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Velkommen
ÅBENT IT VÆRKSTED: MÅLRETTET UNDERVISNING - MED DIG I FOKUS!

Velkommen til vort Åbne IT værksted, hvor du kan styrke dine IT-kompetencer i ro og mag. I Åbent IT værksted 
bestemmer du selv indholdet af dit kursus, og du kan stort set selv bestemme, hvornår du vil på kursus.
Vi tilbyder 38 forskellige kursusmoduler, og der findes moduler for både nybegyndere og rutinerede PC-brugere.
Vi arbejder med Windows 10 og Microsoft Office 2016 programmerne.

Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre uddannelse på: Du arbejder på egen hånd 
og i eget tempo med et udleveret materiale. Der er ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som 
tager udgangspunkt i netop dit niveau og dine ønsker. Instruktøren giver vejledning og tips og hjælper dig, når du 
har behov for det.

Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig. Det giver dig mulighed 
for at se, hvad der ellers findes af moduler, som du måske kunne tænke dig at arbejde med efterfølgende.

I dette katalog kan du læse om indholdet af de enkelte kursusmoduler. Og bagerst finder du 2 sider med praktisk 
information. 

DER ER MANGE GODE GRUNDE TIL AT BESØGE VORT IT-VÆRKSTED:

√ Du arbejder i dit eget tempo og ud fra dine egne behov og ønsker

√ IT-værkstedet er åbent hver tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 08:00 - 15:30

√ Du kan vælge mellem 38 forskellige kursusmoduler - fra begynder til avanceret niveau

√ Kontoret yder praktisk hjælp til tilmelding, ansøgning om VEU-godtgørelse (løntabsrefusion) m.v.

√ En instruktør giver dig tips og vejledning, når du har brug for hjælp

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
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ITWindows 10
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er velegnet som startkursus for dig, der ikke er vant til at bruge Windows 10 styresystemet. Vi starter 
helt fra bunden og arbejder os gradvist frem til lidt mere avancerede funktioner. Kurset giver en god og grundlæg-
gende indføring i Windows 10 styresystemet. 

Uddrag af indhold:
Start-menuen • Skrivebordet •  Grafisk brugerflade • Proceslinie •  Mus •  Tastatur • Mapper •  Stifinder •  Gemme, 
flytte, slette, kopiere og genfinde filer • Program- og filtyper • Drev • Netværk.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i jobrelateret brug af styresystemer på PC (AMU fag: 44371)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
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Jobrelateret brug af styresystemer på pc - intro del 1 til Windows 10
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ITWindows 10
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er velegnet som startkursus for dig, der ikke er vant til at bruge en pc og styresystemet Windows 10. 
Vi starter helt fra bunden med ”tænd og sluk” og arbejder os gradvist frem til lidt mere avancerede funktioner. 
Kurset giver en god og grundlæggende indføring i pc’ens funktioner og muligheder. 

Uddrag af indhold:
Tænd/sluk •  Indstilling af skærm •  Tastatur •  Mus •  Mapper • Dokumenthåndtering •  Stifinder •  Præsentation af 
Word tekstbehandling •  Sammenhæng mellem hardware og software •  Grafisk brugerflade •  Arbejdsforhold/er-
gonomi •  Netværk •  Virusbeskyttelse.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

3 dages kursus i brug af PC på arbejdspladsen (AMU fag: 45565)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

552,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.635,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Brug af PC på arbejdspladsen - intro del 2 til Windows 10
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ITBlindskrift        
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er for dig, som har brug for at skrive hurtigt og effektivt på en pc. Du lærer 10-fingersystemet og com-
puterens genvejstaster at kende, så du kan indskrive tekster med en højere hastighed og færre fejl. Endvidere får 
du kendskab til indretningen af en ergonomisk korrekt arbejdsplads med det formål at forebygge computer-
relaterede slitageskader. 

Uddrag af indhold:
10-fingersystem • Computerens genvejstaster • Ergonomisk arbejdsplads.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

3 dages kursus i tastaturbetjening m. 10-fingersystem (AMU fag: 47216)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

552,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.635,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828
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ITInternet 1
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er for dig, der er lidt usikker på internettet og gerne vil blive bedre til at søge information på inter-
nettet. Du lærer, hvordan du hurtigt og rationelt kan søge informationer på internettet i forbindelse med udførelse 
af din jobfunktion. Du lærer at anvende hensigtsmæssige søgekriterier og får indsigt i internettets betydning som 
informationskilde for en virksomhed.

Uddrag af indhold:
World Wide Web • Browsere • Værktøjslinjer • Søgemaskiner • Avanceret søgning • Web-portaler • YouTube • 
Favoritter • Genveje • Sociale netværk • Wikipedia.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i informationssøgning på internettet (AMU fag: 46489)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Informationssøgning på internettet til jobbrug
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ITInternet 2
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at udvælge pålidelige og lovlige materialer fra internettet. Det kan for eksempel være 
statistikker, prislister eller tekst og grafik, som skal indarbejdes i projekt- og analysearbejde. 
Desuden lærer du at downloade programmer, videoer og formularer, der understøtter din arbejdsopgave.

Uddrag af indhold:
Pålidelige og lovlige materialer  • filtyper • klip/kopier fra internettet • download og installer programmer fra inter-
nettet • sikker “surfing” • indstilling af Internet Explorer.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i anvend informationer fra internettet (AMU fag: 46491)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvend informationer fra internettet til jobbrug
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ITOutlook 1
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du en masse om e-mail, bl.a. netikette, spam, virus, cc og bcc. Desuden lærer du at oprette 
signatur og kontaktpersoner samt kontaktpersongrupper. Du lærer også at vedhæfte filer og åbne vedhæftede filer. 

Uddrag af indhold:
Arbejdsskærm • Overblik • Opret og send e-mail • Besvar en e-mail • Send e-mail med kopi til andre • Meddelelses-
format • Signatur • Prioritetsniveau • Følsomhed • Videresend en e-mail • Opret kontaktperson • Opret kontakt-
persongruppe • Vedhæft fil.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i E-mail til jobbrug (AMU fag: 47293)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828
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ITOutlook 2
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at strukturere din hverdag gennem bedre udnyttelse af dit e-mail og kalenderprogram. 
Du får styr på e-mails, kontaktpersoner, aftaler og opgaver. Du lærer at planlægge møde- og aftaleaktiviteter 
gennem anvendelse af kalendersystemet - fx håndtere flere kalendere, udgive kalendere og planlægge møder. Du 
lærer at følge egne og andres arbejdsopgaver ved hjælp af opgavestyring. 

Uddrag af indhold:
E-mails • Kontaktpersoner • Kalendersystemet • Opgavestyring og deling • Møde- og aftaleaktiviteter • Mødeplan-
lægning • Signaturer • Kategorisering og organisering.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i effektiv brug af e-mail og kalendersystem (AMU fag: 40749)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer - Microsoft Office 2016
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ITWord 1
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursusmodul er det første Word modul. Du får en grundig indføring og gennemgang i de grundlæggende 
muligheder i Word. 

Uddrag af indhold:
Indtastning • Stavekontrol • Grammatikkontrol • Markering • Klip tekst • Kopier tekst • Skrifttyper • Formatpensel •
Søg og erstat • Orddeling • Margener • Vis/skjul formateringstegn • Indrykning • Punktopstilling • Unicaler • 
Symboler • Multimedieklip • Figurtegning • Billedredigering. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i indskrivning og formatering af tekster (AMU fag: 47217)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.105,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Indskrivning og formatering af mindre tekster - Microsoft Office 2016
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ITWord 2
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får du en grundig indføring og gennemgang i de avancerede muligheder i Word og skal derfor 
som minimum have gennemført kurset Word 1 eller have tilsvarende forudsætninger.

Uddrag af indhold:
Tabulator • Hængende indryk • Talopstilling • Punktopstilling i flere niveauer • Indsæt tabel • Placering af tabel • 
Tabeltypografi • Sidetal • Sektioner • Kolonner/spalter • Sidehoved og sidefod • Sidebaggrund • Vandmærke • 
Temaer.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i opstillinger og layout i tekst (AMU fag: 47215)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Opstillinger og layout i tekst - Microsoft Office 2016
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ITWord 3
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får en grundig indføring i og gennemgang af fletningsmuligheder i Word og det er dermed en 
naturlig fortsættelse af kurserne Word 1 og Word 2.

Uddrag af indhold:
Fletningsprocessen • Oprettelse af adresseliste • Hoveddokument og sammenfletning • Redigering af datakilde • 
Brevflet og send som e-mail • Udvælg adresser med et kriterium • Udvælg adresser med flere kriterier •
Adresser på konvolutter • Adresser på etiketter/labels • Datakilde over i tabel • Datakilde over i tabulatoropstilling • 
Sortering af adresser i datakilden • Brevflet med forespørgsel/variabel.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i fletning af dokumenter (AMU fag: 44354)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Fletning af dokumenter til masseproduktion - Microsoft Office 2016
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ITWord 4
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus vil du indenfor rammerne af tekstbehandlingsprogrammets muligheder lære at indsætte, placere 
og bearbejde billleder fx til opslag, produktblade eller dokumentation samt indsætte og redigere porgrammets 
grafiske objekter, herunder fx tekstbokse, figurer og diagrammer. Endvidere lærer du at anvende programmets 
tegneværktøjer til fx oprettelse, formatering, rotation, spejlvending og gruppering af objekter. 

Uddrag af indhold:
Indsætning, placering og formatering af billeder • Anvende tekstbehandlingsprogrammets tegneværktøjer.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i brug af grafik i tekstbehandlingsprogram  (AMU fag: 47212)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184 ,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram - Microsoft Office 2016
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ITWord 5
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus bliver du i stand til at anvende tekstbehandlingsprogrammets brugerflade og basale funktioner til 
at bestride daglige tekstbehandlingsrutiner, såsom brevskrivning og rapportering på en effektiv og hensigtsmæs-
sig måde.  

Uddrag af indhold:
Håndtering af daglige opgaver i et tekstbehandlingsprogram • Gemme dokumenter • Anvende formatering • Ud-
skrivningsfunktion. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

Klik for tilmelding

OVERBLIK

1 dags kursus i anvendelse af etb til adm. opgaver (AMU fag: 40752)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder    

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

108,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse) 

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af etb til administrative opgaver - Microsoft Office 2016
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ITWord 6
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er velegnet for dig, der arbejder med administrative funktioner og anvender IT regelmæssigt. Med 
udgangspunkt i aktuelle arbejdsopgaver ser du hvilken tekstbehandlingsfunktion, der skal anvendes fx i forhold til 
tekstopstilling, visualisering og effektivisering. Du lærer at anvende tekstbehandlingsprogrammets mest effektive 
funktioner fx i forbindelse med elektronisk samarbejde, deling af filer og korrekturlæsning.

Uddrag af indhold:
Tekstopstilling • Visualisering • Effektivisering • Deling af filer • Korrekturlæsning. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

*
1 dags kursus i effektiv anvendelse af tekstbehandling (AMU fag: 40755)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

108,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Effektiv anvendelse af tekstbehandling - Microsoft Office 2016
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ITWord 7
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at integrere og eventuelt sammenkæde og opdatere objekter fra fx Excel og PowerPoint i 
Word. Du lærer også at bruge interne og eksterne hyperlinks i Word.

Uddrag af indhold:
Integrering af objekt fra Excel • Integrering af objekt fra PowerPoint • Sammenkædning med Excel • Sammenkæd-
ning med PowerPoint • Hyperlink til en placering i det aktuelle dokument • Hyperlink til en fil • Hyperlink til dele af 
en fil.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i beregninger og diagrammer i etb (AMU fag: 40775)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Dynamiske beregninger og diagrammer i etb - Microsoft Office 2016
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ITWord 8
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at samarbejde med andre om skrivning af elektroniske dokumenter.  Efter kurset kan du 
arbejde med korrektur- og versionsstyring af dokumenter, fx ved referater, håndbøger, beskrivelser samt andre 
dokumenter, hvor der skal samarbejdes om færdiggørelsen. Det er en fordel af have et grundlæggende kendskab 
til Word inden kursusstart (se Word 1 og Word 2).

Uddrag af indhold:
Indsætte/håndtere kommentarer • Slette/tilføje i teksten • Flytte tekst • Formatere teksten • Håndtering af æn-
dringer • Begrænsning af formatering • Beskyt mod redigering • Fjern skjulte oplysninger • Dokumentinspektion.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i samarbejde om dokumenter (AMU fag: 40776)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Samarbejde om dokumenter - Microsoft Office 2016
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ITWord 9
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursusmodul er et avanceret og specialiseret modul for dem, der skal behandle store tekstdokumenter med 
avancerede funktioner og automatisering. Det er hensigtsmæssigt at have et grundlæggende kendskab til Word 
inden kursusstart (se Word 1 og Word 2).

Uddrag af indhold:
Rapporter og manualer • Indholdsfortegnelse • Stikordsregister/index • Oprettelse af konkordansfil • Figurlister • 
Billedtekst • Noter • Fodnoter • Slutnoter • Henvisninger i dokument • Bogmærker • Krydshenvisning • Hyperlinks.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i håndtering og strukturering af tekster (AMU fag: 47214)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Håndtering og strukturering af længere tekster - Microsoft Office 2016
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ITWord 10
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at tilpasse programmets menuer, værktøjslinie og skabeloner efter den opgave, der skal løses. 
Det er et avanceret og specialiseret modul for dig, der skal lave effektive individuelle brugerflader og automatisering. 
Det er hensigtsmæssigt at have et grundlæggende kendskab til Word inden kursusstart (se Word 1 og Word 2).

Uddrag af indhold:
Håndtering af standardskabelon • Hurtig-adgangs-værktøjslinien • Autokorrektur • Dokumentkomponenter i 
Normal.dotm • Word-indstillinger • Større dokumenter • Personlig skabelon • Typografier i skabeloner • Dokument-
egenskaber • Ordbøger • Makroer • Lærred.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i effektive, individuelle brugerflader (AMU fag: 40022)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Effektive, individuelle brugerflader - Microsoft Office 2016
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ITWord 11
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at oprette og anvende standardiseringsfunktioner fx enkle typografier og skabeloner til at 
skabe ensartede dokumenter. Du får kendskab til tekstbehandlingssystemets layoutmæssige virkemidler.
Det er hensigtsmæssigt at have et grundlæggende kendskab til Word inden kursusstart (se Word 1 og Word 2). 

Uddrag af indhold:
Brugertilpasning • Referat: Tegn-, afsnits- og tabeltypografier • Rapport: Indholdsfortegnelse, overskriftstypografier, 
sidenummerering, sidehoved og sidefod • Skabelon: Brugerskabeloner, arbejdsgruppeskabeloner, normal skabelo-
nen • Oprettelse af rapportskabelon • Opret skabelon til standardbrev • Standardbrev med fill-in felter. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i standardisering af dokumenter (AMU fag: 44350)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 698,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Standardisering af virksomhedens dokumenter - Microsoft Office 2016
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ITBilleder
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får du en grundig gennemgang i at behandle fotos. Herunder sortering og billedredigering samt 
retouchering og forbedring af fotos. Du må meget gerne medbringe dine egne billeder. 

Uddrag af indhold:
Importér billeder • Billedtekster • Billedændringer • Beskæring • Opretning • Fjern røde øjne • Automatisk kontrast •
Automatisk farve • Retouchering • Oplys mørke områder • Finjustering af billeder • Sjove og nyttige effekter • Lav en 
gave CD • Lav en film af dine billeder • Lav en billedplakat • Lav en billedcollage.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i billedredigering (AMU fag: 45859)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
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ITPowerPoint
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får du en grundig indføring i og gennemgang af de mange muligheder i PowerPoint. Du lærer at 
lave spændende diasshows med animationer, flotte diasovergange, indsætte billeder, diagrammer og film. Des-
uden arbejder du med lydeffekter. 

Uddrag af indhold:
Opret diasserie • Vis diasshow manuelt/med automatik/med diasovergang • Gennemse ved kiosk • Gentag dias-
show • Indsæt, flyt, kopier og slet dias • Designtema • Billeder/multimedieklip • SmartArt • Diasmaster • Animation 
på billeder og tekst • Video • Noter • Udskriv dias.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i anv. af præsentationsprogrammer (AMU fag: 44373)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

216,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse) 

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af præsentationsprogrammer - Microsoft Office 2016
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ITPublisher
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at lave spændende og professionelle tryksager i Publisher. Du lærer at designe dine egne 
publikationer.

Uddrag af indhold:
Oprette publikation • Oprette tekstboks • Indsætte billeder • Indsætte multimedieklip • Hjælp og guider • Planlæg-
ge en publikation • Nyhedsbrev • Spalter • Håndtering af objekter • Figurer • Rotere objekter • Gruppere objekter • 
Foldede brochurer • WordArt • Tabeller • Dekorationselementer.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

3 dages kursus i DeskTop Publishing i virksomheden (AMU fag: 44361)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 668,80 kr. (ufaglærte/faglærte)

552,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.635,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

DeskTop Publishing i virksomheden - Microsoft Office 2016
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ITExcel 1
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er det første Excel modul. Du får en grundig indføring i og gennemgang af de grundlæggende 
muligheder i Excel.

Uddrag af indhold:
Kontekstfaner • Indtastning af tal, tekst og datoer • Markørbevægelse • Autofyld og serier • Klip og kopier tal • 
Udklipsholderen • Sammenlægning • Autosum • Celleredigering • Indsæt og slet række/kolonne • Frys ruder • Op-
del vindue of zoom • Kolonnebredde og række • Formater • Formatpensel • Plus/minus/gange • Cellereference.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

*
2 dages kursus i anv. af regneark til enkle beregninger (AMU fag: 47218)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.105,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af regneark til enkle beregninger - Microsoft Office 2016
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ITExcel 2
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får en grundig indføring i og gennemgang af de avancerede muligheder i Excel, så du skal som 
minimum have gennemført Excel 1 eller have tilsvarende forudsætninger. 

Uddrag af indhold:
Skabeloner • Kommentarer • Cellereferencer • Find navngiven celle • Anvend navn i formel • Opret navn ud fra 
markering • Scenarier • Målsøgning • Gruppemodus • Indsæt værdier/formler • Sammenkædning • Konsolidering •
Funktioner • Lopslag/Vopslag • Sortering/filtrering • Beskyt celler/ark/mappe • Validering • Revision • Pivottabel • 
Makro • Diagram-redigering • Formatering • Integration • Datatabel. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i design og automatisering af regneark (AMU fag: 44346)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Design og automatisering af regneark - Microsoft Office 2016
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ITExcel 3
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at udvælge de relevante data til præsentation i regneark. Du lærer at visualisere 
værdimængder (fx budgetter, statistikker el. lign.) på en hensigtsmæssig og illustrativ måde. 
Det er hensigtsmæssigt at have et grundlæggende kendskab til Excel inden kursusstart - eller at have gennemført 
kurserne Excel 1 og Excel 2.

Uddrag af indhold:
Diagramværktøjer • Standarddiagrammer • Grafik i diagrammer • Kurvediagrammer • Tendenslinie • Sidehoved og 
sidefod på diagrammer • Tabeller • Andre diagramtyper - fx cirkel med søjleudsnit, radardiagram og punktdiagram.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i præsentation af tal i regneark (AMU-fag: 40750)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Præsentation af tal i regneark - Microsoft Office 2016
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ITExcel 4
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data 
efter gældende regler. Desuden at kunne beskrive virksomhedens dataflow.

Uddrag af indhold:
Håndtering, indsamling, overføring og registrering af data • Beskrivelse af dataflow • Lovgivning.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Håndtering af data i virksomhedens it-systemer - Microsoft Office 2016

OVERBLIK

           
2 dages kursus i håndt. af data i virksomhedens it-systemer (AMU-fag 45563) 

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30 

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)
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ITExcel 5
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, databasefunktioner og makroer. 
Du lærer hensigtsmæssig tilretning af regnearkets brugerflade og udtrækning af oplysninger til videre bear-
bejdning, fx salgsoversigter eller lagerstatistikker. Det er hensigtsmæssigt at have et grundlæggende kendskab til 
Excel inden kursusstart - eller at have gennemført kurserne Excel 1 og Excel 2.

Uddrag af indhold:
Fra forkert til rigtig tabel • Fra krydstabulering til rigtig tabel • Fasthold overskrifter på skærmen • Filter • 
Datavalidering • Fra rigtig tabel til rigtig-rigtig tabel • Opret kolonner på baggrund af eksisterende • Opdel én tabel 
i flere tabeller • Makroer • Beregninger på langs af tabellen • Avanceret filter • Brug eksterne data.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i anv. af store datamængder i regneark (AMU fag: 40748)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af store datamængder i regneark - Microsoft Office 2016
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ITExcel 6
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at analysere store datamængder på en hensigtsmæssig og illustrativ måde ved hjælp af 
pivot-tabeller. Der kan fx være tale om statistikker eller data fra et økonomiprogram. 
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du inden kurset har gennemført kurserne Excel 1 og Excel 2, eller har kendskab 
til Excel på lignende niveau. Du må meget gerne medbringe dine egne data, som du ønsker at analysere via pivot.

Uddrag af indhold:
Skabe overblik • Klargøre data til analyse • Definition af pivot-tabellen • Rapportfilter • Række/kolonne filter • 
Sortere data • Flere felter på én gang • Brugerdefinerede beregninger • Præsentation af data • Formatering af tabel • 
Søjler, lagkager og kurver.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i anvendelse af pivot-tabeller (AMU fag: 40754)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af pivot-tabeller - Microsoft Office 2016
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ITExcel 7
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er for dig, der har behov for at kunne analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller. 
Kursusmodulet er et avanceret modul for dig, der har en oprigtig interesse for statistik og besidder kompetencer 
inden for regnskab og matematik. Inden kursusstart er det hensigtsmæssigt at have gennemført kurserne Excel 1 
og Excel 2 eller have et kendskab til Excel på lignende niveau.

Uddrag af indhold:
Deskriptiv statistik • Statistiske deskriptorer for enkelt-/gruppeobservationer • Analysis ToolPak • Histogram • 
Beskrivende statistik • Sandsynlighed • Stikprøvetyper • Hypergeometrisk fordeling • Vurdering af usikkerhed • 
Skævhed • Spredning • Normalfordeling • Scenariestyring • Målsøgning • Problemløser • Udtræk/fortolkning af data.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i anvendelse af regneark til statistik (AMU fag: 41371)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af regneark til statistik - Microsoft Office 2016
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ITAccess 1
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får du en grundig indføring i og gennemgang af de grundlæggende muligheder i Access.

Uddrag af indhold:
Hvad er en database? • Åbn database • Arbejdsskærm • Databasevinduet • Tabeloprettelse • Planlægning af 
tabel • Nøglefelt • Datatyper generelt • Valideringsregel • Hovedtabel • Hjælpetabel • Dataarkvisning • Design-
visning • Redigér indhold i tabel • Sortér data i tabel • Filtrér poster i tabel • Tabel relation • Forespørgsler.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i oprettelse af database til jobbrug (AMU fag: 44337)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Oprettelse af database til jobbrug - Microsoft Office 2016
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ITAccess 2
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus får du en grundig indføring i og gennemgang af de avancerede muligheder i Access og skal 
dermed have gennemført kurset Access 1 eller have tilsvarende forudsætninger. 

Uddrag af indhold:
Databasevindue • Planlægning af en tabel • Hovedtabel • Hjælpetabel • Navigering i tabel • Rediger tabel • Sortér 
data i tabel • Søg i tabel • Filtrér poster • Forespørgsler • Filtrér efter formular.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1,5 dages kursus i database vedligeholdelse til jobbrug (AMU fag: 44338)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

276,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 933,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Database vedligeholdelse til jobbrug - Microsoft Office 2016
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ITAccess 3
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at efterbehandle databaseprogrammets data ved at eksportere til og importere fra andre 
programmer. Det kan være hensigtsmæssigt at tage dette modul sammen med kurset Access 2 for at udligne de 
halve dage.

Uddrag af indhold:
Import af tekstfiler • Import af andre filer • Eksport til Excel • Eksport af data til tekstfil • Brevfletning med Word.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

0,5 dages kursus i anv. af dataprogrammets data (AMU fag: 40751)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

92,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 449,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af dataprogrammets data - Microsoft Office 2016
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ITAccess 4
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at udforme brugervenlige skærmbilleder og hensigtsmæssige udskrifter. Du kan integrere 
data fra databasen med andre programmer og udforme brugerfladen, så fejlindtastninger minimeres og brugeren 
af databasen får en optimal arbejdssituation. 

Uddrag af indhold:
Arbejdsskærm • Opret formular • Formular indtastning • Ændre design på formular.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i opr. brugerflader & udskrifter i database (AMU fag: 44340)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Oprette brugerflader og udskrifter i database - Microsoft Office 1016
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ITOneNote
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at varetage koordinerings- og planlægningsopgaver, hvor der er behov for at samle idéer, 
skitser m.m. i et fælles elektronisk samarbejdsrum. Du lærer at samle og strukturere materiale fx tekst, billeder, lyd 
og film på ét sted, som giver teamet omkring opgaven mulighed for udveksling af diverse informationer som fx 
idéer, dokumentation, kommentarer og noter. 

Uddrag af indhold:
Koordinering og planlægning • Samling og strukturering af materialer • Udveksling af informationer. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i anv. af elektroniske samarbejdsrum på job (AMU fag: 46490)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

108,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af elektroniske samarbejdsrum på job - Microsoft Office 2016
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ITESDH 
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at anvende et ESDH system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering) til sagsbe-
handlings- samt dokumenthåndteringsopgaver i henhold til lovgivningsmæssige krav på området.
NB: Kursusmateriale under udarbejdelse. Forhør nærmere om forventet startdato.

Uddrag af indhold:
Elektronisk sags- og dokumenthåndtering • Lovgivning på området • Oprette sager, dokumenter og parter • Hen-
visninger og relationer • Vedligehold og søgning • Automatisering.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

Klik for tilmelding

OVERBLIK

1 dags kursus i anv. af ESDH til sagsbehandling (AMU fag: 40067)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

108,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Anvendelse af ESDH til sagsbehandling
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ITPDF            
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at håndtere elektronisk korrektur af pdf-filer og optimere arbejdsgangen heraf. Du kom-
mer til at arbejde med kommentar- og opmærkningsværktøjer. Du lærer at importere/eksportere korrekturkom-
mentarer samt dele til kommentarerne via en e-mail eller serverbaseret løsning.
NB: Kursusmateriale under udarbejdelse. Forhør nærmere om forventet startdato.

Uddrag af indhold:
Kommentarer og markeringer • Import og export af kommentarer • Spore, sammenligne og synkronisere kommen-
tarer. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

1 dags kursus i  Elektronisk korrektur med PDF (AMU fag: 40804)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

184,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 667,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Elektronisk korrektur med PDF
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ITNøgletal
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at anvende et it-system til at udtrække nøgletal. Du kan på basis af disse deltage i virk-
somhedens optimering af ressourceforbrug, arbejdsgange og forretningsvilkår samt udvise forretningsforståelse. 
NB: Kursusmateriale under udarbejdelse. Forhør nærmere om forventet startdato.

Uddrag af indhold:
Forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag • Finansielle nøgletal • Effektiv anvendelse af ressourcer. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

*
2 dages kursus i forr.forståelse og nøgletal i it-syst. (AMU fag: 48325)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.105,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer - Microsoft Office 2016

39



ITDatabrug
KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er for dig, der skal arbejde med genanvendelse og integration af data mellem flere administrative it-
systemer, fx mellem regnearksprogram og præsentationsprogram eller mellem databaseprogram og regnearkspro-
gram/tekstbehandlingsprogram. Du lærer at anvende de bedst egnede værktøjer i forbindelse med genanvendelse 
og integration, således at arbejdsopgaven løses rationelt og databehandlingsmæssigt korrekt. 

Uddrag af indhold:
Genanvende og integrere data • Identificere det bedst egnede værktøj. 

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i integration af data ml. adm. it-systemer (AMU fag: 45782)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

216,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.105,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Integration af data mellem administrative it-systemer - Microsoft Office 2016
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ITMS Project
KURSUSBESKRIVELSE

På dette kursus lærer du at planlægge, oprette, vedligeholde og kontrollere projekter med IT-værktøjet MS Pro-
ject. Du får redskaber og værdifuld viden til at oprette og kæde aktiviteter sammen til en større helhed. Du får styr 
på ressourcer, bliver fortrolig med Gannt-kort og lærer at strukturere vejen til målet. 
Med MS Project vil du være i stand til at arbejde mere målrettet og effektivt med de projekter, du indgår i.

Uddrag af indhold:
Brug af IT-værktøj til projektstyring • Planlægning, oprettelse, vedligeholdelse og styring af projekter • Relevante 
udskrifter til dig selv og teamet • De grundlæggende faser i et projekt.

Afholdelsesform:
Kurset afholdes i et Åbent IT værksted. Åbent IT værksted er en fleksibel og spændende måde at gennemføre 
uddannelser på. Du arbejder med selvinstruerende materiale på det niveau, du ønsker og i dit eget tempo. Der er 
ikke tavle-undervisning, men der er en instruktør til stede, som giver vejledning og tips og hjælper dig, når du har 
behov for det. Du er sammen med andre kursister, som eventuelt arbejder med andre områder end dig.  

OVERBLIK

2 dages kursus i projektstyring med it-værktøj (AMU fag: 40343)

Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:00 - 15:30

Tønder Handelsskole/Campus Tønder

Løntabsgodtgørelse pr. dag 679,20 kr. (ufaglærte/faglærte)

368,00 kr. (ufaglærte/faglærte) - 1.167,00 kr. (videregående uddannelse)

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Projektstyring med it-værktøj - Microsoft Office 2016
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Information
- Praktiske informationer

GENEREL KURSUSINFORMATION

Kurserne afholdes efter gældende regler under Lov om ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU). AMU-kurser er efter-
uddannelse rettet mod en bred skare af personer, herunder både ufaglærte og faglærte. 

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

TILMELDING/ØKONOMI - LEDIGE

Som forsikret ledig har du ofte mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse med dagpenge. Det er 
din A-Kasse og dit Jobcenter, der afgør, om du er berettiget til at deltage i uddannelse. 

I vores IT værksted kan du få et grundlæggende kendskab til IT og blive fortrolig med mange forskellige programmer 
og funktioner. Uanset din baggrund og dit ønske til fremtidigt job, stilles der i dag ofte krav om, at du skal have gode 
IT-kompetencer.

Når du kontakter os på tlf. 7373 4085 vil vi spørge ind til dine nuværende IT-kompetencer og ønsker til opkvalifice-
ring. Derefter sammensætter vi et skræddersyet kursusprogram til dig med en varighed på op til 6 uger. 
Du er også altid velkommen til at kigge forbi og få en uforpligtende snak med os. Du finder os i lokale 9 på Tønder 
Handelsskole/Campus Tønder.

TILMELDING/ØKONOMI - ØVRIGE

Tilmelding til kurser i IT værkstedet sker via efteruddannelse.dk, og du kan tilmelde dig online ved at finde og klikke 
på de(t) ønskede kursusmodul(er) på vores hjemmeside tohakursus.dk. Alternativt er du meget velkommen til at 
kontakte os på tlf. 7373 4085 for at få hjælp til tilmeldingen. Ved tilmeldingen skal du være opmærksom på, at du 
skal benytte Nem-ID/nøglekort. 

Kursusprisen fremgår af det blå felt under hver enkelt kursusbeskrivelse. Personer i AMU-målgruppen kan søge 
VEU-godtgørelse (løntabsrefusion) og befordringsgodtgørelse via efteruddannelse.dk. Derudover kan du evt. 
ansøge om godtgørelse fra en Kompetencefond. 
Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der ønsker at komme på kursus i vort IT værksted, kommer vi gerne 
ud i virksomheden og vejleder hver enkelt kursist - ligesom vi også yder praktisk hjælp med tilmeldingen og ansøg-
ningen om økonomisk kompensation. Kontakt os på tlf. 7373 4085 for nærmere information. 

42



Information
- Praktiske informationer

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

KURSUSDAGE 2017

Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:00 - 15:30. 

Uge Uge Uge Uge
1 3. - 5. jan. 14 4. - 6. april 27 lukket 40 3. - 5. okt.
2 10. - 12. jan. 15 lukket 28 lukket 41 10. - 12. okt. 
3 17. - 19. jan. 16 18. + 19. april 29 lukket 42 lukket
4 24. - 26. jan. 17 25. - 27. april 30 lukket 43 24. - 26. okt. 
5 31. jan. - 2. feb. 18 2. - 4. maj 31 lukket 44 31. okt. - 2. nov. 
6 7. - 9. feb. 19 9. - 11. maj 32 8. - 10. aug. 45 7. - 9. nov. 
7 lukket 20 16. - 18. maj 33 15. - 17. aug. 46 14. - 16. nov. 
8 21. - 23. feb. 21 23. + 24. maj 34 22. - 24. aug. 47 21. - 23. nov. 
9 28. feb. - 2. marts 22 30. maj - 1. juni 35 29. - 31. aug. 48 28. - 30. nov.
10 7. - 9. marts 23 6. - 8. juni 36 5. - 7. sept. 49 5. - 7. dec. 
11 14. + 16. marts 24 13. + 14. juni 37 12. - 14. sept. 50 12. - 14. dec. 
12 21. - 23. marts 25 20. - 22. juni 38 19. - 21. sept. 51 19. - 21. dec.
13 28. - 30. marts 26 27. - 29. juni 39 26. - 28. sept. 52 lukket

PARKERING/KURSUSLOKALE

Kursuscenter TOHA på Tønder Handelsskole er en del af Campus Tønder. Parkeringspladsen findes bag ved skolens 
bygninger, og indkørsel finder sted fra Plantagevej.
Når du tilmelder dig et kursus, vil du sammen med din bekræftelse modtage en skriftlig parkeringsvejledning samt 
information om indgangsdør og undervisningslokale. 

FORPLEJNING

På Campus Tønder har vi en god og velassorteret kantine. Her kan du dagligt købe både morgenmad, frokost og 
varme/kolde drikke. Du er dog også meget velkommen til selv at medbringe mad og drikkevarer.
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KONTAKTOPLYSNINGER

Kursuscenter TOHA - Tønder Handelsskole/Campus Tønder
Martin Hammerichsvej 3
6270 Tønder
Tlf. 7373 4080

Klik for tilmelding

7 hverdage fra kl. 08:00 - 15:30

Salgsudvikling (AMU fag: 40339, 46128, 45389, 47472)

MØD OS HER...

Kursuscenter TOHA

Kursuscenter TOHA

www.tohakursus.dk

Kursuschef: Anette Brandt
Tlf. 7373 4089 • ab@toha.dk

Kursuscenter TOHA/Tønder Handelsskole • Martin Hammerichsvej 3 • DK-6270 Tønder • Tlf. +45 7373 4080
http://www.tohakursus.dk • e-mail: toha@toha.dk • CVR-nr. 19 46 23 15 • EAN-nr. 5798 000 553 828

Kursussekretær: Heidi Borg
Tlf. 7373 4085 • hj@toha.dk
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