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Øvelser 

Åbn din browser (gå på nettet) 

Google søgemaskine 
Skriv Youtube i Googles søgefeltet og tryk Enter 
Der er nu mange forslag vedrørende Youtube.  
Klik www.youtube.com da det er sandsynligt, at det er Youtubes hjemmeside.  

Nu åbnes Youtubes hjemmeside. 

Skriv andre rieu australien i søgefeltet øverst på siden og klik på forstørrelsesglasset. 

Du kan nu se en hel masse videoer med André Rieu samt hvor lang tid, de spiller. 

Klik på Botany Bay sung by Mirusia Louwerse in Melbourne Australia  

Hvis du klikker yderst i højre side under videoen, får du videoen vist i fuld skærmstørrelse. Videoen 
vender tilbage til den oprindelige størrelse ved at klikke nederst og yderst i højre hjørne. Du lukker 
videoen ved at klikke yderst til venstre under videoen. 

Der er ikke den ting, du ikke kan finde på Youtube – så det er bare at prøve. 

Prøv at søge i Youtube på f.eks. Preben Kaas. 

Gå tilbage til siden med Google søgefeltet ved at klikke på tilbage-pilen øverst i venstre side, indtil du er 
tilbage på søgesiden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Skriv Dannebrog i Googles søgefelt. 
Tryk Enter-tasten på tastaturet 
Klik billeder øverst på siden. 
Højreklik på et billede af Dannebrog. 
Klik Gem billede som. 
Klik Skrivebord eller Billeder eller hvor som helst, du vil gemme det. 
Giv billedet et navn i Filnavn (skriv eks. Danneborg) og klik Gem. 

Gå tilbage til siden med Google søgefeltet ved at klikke på tilbage-pilen øverst i venstre side, indtil du er 
tilbage på søgesiden. 

Læg siden ned på bundlinien ved at klikke på tankestregen øverst i højre side. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Åbn dit mailprogram og skriv en mail til dig selv og sæt billedet af Dannebrog ind i mailen (Har du glemt 
fremgangsmåden, tjek den i det udleverede materiale). 

Luk dit mailprogram ved klik på krydset øverst i venstre hjørne. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.youtube.com/
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Klik på bundlinien på din browser (her lagde du siden ned med Google søgefeltet) 

Skriv Dannebrog i Googles søgefelt. 
Tryk Enter-tasten på tastaturet 
Klik Video øverst på siden, og der kommer nu en masse sider, hvor ordet Dannebrog indgår. 

Se en video med kongeskibet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gå tilbage til siden med Google søgefeltet ved at klikke på tilbage-pilen øverst i venstre side. 
Skriv Google oversæt i Googles søgefelt. 
Klik translate.google.dk 

Vælg eks. fra Dansk til Tysk ved hjælp af rullemenuerne. 

Skriv i tekstfeltet Jeg er meget træt, og straks ser du, at det på tysk hedder Ich bin sehr müde. 

Vælg eks. fra Engelsk til Dansk ved hjælp af rullemenuerne. 

Skriv a new update is available, og du kan straks se, at det betyder, at en ny opdatering er tilgængelig.- 
Hvis du klikker på den lille højtaler nederst i rubrikkens højre side, kan du høre, hvordan det lyder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Find ud af, hvad der er på TV2 Charlie i aften. 
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Åbn din browser (gå på nettet) 

Internettet 
Skriv www.dr.dk/tv i adressefeltet 
Klik Bonanza i øverste linie 
Skriv eventuelt Matador i Bonanza søgefeltet til højre og klik på forstørrelsesglasset 
Du får nu vist alle afsnittene fra Mator og kan i ro og mag sidde og se dem på din PC-er. 
 
Du kan også klikke på Find program i øverste linie og finde rundt i de programmer, DR har sendt. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Skriv www.da.wikipedia.org i adressefeltet 
Prøv at søge på H.C. Andersen i søgefeltet øverst i højre hjørne. 
Gå tilbage til Google søgeside ved hjælp af tilbage-pilen øverst i venstre side. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I stedet for at bruge Google søgemaskine og få et utal af muligheder op, kan du med fordel bruge 
adressefeltet øverst på siden, når du har adressen på den side, du vil se. 
 
Eks. 
www.youtube.com – og du kommer direkte ind på Youtubes hjemmeside. 
www.translate.google.com – og du er klare til at oversætte med det samme. 
www.auningby.dk  
www.norddjursbib.dk  
www.skat.dk – og du er direkte inde på Skats hjemmeside. NB: Du kan ikke skrive til Skat her, men 
                             alene se alle de oplysninger, Skat har om dig, når du har logget på med dit NemId. 
                             Vil du eks. skrive til Skat, skal det foregå via Skat på borger.dk 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dr.dk/tv
http://www.da.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
http://www.translate.google.com/
http://www.auningby.dk/
http://www.norddjursbib.dk/
http://www.skat.dk/
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Åbn dit mailprogram 
 
Send en mail med 2 vedhæftede fotos. 
Åbn dit mailprogram og send en mail til dig selv med 2 vedhæftede fotos efter eget valg. 
Skriv Fotos i emnerubrikken og Vedlagt 2 fotos til orientering i tekstfeltet. 
(Har du glemt fremgangsmåden, tjek den i det udleverede materiale) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Send en mail med et foto i tekstfeltet. 
Send en mail til dig selv og skriv Foto i emnerubrikken. Skriv Se nedenstående foto i tekstfeltet og 
indsæt derefter et foto efter eget valg. 
(Har du glemt fremgangsmåden, tjek den i det udleverede materiale) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Åbn din browser (gå på nettet) 
 
NemId 
Check din post i e-boks. 
Har du netbank, kan du åbne din e-boks via banken. Du kan også åbne den via borger.dk, men her går du 
direkte til din e-boks ved at skrive www.eboks.dk i adressefeltet øverst i venstre side.  
Log på med dit NemId, tjek din post og log af, når du er færdig. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Log på borger.dk med dit NemId. 
Skriv www.borger.dk i adressefeltet øverst i venstre side i din browser og log på med dit NemId. 
Check din post – og du vil se, at det er den samme postkasse, som da du gik ind via www.eboks.dk  

Find frem til en flytteanmeldelse til Folkeregistret 
Klik Bolig og flytning i menuen i venstre side 
Klik Flytning 
Klik Når jeg skal flytte 
Klik Anmeld flytning til Folkeregistret 
Klik Start 
Klik Næste 
Sæt flueben hos de personer, der skal flytte 
Klik Næste 
Såfremt du skal flytte, udfylder du skemaet og klikker på Næste og følger derefter instruk- 
tionerne på skærmen. 

Nu skal du ikke flytte, så 

Luk siden ved krydset øverst i højre hjørne 
Klik Forside i den grønne bjælke på næste side, og du er nu tilbage på borger.dk’s startside. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Find frem til, hvordan man skifter læge 
Klik Sundhed og sygdom i venstre side 
Klik Valg af læge 
Her kan du bl.a. skifte læge, bestille EU-sygesikringskort, frit og udvidet sygusudvalg, ventetider de 
forskellige sygehuse m.m. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Find frem til, hvordan man søger om hjemmehjælp 
Klik Ældre i venstre side 
Klik Hjemmehjælp og følg vejledningen. 
 

NB: Du behøver ikke logge dig på for at benytte borger.dk – det er kun nødvendigt, hvis 
du vil se din post, henvende dig til de offentlige myndigheder eller se oplysninger, der 
kun vedrører dig. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

http://www.eboks.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.eboks.dk/
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Åbn din browser (gå på nettet) 
 
Biblioteket 
Besøg dit bibliotek for at finde musik, bøger og kurser 
Skriv www.norddjursbib.dk i adressefelter øverst i venstre side i din browser. 
Se om biblioteket har CD-en Midt om natten med Kim Larsen hjemme. 
Skriv Kim Larsen i Søgefeltet 
Klik Søg 
Du vil nu se, alt hvad biblioteket har mht Kim Larsen (CD-er, noder, bøger m.m.) 
 
For at afgrænses søgningen 
Klik Udvidet søgning øverst på siden. 
Vælg CD 
Vælg Dansk 
Da du ikke er helt sikker på, at Kim Larsen er forfatter til teksterne, nøjes du med at udfylde Titel med 
Midt om natten 
Klik Søg 
Du vil nu se, at biblioteket ikke har CD-en Midt om natten. 
 
Hvis du ønsker at se, om biblioteket har en CD med bog, klikker du Udvidet søgning 
Vælg Skønlitteratur 
Vælg CD/bånd+bog 
Vælg Dansk 
Klik Søg 
Du vil nu se, at biblioteket har 9 CD/bånd+bog 
 
Klik Vi tilbyder i den øverste bjælke 
Klik IT for dig og se, om der er gratis IT-kurser for dig. 
 

Hvis du vil bestille materiale på biblioteket, så husk at du skal logge dig på med din 
adgangskode. Det er gratis at få en adgangskode. 
 
Forlad biblioteket ved klik på krydset i øverste højre hjørne. Er du logget på, så log af, inden du lukker 
siden. 
 

 

 

 

 

 

http://www.norddjursbib.dk/

