
 
 

Online undervisning til hjemsendte medarbejdere 
 
Tønder Handelsskoles kursuscenter tilbyder en række kurser som online undervisning. 
Det vil sige, at du kan tage kurset hjemme – på din egen computer – og have kontakt til 
vores underviser Henning Hansen via mail ha@toha.dk på hverdage mellem kl. 08:00-
15:30.  
 
Hvilke kurser tilbyder vi 

Modul Titel AMU fag Varighed i 
dage 

 Operativsystem, internet og e-mail   

101 Jobrelateret brug af styresystem på pc 44371 2 

102 Brug af PC på arbejdspladsen 45565 3 

103 Informationssøgning på internettet til jobbrug 46489 1 

104 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 46491 1 

105 E-mail til jobbrug 47293 2 

106 Effektiv anvendelse af e-mail og 
kalendersystemer 

40749 
1 

 Tekstbehandling    

201 Indskrivning og formatering af mindre tekster 47217 2 

202 Opstillinger og layout i tekst 47215 2 

203 Fletning af dokumenter til masseproduktion 44354 1 

204 Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram 47212 1 

205 Anvendelse af etb til administrative opgaver 40752 1 

206 Effektiv anvendelse af tekstbehandling 40755 1 

207 Dynamiske beregninger og diagrammer i etb 40775 1 

209 Håndtering og strukturering af længere tekster 47214 1 

 Regneark   

301 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 47218 2 

302 Design og automatisering af regneark 44346 2 

303 Præsentation af tal i regneark 40750 1 

304 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 45563 2 

306 Anvendelse af store datamængder i regneark 40748 1 

 Præsentation   

501 Anvendelse af præsentationsprogrammer 44373 2 

 
 
Prøve 
Hvert fag afsluttes med en prøve, som skal vurderes som enten bestået eller ikke bestået. 
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Råd og vejledning 
Hvis du som arbejdsgiver eller medarbejder har spørgsmål om valg af kurser, tilmelding, 
eventuelle muligheder for dækning af kursusudgifter og løntab, forespørgsler på andre 
kurser end dem på listen eller andet, er vi klar til at hjælpe dig.  
 
Lønrefusion 
Det er muligt som virksomhed, at søge lønrefusion pr. medarbejder via AUB på 881 kr. pr. 
kursusdag. 
Kontakt os for mere info.  
 
Tilmelding til kurser 
Du skal tilmelde dig og søge VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk. Brug 
kviknummeret 2020kitv01f og kontakt samtidig gerne vores kursussekretær Heidi Borg via 
mail hj@toha.dk eller mobil 2129 1903 for at aftale nærmere omkring valg af fag. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Carsten U. Eriksen 
Direktør 
 
Tønder Handelsskole 
Mail ce@toha.dk 
Mobil 4079 7885 
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