjene sig af de grund-
læggende funktioner i tekstbehandlingen. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde har brug for at skrive breve/dokumenter/referater 
etc., og som savner fortrolighed med eller mangler viden om nedenstående indhold. Kur-
set forudsætter viden svarende til kurset ”Hurra/hjælp jeg har fået PC”. 

Indhold 

• Opstart i brug af Word, gennemgang af skærmbilledet 

• Grundlæggende redigering og opsætning af dokumenter 

• Tegn- og afsnitsformatering 

• Klip, kopier og sæt ind i samme og flere dokumenter  

• Sideopsætning, margener 

• Udskrivning 

• Punktopstilling 

• Tabulator 

• Stave- og grammatikkontrol / autokorrektur 

• Autofuldførelse og autotekster 

• Sidehoved og sidefod 

• Brug af tabeller samt formatering (rammer og skygge) 

• Spalter 

• Billeder i Word 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Videre med Word 
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Excel grundlæggende 
Excel er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Excel 2010 til version 2013. 

Formål: 

Du vil på kurset blive fortrolig med, hvad et regneark kan benyttes til samt kunne betjene 
dig af de grundlæggende funktioner i Excel. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde har brug for at kunne oprette simple regneark samt 
bruge allerede oprettede regneark. Kurset forudsætter viden svarende til kurset ”Hur-
ra/hjælp jeg har fået PC”. 

Indhold 

• Introduktion til det at arbejde i regneark 

• Skærmbilleders opbygning, menuer og værktøjslinier i Excel 

• Oprettelse af regneark 

• Formatering af tegn, tal og celler 

• Udskrivning og sideopsætning 

• Formler og Excels indbyggede funktioner 

• Kopiering og flytning af områder 

• Projektmapper / arbejde på flere ark 

• Grafisk afbildning af data (Grafer) 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Excel videre (I) 
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Internet / Intranet 

Formål 

Du bliver bekendt med, hvilke muligheder du har, for at kunne søge viden på Internettet – 
herunder at blive i stand til at benytte de tilgængelige søgeværktøjer. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, der har adgang til Internet/Intranet. 

Indhold 

• Internet – kort historisk gennemgang 

• Browsere – hvad er det? 

• Indføring i Internet Explorers skærmbilleder 

• Søgeværktøjer 

• Hvordan bruges søgeværktøjer effektivt? 

• Bogmærker (Foretrukne) – genvej til gode sider 

• Nyttige internetadresser til kommunen 

• Kommunens opbygning af Intranet 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

1 dag 

Deltagerantal 

12 deltagere 
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Outlook grundlæggende 
Outlook er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan 
dække alle versioner fra Microsoft Outlook 2010 til version 2016. 

Formål: 

Deltagerne skal i løbet af kurset blive fortrolige med at sende og modtage elektronisk post 
samt benytte elektroniske kalender. Derudover introduceres til yderligere funktioner i Out-
look, bl.a. adressekartotek. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde har brug for at kunne sende og modtage post samt 
kunne bruge kalenderen. Kurset forudsætter, at man har kendskab til Windows. 

Indhold 

• Find rundt i Outlook 
o Brugergrænsefladen i Outlook 

• Brug af post 
o Sende, modtage og besvare post 
o Indsætte fil 
o Sortere posten 

• Brug af privat adressekartotek 
o Oprette en adresseperson 
o Oprette en gruppe 

• Brug af kalender 
o Oprette en aftale i kalenderen 
o Oprette en tilbagevendende aftale 
o Oprette en begivenhed 
o Planlæg et møde 
o Give tilladelser til andre 
o Se andres kalender 

• Brug af opgaver 
o Oprette opgaver 
o ”To do lister” 

• Brug af noter 
o Oprette og redigere noter 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske 
øvelser. 

Varighed 

2 dag 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Outlook videre 
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Kalender 

Formål: 

Du vil på kurset blive fortrolig med hvad kalenderen kan benyttes til samt kunne anvende 
den i dagligdagen. 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til ansatte, der ikke tidligere har arbejdet med kalenderen i Outlook. 
Der forudsættes kendskab til grænsefladen i Windows. 

Indhold: 

• Hvorfor E-kalender? 

• Finde rundt i kalenderen 

• Oprette en aftale som i en papirkalender 

• Udskrive kalenderen 

• Mødeplanlægning 
o arrangerer møde (arrangør) 
o besvar mødeindkaldelse (mødedeltager) 
o mødebesvarelser (arrangør) 
o slet møde 
o aflyse møde 

• Rettigheder på kalenderen 

• Åbne andre kalendere 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

12 deltagere 
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Videre med Word 
Word er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Word Microsoft Word 2010 til version 2016. 

Formål 

Dette kursus er udviklet til dem, som ønsker et mere solidt kendskab til de grundlæggende 
ting i Word, for der i gennem at kunne anvende programmet rationelt og professionelt i det 
daglige arbejde. 

Hvem kan deltage 

Det forudsættes, at deltagerne dagligt arbejder med Word, og at de har kendskab til de 
funktioner, der gennemgås på Word grundlæggende. 

Indhold 

• Videre med formatering, justering, linjeafstand, afstand mellem afsnit og indrykning, ta-
bulatorer og punktopstillinger fra grundkurset 

• Videre med tabeller og brug af værktøjslinien Tabel 

• Indsættelse af side- og sektionsskift 

• Videre med sidehoved og –fod samt brug af sidenumre 

• Anvendelse af sektionsskift til forskellige formateringer 

• Videre med spalter 

• Videre med punktopstillinger i flere niveauer både med punktegn, tal og bogstaver 

• Søg og erstatte tekst 

• Indsættelse af grafik og brug af værktøjslinien Tegning 

• Oprettelse af vandmærke 
 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

1 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 
 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word grund 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Word udvidet 
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Videre med Excel 
Excel er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Excel 2010 til version 2016. 

Formål: 

Få genopfrisket nogle af nogle af de mere avancerede funktioner fra Excel grund, samt 
hvordan Excel kan bruges til at sortere data, samt anvende de grafiske muligheder. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere der har gennemgået kurset ”Excel grundlæggende”, og som ønsker 
mere rutine i de basale funktioner samt en dybere gennemgang af de avancerede funktio-
ner fra grundkurset. 

Indhold: 

• Repetition af de grundlæggende funktioner 

• Indsættelse af nyt ark, navngivning, flytte og kopiere 

• Arrangere og skjule vinduer, opdele ark og fryse ruder 

• Avancerede formatering af tegn, tal og celler 

• Oprettelse og redigering af formler med absolutte og relative cellereferencer 

• Arbejde med funktionerne Middel, Sum, Tæl, Min, Maks og Lopslag 

• Videre med Hvis-funktionen 

• Brug af Søg og Erstat samt Autofyld 

• Sortering af data, herunder brug af filter og formularer 

• At kæde og konsolidere data med 3D-referencer 

• Grafisk fremstilling af data (Grafer, søjler og cirkler) 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

1 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 
Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Excel grund 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Excel udvidet 
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PowerPoint 

Formål 

Du vil blive i stand til at oprette en sammenhængende præsentation som over-heads eller 
dias-show. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, der er fortrolig med Word, og som har brug for at vise overheads eller 
diasshow i forbindelse med præsentation / foredrag. Kurset forudsætter, at man har solidt 
kendskab til Word. 

Indhold: 

• Indførelse i begreberne i PowerPoint 

• Oprettelse af en præsentation og valg af autolayout 

• Brug af opgaveruderne 

• Anvendelse af overordnet layout (diasmaster) 

• Indsættelse af multimedieklip 

• Ændring af billedformater (farver, streger, størrelse, placering og opdeling) 

• Brug af Wordart / tegninger 

• Organisationsdiagrammer 

• Diagrammer / integration til grafer med fra Excel 

• Udskriv af dias, uddelingskopier og noter 

• Diasshow (skærmpræsentationer) herunder: 
o Effekter ved diasovergange 
o Animation af tekst og objekter 

Form: 

Undervisningen består dels af teori og praktiske øvelser. Deltagerne skal selv oprette en 
gennemgående præsentation. 

Varighed 

1 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 
 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word grund 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
PowerPoint videregå-
ende  
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Skriv uden mus 

Formål 

Deltageren vil lære at arbejde i Word uden brug af mus, dels for at kunne arbejde mere 
effektivt, men også for at museskader kan minimeres. 

Hvem kan deltage: 

Alle ansatte, der anvender Word i deres daglige arbejde, og som har viden svarende til 
kurset ”Hurra/hjælp jeg har fået PC”. 

Indhold 

• Hvorfor arbejde uden brug af mus 

• Hvordan får man overblik over genvejstaster i Word 

• Ergonomisk arbejdsstilling ved tastatur- og musebrug 

• Gennemgang af tastaturets muligheder og genvejstasternes ABC 

• Overblik over, hvordan man generelt arbejder i dialogbokse uden musen 

• Hvordan tildeler man selv genvejstaster til ofte benyttede handlinger 

• Genvejstaster på autotekster 

Form 

Undervisningen foregår som én lang gennemgående opgave, hvor deltagerne udelukken-
de skal arbejde med tastatur og genvejstaster. Opgaven vil bestå i brevskrivning med for-
matering, sideopsætning og øvrige almindelige funktioner, der benyttes i arbejdet med 
Word. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Word grund 

Korte kurser med et bestemt tema 
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Pjecer i Word 

Formål: 

Deltagerne vil på dette kursus blive i stand til at se, hvordan man nemt kan lave spænden-
de foldere og pjecer i Word. 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til rutinerede brugere af Word og som ved hjælp af Word ønsker at 
skabe et professionelt layout på en hurtig og effektiv måde. Det er dog en god ide, hvis 
man har praktisk erfaring med pjecer så man på egen krop har lært, hvor det kan drille – 
men det er ikke et krav. 

Indhold: 

• Sideopsætning 

• Opdeling af dokumentet i spalter 

• Grafiske muligheder i Word: 
o Autofigurer 
o Indsætning af grafik fra f.eks. Internet 
o Brug af værktøjslinien Billede 
o WordArt 

• Videre med objekter og tekstbokse: 
o Justering, skyggeeffekter, fyldfarve 
o Gruppering og placering 
o Rækkefølge og rotering 

• De hurtige genveje til et flot layout 

• Udskrivning af pjecer 

Form 

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske 
oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver og erfaringsudveksling. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

10 deltagere 
 

Korte kurser med et bestemt tema 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word videre I eller Po-
werPoint 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 
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Billeder i Word 

Formål: 

Deltagerne vil på dette kursus blive i stand til at se, hvordan man nemt kan arbejde med 
billeder i Word. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i deres daglige arbejde har brug for at kunne indsætte digitale bil-
leder i Word, og herefter på en hurtig og effektiv måde kan redigere og tilpasse billerne i 
Word.  
Det er dog en god ide, hvis man har praktisk erfaring med digitale billeder, så man på 
egen krop har lært, hvor det kan drille – men det er ikke et krav. 

Indhold: 

• Vejen fra det digitale kamera til Word – hvordan? 

• Grafiske muligheder i Word: 
o Indsættelse af billeder 
o Indsætning af grafik fra f.eks. Internet 
o Brug af båndet Billedværktøjer 

• Videre med objekter og tekstbokse: 
o Justering, skyggeeffekter, fyldfarve 
o Gruppering og placering 
o Rækkefølge og rotering 

• De hurtige genveje til et flot layout: 
o Sideopsætning 
o Opdeling af dokumentet i spalter 

• Udskrivning 

Form 

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske 
oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver og erfaringsudveksling. 
Det vil være super, hvis kursisterne selv har digitale billeder med, som kan anvendes un-
der emnet ”Vejen fra det digitale kamera til Word”, dog med det forbehold, at det fornødne 
udstyr medbringes og at det virker uden de store problemer af hensyn til tiden. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

10 deltagere 
 

Korte kurser med et bestemt tema 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word videre I eller Po-
werPoint 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 
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Access-database 

Formål: 

Deltagerne skal blive fortrolige med, hvad en database kan benyttes til, samt kunne betje-
ne sig af de grundlæggende funktioner i Access. 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til alle ansatte, der skal lave eller anvende database. Der forudsæt-
tes fortrolighed med grænsefalden i Windows og Word. 

Indhold: 

Der gennemgås hvordan en database er opbygget samt hvordan man opretter tabeller og 
relationer mellem disse. Der laves simple og avancerede forespørgsler, der designes bru-
gervenlige formularer, og der laves rapporter til udskrift af databasens indhold. 

• Hvad er en database 

• Access grundlæggende funktioner 

• Forståelse af databasefunktionen 

• Planlægning og opbygning af databaser 

• Tabeller 

• Feltegenskaber i tabeller 

• Relationer 

• Indtastning af data i tabeller 

• Forespørgsler 

• Formularer 

• Rapporter 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

10 deltagere 
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FrontPage webdesign 

Formål: 

Deltageren vil blive i stand til selvstændigt at udvikle hjemmesider i Frontpage til Internet-
tet med udgangspunkt i arbejdspladsens webmanual. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, som har fortrolighed med Windows 2000/XP, og skal lave afdelingens 
eller institutionens internet / intranet-hjemmeside. 

Indhold 

• Hvad er Frontpage 

• Sådan kommer du i gang 

• Design af sider 

• Tekstformatering: størrelse, justering, farver, typografi 

• Lister 

• Tabeller 

• Links til andre / samme side 

• Indsættelse af grafik / billeder 

• Klikbare billeder 

• Publicering af sider 

• Rammer (Frames) 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
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PowerPoint videregående 

Formål: 

Deltageren får muligheden for at gå mere i dybden med nogle af funktionerne fra grund-
kurset samt nogle af de mere avancerede funktioner i PowerPoint, så de efterfølgende 
hurtigt og effektivt kan opbygge selvkørende shows. 

Hvem kan deltage 

Kurset henvender sig til de personer, der skal anvende præsentationsprogrammet Power-
Point i det daglige arbejde, og som har brug for mere end programmets grundlæggende 
funktioner. 
Forudsætningen for at deltage på kurset er, at kursisten har erfaring med diasshow og har 
kendskab til de funktioner, der gennemgås på PowerPoint grundlæggende. 
 

Indhold 

• Genopfriskning af begreberne i PowerPoint 

• Brug af opgaveruderne i PowerPoint  

• Den hurtige genvej til et flot layout - brug af Master 
- Dias- og Titelmaster 
- Sidefod og Sidehoved 
- Oprettelse af flere mastere og brugen heraf  

• Designskabeloner  
- Oprettelse/lagring af egne designskabeloner 
- Anvendelse 

• Videre med objekter 
- Genopfriskning af billeder 
- Brug af lyd og film 

• Import fra andre Office programmer (Word) 

• Videre med tegningsværktøjslinien  
- Genopfriskning af justering, skyggeeffekter, fyldfarver, autofigurer og WordArt 
- Gruppering og placering 
- Hjælpelinier og Gitter 
- Rækkefølge og rotering 

• Brug af Handlingsknapper  
- Oprettelse af hyperlinks til andre filer/programmer 
- Oprettelse af handlingsknapper, der henter andre filer/programmer/adresser/dias 

• Diasshow  
- Avancerede animationer 
- Animationsskemaer 
- Indstil diasshow (Herunder tid) 
- Brugerdefinerede shows 
- Rejsepræsentation 

Form: 

På kurset opnår du det højeste udbytte gennem en vekslen mellem teori, uddybende 
spørgsmål og masser af praktiske øvelser. Deltagerne skal selv oprette en gennemgående 
præsentation. 
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Varighed 

1 dag 

Deltagerantal 

12 deltagere 
 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Hurra jeg har fået PC 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Formidling vha Power-
Point 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
PowerPoint grund 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Formidling vha Power-
Point 
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Outlook videregående 
Outlook er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan 
dække alle versioner fra Microsoft Outlook 2010 til version 2016. 

Formål: 

Deltagerne får mulighed for at gå mere i dybden med de avancerede funktioner i Outlook. 
Kurset giver anvisninger på, hvad disse funktioner byder på, så systemet kan udnyttes 
optimalt og give et større overblik i dagligdagen. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i forvejen har et solidt kendskab til Outlook, og som minimum har 
styr på emnerne fra Outlook grund. 

Indhold: 

• Avanceret brug af e-post,  
o Finde adresser automatisk,  
o Knappen Indstillinger,  
o Statusmarkering og Responsknapper 
o Lave mapper 
o Sortering og arkivering af post 
o Organisering af ”Indbakke” 
o Autosignatur 

• Avanceret brug af Kontaktpersoner 
o Oprettelse af kontaktpersoner og grupper 
o Sammenhæng med indbakken 
o Visning og søgning af kontaktpersoner 
o Sende adressekort 

• Finesser i Kalenderen 
o Oprette en aftale som i en papirkalender 
o Styr på tilbagevendende aftaler og begivenheder 
o Visning af kalenderen 
o Mødeplanlægning – mødearrangør og mødedeltagere 
o Slette og aflyse møder 

• Rettigheder i Outlook 
o Vi kigger på rettigheder i kalenderen (som også gælder i de andre moduler) 
o Åbne andres kalendere 
o Oversigter via egne grupper 

Form: 

Undervisningen foregår i en gennemgående case består dels 
af teori dels af praktiske øvelser. 

Varighed 

1/1 dag 
 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Outlook grund 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Outlook udvidet 



Kursusbeskrivelser  Udvidet 

WedoIT  side 22 version 01.05 
Frejasvej 5, 4700 Næstved 
www.wedoit.dk 

Word udvidet 
Word er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Word 2010 til version 2016. 

Formål: 

Du får på kurset udbygget din viden om Word, så du kan betjene dig af de mere avance-
rede funktioner, som Word tilbyder. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der har opnået fortrolighed med de grundlæggende elementer i Word, 
og som ønsker at videreudbygge deres viden. Kurset forudsætter viden svarende til kurset 
”Word videre I” og gerne nogen rutine i de basale funktioner. 

Indhold 

• Videregående redigering af tekst, men også en kort genopfriskning af Word grundlæg-
gende funktioner 

• Tabeller herunder oprette datakilder 

• Brevfletning 

• Fletning af adresseetiketter 

• Brug af Words typografier (Word XP / 2003: opgaveruden Typografier og formater) 

• Oprettelse og tilpasning af typografier herunder overskrifter i flere niveauer 

• Brug af indholdsfortegnelse, indeks og fodnoter 

• Indsættelse af side- og sektionsskift, samt forskellige opsætninger i de enkelte sektioner 

• Opsætning og brug af skabeloner 

• Indsættelse og anvendelse af formularfelter 

• Brug af korrekturlæsning med kommentarer og ændringer 

• Integration mellem Office pakken 

• Introduktion til makro 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Videre med Word 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Temakurser 
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Excel udvidet 
Excel er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan dæk-
ke alle versioner fra Microsoft Excel 2010 til version 2016. 

Formål: 

På kurset vil du blive præsenteret for nogle af de mere avancerede funktioner i Excel, som 
at håndtere større mængder af data, samt anvende de grafiske og analytiske muligheder. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i deres daglige har brug for at kunne benytte de mere avancerede 
del af Excel. Kurset forudsætter viden svarende til kurset ”Videre i Excel” og gerne nogen 
rutine i de basale funktioner. 

Indhold: 

• Repetition af de grundlæggende funktioner 

• Arrangere og skjule vinduer, opdele ark og fryse ruder 

• Import af eksterne data 

• Excel lister, håndtering af større datamængder: 
o Sortering 
o Filtre 
o Formularer 
o Subtotaler 
o Pivottabeller 

• Datavalidering 
o Kontrol af indtastning 

• Beskyttelse af data i ark og projektmapper 

• Hvad-hvis-analyser: 
o Målsøgning 
o Datatabeller 
o Scenarier 

• Konsolidering af dataområder på flere ark 

• Diagrammer, tilpasning af bl.a. dataserier og datamærker 

• Introduktion til makrooptagelse 

Form 

Undervisningen foregår dels som teori dels som praktiske  
øvelser. 

Varighed 

2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Videre med Excel 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Temakurser 
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Outlook udvidet 
Outlook er en del af Microsoft Office - og den findes i flere versioner. Vores kurser kan 
dække alle versioner fra Microsoft Outlook 2010 til version 2016. 

Formål: 

Deltagerne får mulighed for at gå mere i dybden med de avancerede funktioner i Outlook. 
Kurset giver anvisninger på, hvad disse funktioner byder på, så systemet kan udnyttes 
optimalt og give et større overblik i dagligdagen. 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i forvejen har et solidt kendskab til Outlook, og som minimum har 
styr på emnerne fra Outlook videre. 

Indhold: 

• Avanceret brug af e-post,  
o At videresende, svare og tilbagekalde post 
o Vedhæftelse af objekter og filer samt brug af signatur 
o Brug af flag og avancerede indstillinger 
o Brug af guiden regler 
o Sortering og arkivering af post 

• Avanceret brug af Outlook 
o At oprette og filtrere visninger 
o Brug af Office-komponenter i Outlook 

• Avanceret brug af Kontaktpersoner 
o Organisering af kontakter og sortere efter felter 
o Sende adressekort 

• Finesser i Kalenderen 
o At printe og konfigurere print af kalender 
o Slette og aflyse møder 
o Oversigter via egne grupper 

• Avanceret brug af opgaver 
o Oprette og opdatere en opgave 
o Systematisk brug af kategorier 

• Rettigheder i Outlook 
o Vi kigger på rettigheder i kalenderen, men også i de 

andre moduler 
o Åbne andre moduler 

Form: 

Undervisningen foregår i en gennemgående case består dels 
af teori dels af praktiske øvelser. 

Varighed 

1/2 dag 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Outlook videre 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Temakurser 
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Deltagerantal 

10 deltagere 
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Brevfletning 

Formål: 

Deltageren får muligheden for at gå mere i dybden med flettefunktionerne i Word, så de 
efterfølgende hurtigt og effektivt kan producere breve ved hjælp af datakilder. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde har brug for at sende enslydende brev (en indby-
delse, et rykkerbrev, informationsbrev el. lign) til flere modtagere. Kurset forudsætter viden 
svarende til ”Word grundlæggende”. Det er dog en god ide, hvis man har praktisk erfaring 
med brevfletning. 

Indhold 

• Definition af hoveddokument, datakilde og flettet dokument. 

• Brug af Opgaveruden Brevfletning 

• Oprettelse af datakilde og hoveddokument. 

• Redigering af hoveddokument. 

• Flette med datakilde og hoveddokument. Vi prøver at flette til E-mail, Etiketter og Ad-
resselister 

• Sortering og fletning med udvalgte poster. 

• Fletning med betingelser. 

• Udskrive labels (Etiketter). 

• Udskrive lister fra datakilde. 

Form: 

Undervisningen består dels af teori og praktiske øvelser. Deltagerne skal selv oprette en 
gennemgående datakilde. 

Varighed 

1/2 dage 

Deltagerantal 

12 deltagere 
 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word udvidet 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 

Korte kurser med et bestemt tema 
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Brevfletning avanceret 

Formål: 

Deltageren får muligheden for at gå mere i dybden med flettefunktionerne i Word, så de 
efterfølgende hurtigt og effektivt kan producere breve ved hjælp af datakilder fra andre 
programmer. 

Hvem kan deltage 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde har brug for at sende enslydende brev (en indby-
delse, et rykkerbrev, en liste el. lign) til flere modtagere ved at anvende datakilder fra an-
dre programmer. Kurset forudsætter viden svarende til ”Word videregående (II)”. Det er 
derfor et krav at man har praktisk erfaring med brevfletning. 

Indhold 

• Definition af hoveddokument, datakilde og flettet dokument. 

• Brug af Opgaveruden Brevfletning 

• Oprettelse af datakilde, herunder tips til hvordan man importere data fra andre pro-
grammer. Vi prøver: 
Brug af Excel og Access som datakilde 
Import af tekstfiler til Excel 
Fletning med e-mail adresser 

• Redigering af hoveddokument (feltfelter) samt brug af e-mail, adresselister og etiketter. 

• Fokus på fletning med datakilde og hoveddokument, bl.a.: 

• Sortering og fletning med udvalgte poster. 

• Fletning med betingelser som: hvis-så-elles og udfyld-felt 

• Udskrive lister fra datakilde. 

Form: 

Undervisningen består dels af teori og masser af praktiske øvelser. 

Varighed 

1/2 dage 

Deltagerantal 

10 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word udvidet 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 

Korte kurser med et bestemt tema 
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Store dokumenter - Side 11 til 100 dokument 

Formål: 

Deltagerne får muligheden for at arbejde med typografier, der gør det meget nemmere at 
give dokumentet et ensartet udseende, lave indholdsfortegnelse, oprette sideho-
ved/sidefod, indsætte billeder og formatere sektioner (herunder spalter). 

Hvem kan deltage: 

Alle medarbejdere, der i deres arbejde arbejder med side 11 til 100 dokumenter og som 
ved hjælp af Word ønsker at skabe et professionelt layout, som hurtigt kan redigeres. Kur-
set forudsætter viden svarende til ”Word grundlæggende”. Det er dog en god ide, hvis man 
har praktisk erfaring med store dokumenter og på egen krop har lært, hvor det kan drille. 

Indhold: 

• Brug af Opgaveruden Typografier og formater 

• Valg af typografier. 

• Oprettelse, formatering og brug af typografier (herunder redigering). 

• Indsætte indholdsfortegnelse og stikordsregister. 

• Indsætte noter, krydshenvisninger og hyperlinks. 

• Oprette sidehoved/sidefod. 

• Formatere sektioner (herunder spalter). 

• Opdeling af dokumentet i spalter. 

Form 

Undervisningen foregår i en gennemgående case består dels af teori dels af praktiske 
øvelser. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

10 deltagere 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Word udvidet 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 

Korte kurser med et bestemt tema 
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Pjecer i Word 

Formål: 

Deltagerne vil på dette kursus blive i stand til at se, hvordan man nemt kan lave spænden-
de foldere og pjecer i Word. 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til rutinerede brugere af Word og som ved hjælp af Word ønsker at 
skabe et professionelt layout på en hurtig og effektiv måde. Det er dog en god ide, hvis 
man har praktisk erfaring med pjecer og på egen krop har lært, hvor det kan drille – men 
det er ikke et krav. 

Indhold: 

• Sideopsætning 

• Opdeling af dokumentet i spalter 

• Grafiske muligheder i Word: 
o Autofigurer 
o Indsætning af grafik fra f.eks. Internet 
o Værktøjslinien Billede 
o WordArt 

• Videre med objekter og tekstbokse 
o Justering, skyggeeffekter, fyldfarve 
o Gruppering og placering 
o Rækkefølge og rotering 

• De hurtige genveje til et flot layout 

• Udskrivning af pjecer 

Form 

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske 
oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver og erfaringsudveksling. 

Varighed 

1/2 dag 

Deltagerantal 

10 deltagere 

Korte kurser med et bestemt tema 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Videre med Word eller 
PowerPoint 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 
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Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
PowerPoint videregå-
ende 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 

Ideen til at lave dette kursus 
er opstået, fordi mange 
mennesker dagligt står i den 
situation, at skulle formidle 
et budskab, holde et fore-
drag, komme med oplæg på 
et møde, og ønsker at mi-
nimere forberedelsestiden 
uden at fravige kvaliteten. 

Formidling ved hjælp af PowerPoint 

Formål: 

Deltagerne vil på dette kursus sætte fokus på, hvordan man kombinerer formidlingens 
svære kunst ved hjælp af de muligheder, som PowerPoint giver, således at budskabet 
bringes i centrum og ikke drukner i de smarte effekter fra PowerPoint. 

Hvem kan deltage: 

Alle som skal formidle et budskab, holde et foredrag, komme 
med oplæg på møder og som ønsker at få styr på de mulig-
heder, som PowerPoint giver ... uden at bruge flere dage på 
forberedelsen. 
Det er et krav at man har styr på PowerPoint, så man er klar 
til at fokusere på formidlingens svære kunst – og ikke brugen 
af PowerPoint. 

Indhold: 

• Hvad er god formidling? 

• Hvorfor bør de lytte til mig? 

• Hvordan skal jeg formidle mit budskab? 

• Hvordan fastholdes budskabet ved hjælp af PowerPoints smarte effekter – og ikke om-
vendt 

• Opbygning af et dias show 
o Genopfriskning af begreberne i PowerPoint 
o Diassortering og noter 
o Oprette og gemme en præsentation 
o Anvende diasmaster og ændringer i denne 
o Brug af billeder (objekter), tegninger og WordArt 
o Diagrammer/integration til grafer i Excel 
o Oprettelse af selvkørende diasshow: opbygning, overgange og effekter 
o Afvikling af et show 

• Din tur – vi prøver at bruge PowerPoint 

• Evaluering af dit show 

Form 

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende 
mellem korte teoretiske oplæg med praktiske eksempler, indi-
viduelle opgaver, gruppearbejde og erfaringsudveksling. 
Det vil være super, hvis kursisterne har en case fra det virkeli-
ge liv, som kan anvendes. 

Varighed 

2 dage. (1/2 dag kan efter aftale være på arbejdspladsen) 

Deltagerantal 

10 deltagere 
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Temakurser i Excel 
 

Grafisk fremstilling 

Indhold: 

• Oprettelse af grafer ud fra data i regnearket 

• Tilpasning af grafens udseende 

• Ændringer i data i forhold til eksisterende grafer 
 

Varighed: 

1/2 dag 
 

Databehandling 

Behandling af store mængder data i Excel: 

Deltagerne vil efter kurset have fået viden og færdigheder i at behandle, analysere og 
præsentere store mængder gentagende data? 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til brugere, der arbejder med Excel som analyseværktøj eller bruge-
re, der benytter Excel som database. Kurset kræver forudgående kendskab til Excel. 
 

Indhold: 

• Import af data 

• Gennemgang af Excels databasefunktion 

• Sortering i en datamængde 

• Filtrering i en datamængde 

• Avanceret filtrering 

• Brug af subtotaler i en større datamængde 

• Pivottabel 

Varighed: 

3 timer 
 

Excel – analyse og samarbejde 

Analyse og samarbejde: 

Hvordan kan jeg analysere mine data og sikre mig, at der ikke er fejl i - og hvordan kan vi 
være flere, der arbejder med de samme data? 
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Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig hovedsageligt til brugere, der benytter/skal benytte Excel til budget-
ter og regnskaber. Kurset kræver forudgående kendskab til Excel. 
 

Indhold: 

• Analyseværktøjer 
o Revision 
o Datavalidering 
o Autoberegning 
o Målsøgning 

• Projektmapper  
o Sammenfletning af flere regneark 
o Deling af samme regneark 
o Brug af noter 

• Eksterne data 
o Importer data fra andre filer 
o Importer data vha. forespørgsler 

Varighed: 

3 timer 
 

Introduktion til VBA-programmering i Excel 

Hvem kan deltage: 

Bruger du Excel dagligt, og har du arbejdsfunktioner, som gentager sig, eller er I flere, der 
skal benytte de samme regneark med risiko for brugerfejl, så kan det indbyggede pro-
grammeringssprog VBA være svaret. 
Forudsætninger svarende til videregående kursus i Excel. 

Indhold: 

• Brug af Makroer 

• Introduktion til Visual Basic for Applications 

• Opret egne brugerfunktioner 

• Kommunikation med brugeren 

• Hændelser 

• Indsæt kontrolelementer i dine regneark 
 

Varighed: 

2 dage 
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Temakurser i Access 
 

Grundlæggende forespørgsler 

Hvem kan deltage: 

Alle som ønsker at lære hvordan man hiver data ud fra Access og som har kendskab til 
brugergrænsefladen Windows. 
 

Indhold: 

• Forståelse for hvordan man kan hive data ud fra Access 

• Forståelse af at benytte en database 

• Tabeller 

• Udskrivning af flotte rapporter på papir 

• Flet data fra Access til Word 

Varighed: 

1/2 dag 
 

Videregående forespørgsler 

Hvem kan deltage: 

Alle som ønsker at lære med om forespørgsler i Access og som har forudsætninger sva-
rende til Access grundlæggende kursus. 

Indhold: 

• Totalforespørgsler 

• Krydstabuleringsforespørgsler 

• Handlingsforespørgsler 

• Avancerede forespørgsler 

• Brug af funktioner i forespørgsler 

Varighed: 

1/2 dag 
 

Programmering i Access 

Hvem kan deltage: 

Alle som ønsker at få en introduktion til indbyggede programmeringsværktøjer i Access. 
Forudsætninger svarende til Access grundlæggende kursus og helst med en position af 
praktisk erfaring fra dagligdagen. 
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Indhold: 

• Sådan opbygges en applikation 

• Hændelser 

• Brug af Makroer 

• Access’s funktioner 

• VBA til Access 

• Krydstabuleringsforespørgsler 
 

Varighed: 

2 dage 
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Workshop 

Formål: 

I workshopformen ligger der naturligt ikke et fast stramt program, der skal gennemgås. Vi 
bygger dagen op efter kursisternes ønsker. Kursisterne er selv aktivt deltagende i forhold 
til det præcise indhold. 

Hvem kan deltage: 

Kurset henvender sig til rutinerede brugere som allerede kender programmerne, men som 
gerne vil have uddybet bestemte områder eller have specifikke problemer løst. Kursisterne 
skal turde deltage aktivt i gruppen og kunne hjælpe hinanden med sin viden. 

Indhold: 

• Det begynder med et fælles oplæg fra instruktørens side, hvor mulighederne skitseres. 
Vi kalder det et ”menukort”.  

• Efter præsentationen af ”menukortet” summer kursisterne kort sammen to og to, hvor 
de finder ud af, hvad de netop kunne tænke sig af indhold på dagen. Indholdsønskerne 
skrives ned på flipoverpapir og disse hænges op i lokalet. 

• Instruktøren sammensætter ”forretten”, som er en samlet gennemgang af indholdsom-
råder, der passer til de fleste ønsker. 

• ”Hovedretten” dannes også ud fra ønskerne og kan godt resultere i, at kursisterne ikke 
arbejder med de samme emner, men får relevante oplæg fra instruktøren i mindre 
grupper. 

• ”Desserten” er oftest fri fordybelse i området, kursisten selv har behov for. Her er in-
struktøren konsulent og hjælper, hvor der er behov. 

• Dagen slutter med en opsummering på de gennemgående områder, og fremhævelse af 
”den røde tråd” i dagens arbejde. 

Form 

Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoretiske 
oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver, gruppearbejde og erfaringsudveks-
ling. 

Varighed 

1/2 dag eller 1/1 dag – efter aftale 

Deltagerantal 

10 deltagere 
 

Menuen sammensættes selv 

Anbefalede kurser før 
dette kursus: 
 
Alle videregående II 
kurser 
 
Anbefalede kurser 
efter dette kursus: 
 
Andre Temakurser 


