
Digitala veckan

vecka

 13
Tid: måndag–lördag vecka 13, 
25–30 mars.
Plats: Kulturhuset Ängeln om 
inget annat anges.
Mer information: 
programblad finns på Ängeln 
och alla aktiviteter finns på 
event.katrineholm.se.

Våga upptäcka den digitala världen! 

Chatta med Viadidakt 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 
klockan 13.00–15.30.
Chatta med studievägledare på 
Viadidakt under vecka 13.
Plats: www.viadidakt.se/vagledning 

Få hjälp med kommunens 
e-tjänster 
Måndag–fredag klockan 10–16.
Med hjälp av våra e-tjänster kan du 
utföra dina ärenden från en dator 
eller mobil.  Du kan göra allt från 
att felanmäla en trasig gatulampa 
till att ansöka om ett stipendium.
Plats: Kontaktcenter, Djulögatan 29.

Konsumentvägledning 
Måndag-fredag klockan 10–16.
Kommunens konsumentvägledning 
erbjuder kostnadsfri vägledning 
till konsumenter. Vi ger råd, utifrån 

lagstiftning, om hur du kan ta 
tillvara din rätt som konsument. 
Plats: Kontaktcenter, Djulögatan 29.

Prova på VR (Virtual Reality)
Torsdag–lördag klockan 17–21.
Testa att vara inne i människo-
kroppen, resa ut i världen eller 
rymden. Besöka Romarriket, åka 
berg- och dalbana eller spela fotboll
Målgrupp: 13–25 år.
Plats: Ungkulturhuset Perrongen, 
Lokstallet.

Ditt digitala bibliotek
Torsdag–fredag klockan 15–17 och 
lördag klockan 14–15.
En stor del av bibliotekets utbud 
hittar du online. Få hjälp av 
bibliotekets personal med att till  
exempel låna en ljudbok eller  
läsa en tidsskrift digitalt.

Flera dagar:

Vi vill öka den digitala kunskapen och delaktigheten hos alla i 
kommunen. Denna vecka är till för dig som är van användare, men också 
för dig som aldrig rört en digital enhet. Vi vill visa fördelarna, få dig att 
våga testa och kanske också lära dig något. Vi erbjuder både viktiga, men 
också roliga aktiviteter.



Måndag 25 mars
Framtidens Katrineholm
Klockan 10–12.
Följ med på en digital resa och lär 
dig mer om hur Katrineholm ska 
utvecklas de kommande åren.

Föreningsservice & 
lokalbokning
Klockan 13.30–16.00.
Vi vägleder privatpersoner 
och föreningar i systemet 
Interbook Go som används för 
bland annat föreningsuppgifter, 
bidragsansökan och lokal-
bokningsförfrågningar. 

Gör en digital felanmälan
Klockan 13.30–16.00.
Är gatlyktan trasig? Vi visar hur du 
kan anmäla fel med vår app.

Specialkost
Klockan 13.30–15.30.
Vår dietist svarar på frågor 
och visar hur man fyller i 
specialkostintyg

Datorhandledning
Klockan 15–17 Ängeln.
Klockan 17–19 Björkviks bibliotek
Vill du testa eller lära dig mer om 
datorer, mobiler eller surfplattor? 
Ta med din enhet eller låna av 
oss. Vi visar och hjälper dig.
 
Datorutbildning i Valla
Klockan 18.30.
Valla-Sköldinge sockenråd lär 
dig mer om nyttiga, roliga och 
spännande appar.
Plats: Triangeln, Valla.

Tisdag 26 mars
Kommunens nya webb
Klockan 10–12.
Vad tycker du om kommunens 
nya webbplats? Delta gärna i vår 
webbundersökning.

Testa att animera
Klockan 15–17.
Kom och skapa rörliga bilder i 
animeringsprogrammet Tagtool.   
För barn och vuxna.

Prova på digital högre 
utbildning: Medicinsk 
sekreterare
Klockan 17.30–18.30.
Testa att läsa en högre utbildning 
digitalt med utbildningsledare 
och föreläsare Johanna Solheim 
Lindeberg från Nyköping. Hon 
ger information om utbildningen 
Medicinsk sekreterare som går att 
läsa i Katrineholm.
Plats: Kullbergska huset, Bievägen 
1b.

Onsdag 27 mars
Digitalitet i förskolan
Klockan 9–10.
Personal från Regndroppens 
förskola visar dig hur de arbetar 
med digitala verktyg i förskolan.

SeniorNets IT-klubb
Klockan 10–12.
SeniorNet i Katrineholm berättar 
om sin sin IT-klubb, där man 
hjälper varandra med allt som rör 
mobiler, paddor, datorer och ett 
säkrare Internet.
 
Framtidens Katrineholm
Klockan 13–15.
Samma som måndag.

Datorhandledning på Julita 
bibliotek
Klockan 15–17. 
Vill du testa eller lära dig mer om 
datorer, mobiler eller surfplattor? 
Ta med din enhet eller låna av 
oss. 

Torsdag 28 mars 
Testa VR (Virtual Reality)
Klockan 14–16 (ny dag och tid)
Testa VR (virtuell verklighet) och 
möt verkligheten på ett nytt sätt. 
Du kan göra allt från att resa i 
rymden till att spela fotboll. Detta 
genom att sätta på dig ett par 
glasögon med en skärm i. När du 
rör huvudet rör du blicken runt 
i den värld du befinner dig i. För 
barn och vuxna. 

Datorhandledning på Sköldinge 
bibliotek
Klockan 15–17. 
Vill du testa eller lära dig mer om 
datorer, mobiler eller surfplattor? 
Ta med din enhet eller låna av 

Skolans e-tjänster 
Vi visar dig hur du söker 
barnomsorg, hur du lämnar 
in barns schema, hur du gör 
ändringar med mera. Föranmälan 
för Viadiakts SFI. Öppet för övriga 
i mån av plats. 
Tid: 9–10 Arabiska.
10.30–11.30 Engelska.
13–14 Somaliska.
14.30–15.30 Tigrinska.
Plats: KTS-salen, Vita huset.

Fredag 29 mars
Skolans e-tjänster
Samma som torsdag.
Tid: 9–10 Somaliska.
10.30–11.30 Tigrinska.
13–14 Arabiska.
14.30–15.30 Engelska.
Plats: KTS-salen, Vita huset.

Diabetesföreningen 
Klockan 10–12.
Vi visar digitala verktyg för dig. 
med diabetes.

Föreställning: Selfie –  
En skev självbild
Klockan 18–19.
En humorföreställning om att 
vara 55+ och förhålla sig till den 
digitala världen. Martin är 55+ 
och kan inte förstå det. Tiden 
går så fort och förändringarna är 
stora. Vilken app ska han använda 
nu? Vilka emojis? Får man skicka 
vykort? 
Pris: 60 kronor. Biljetter säljs via 
nortic.se eller på Ängeln.

oss. 


