
DATAOPPLÆRING - RAPPORT 
 
Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Nei 
Utdyp nærmere det som ikke gikk som planlagt 

oppæring i openoffive ble det ikke tid til.Vi måtte ha en grundig opplæring i touchfunksjoner og wifi. Vi vil 
fortsette med kurset i 2017. Har send informasjon til lokaavis, men ikkefåt tilbakemelding. I forbindelse med 
møter i HLF har prosjektet flere ganger blitt tatt på og rost.  
Gi en beskrivelse av målgruppen og gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Deltagerne er eldre og hørselshemmede og de fleste hadde gitt opp å lære å bruke data. I dag er noen blitt 
habile brukere av skype, nsbapp. avis online. og jeg opplevde at mange fikk hjelp av familie og venner. En 
fortalte meg at barnebarnet sa hun var blitt en "datanerd". En annen kommuniserer med venner i andre 
verdensdeler, Vi startet med 2 grupper i februar. og måtte dele opp i mindre grupper i tillegg til enkeltperson 
opplæring. totat ble det 11 gruppeundervisninger og 11 individuelle støttetimer. første opplæring var 26 januar 
og siste 13 november. De fleste treffene var mellon februat og april 
Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

11-50 
Skriv antallet deltakere 

24 
Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

All undervisning og hjelp var frivillig.  
Hvilke resultater ble oppnådd? 

Flere er daglig databrukere og holdningen til læring og læring og data er endret. Noen hadde aldri forsøte og 
andre hadde forsøkt og gitt opp, i tillegg til mestring og tilgang til informasjon har mange fått hjelp fra familie 
og venner.  
Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10  

7 
Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
 
Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

Inntekter 

Express 30 000 

Andre inntekter 26 000 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 56 000 

Utgifter 

Materiell/utstyr 55 000 

Reise/opphold 1 000 

Innkjøpte tjenester 0 

Andre utgifter 0 

Sum 56 000 


