
Arbejdsseddel 4 Nem ID og Kalender 

1. repitition find siden hvor du kan oprette en nemid. Lav et bogmærke 

2. find siden borger.dk og tilføj den til din hjemmeskærm. 

3. Hvordan går det med ibokks har I fået vejledningen ind i den. 

4. 2 gode ting:  klik 2 gange på hjemknappen og du kan skifte mellem dine åbne apps 

a. Klik en gang på hjemknappen og sluk samtidigt ( hurtigt og let) og du har taget et billede af 

skærmen. 

5. Ryd op, luk de apps, som I ikke bruger. Tryk 2 gange på hjemknappen>multitasking>luk apps svip dem væk. 

6. Hvis du ikke har fået oprettet nemid, skal du skrive bestil nemid i søgefeltet i Safara og så følge vejledningen. 

Man skal bruge cpr nummer og kørekorts nummer eller pasnummer. Men det er en hjemmeopgave. 

7. Nem ID  Skriv borger.dk i Safari > log dig på min side( klik > udfyld nem id siden cpr. + kode> klik på 

digital post> se indbakken og arkivpostkasser  

8. Gå tilbage ved at klikke på forside Klik på min side> klik på dit navn> så åbner skat, sundhed, sygesikring etc. 

Klik for eksempel på mit sundhedsoverblik > læge , medicin, journaler fra sygehus ,oplysningerne er dog et 

par måneder forsinket, men du kan få et overblik fra 1977. oversigt over dine aftaler /booking.rm.dk/   

9.  

Kalender 

10. Opret en begivenhed i kalenderen. Åbn kalenderen, find datoen og hold fingeren nede på den dato, hvor din 

begivenhed skal finde sted. Så popper en hjælpeskærm op, hvor du kan skrive dine oplysninger. 

11. Skriv næste time i ipad kurset ind i kalenderen og adressen Lyngvej 2 8600 Silkeborg 

12.  Tilføj ugenumre . søg i safari: ugenumre. Du gør 

Sådan: søg i safari på ugenr.dk. klik på ugenumre. Derefter 

følger du vejledningen og klikker på abonner. Nederst på kalenderskærmen klikker 

du på kalendere og vælger ugenumre. 

13. Skriv fødselsdage ind for nogle af dine kontakter, så vil du få en reminder, når tiden 

kommer.  

14.  Ved søg får du en liste over alle dine aftaler 

15. Få jer koblet på Icloud> gå ind i indstillinger > vælg icloud >lad icloud lave en sikkerhedskopi af din ipad, så 

kan indholdet genskabes. 

16. Hente apps: DR tv, DMI vejr,rejseplanen gå til App.store og hent dem. 

17. Næste gang skal vi arbejde med foto, kort og måske facetime. Læs kapitel 11,12 til foto og kapitel 15 om 

kort. http://manuals.info.apple.com/MANUALS/1000/MA1595/da_DK/ipad_brugerhandbog.pdf  


