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POWERPOINT, 
ONENOTE 
OG OUTLOOK
Få en gennemgang, lav eksempler og deltag i praktiske 
øvelser med PowerPoint, OneNote eller Outlook

POWERPOINT, ONENOTE OG OUTLOOK KURSER
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KOMMUNERETTET KURSUS I BRUG AF

Bestil kurserne hjem 
til jeres egen kommune!

Heldagskursus kun 12.000,- 
+ ekskl. moms*

*Inkluderer IKKE transport/overnatning. 
Kommunen sørger for et undervisningslokale og forplejning. 

Max. 10 deltagere på et hold.
  

Interesseret?
Læs mere og tilmeld dig

her

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kurser-netvaerk-temadage-og-konferencer/kurser-og-uddannelse/kommunerettet-kursus-i-brug-af-microsoftpakken/
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KOMMUNERETTET KURSUS I BRUG AF 

POWERPOINT, ONENOTE 
OG OUTLOOK KURSER

Målgruppen er alle kommunalt ansatte, der anvender Office 
pakken, og som ønsker at forbedre deres kompetencer. Få 
inspiration og lær, hvordan du kan lave bedre og mere effek-
tive præsentationer i Power Point, hvordan du kan skabe et 
bedre overblik over alle dine mails og opgaver i Outlook samt 
hvordan du kan holde styr på alle dine informationer og noter 
i OneNote. Kurset er udviklet i samarbejde med kommuner, 
og er målrettet kommunerne med brug af eksempler fra den 
kommunale sektor.

Kursusform
Kurserne veksler mellem gennemgang, eksempler og praktiske 
øvelser. Du skal medbringe din egen PC med det program du er 
tilmeldt - PowerPoint, OneNote eller Outlook – da ca. halvdelen 
af kurset er hands-on. Du har mulighed for at stille masser af 
spørgsmål, og du får et overskueligt og letlæseligt kursusmate-
riale på dansk. Kursusmaterialet kan bruges som opslagsværk 
efter kurset. Der er plads til max. 14 deltagere på hvert hold.

Undervisere
KL samarbejder med en af Danmarks bedste Offi ce-undervisere 
– både fagligt og pædagogisk. 

Læs mere om de tre kurser på de næste sider: 
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BLIV BEDRE TIL AT ARBEJDE SYSTEMATISK 
MED DIGITALE REDSKABER
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POWERPOINT
– den effektive præsentation

Ønsker du at skabe bedre PowerPoint præsentationer? Og få 
inspiration til, hvordan du effektivt kan få dit budskab igennem? 
Vil du gerne have nogle tips til, hvad der virker samt hvilke 
faldgruber du skal undgå? Kunne du godt tænke dig at gøre 
dine præsentationer flotte, visuelle og indbydende? Samt skabe 
nogle mere fængende dias? Ønsker du at arbejde effektivt med 
de forskellige værktøjer i PowerPoint? Og kunne opbygge en 
præsentation fra bunden - på den rigtige måde? Ønsker du at 
skabe nogle mere levende diasshow?

Målgruppe - dette kursus er til dig
Kurset henvender sig til personer, som allerede anvender Power-
Point, men ønsker en bedre forståelse samt en mere effektiv udnyt-
telse af de daglige værktøjer i PowerPoint. Du får en masse inspira-
tion og retningslinjer for, hvordan PowerPoint kan anvendes som 
et effektivt redskab til at formidle et budskab til et publikum.

Kursusform
Kurset veksler mellem gennemgang, eksempler og øvelser. Du 
skal medbringe din egen PC med PowerPoint installeret, da du får 
mulighed for selv at afprøve tingene på kurset. Du har mulighed 
for at stille spørgsmål undervejs. Desuden får du et overskueligt 
og letlæseligt kursusmateriale på dansk. Kursusmaterialet kan 
bruges som et opslagsværk efter kurset. 

Niveau:  Let øvet/øvet 
Varighed:  1 dag

Pris
Prisen for et heldagskursus er 12.000 + moms. Dertil kommer transportomkostninger/
overnatning. Kommunen sørger for et undervisningslokale og forplejning. Der er plads 
til max. 10 deltagere på et hold.
 
Alle spørgsmål kan henvendes til arrangementsinfo@kl.dk.
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Opbygning af en præsentation

• Dias, diaslayout og pladsholdere
• Talerens noter
• Formatering og design
• Diasmasterens rolle i PowerPoint
• Styring af det overordnede design

Illustrationer, billeder og visuelle effekter

• Billeder og behandling af billeder
• Figurer - kommunikér med tegninger
• SmartArt - visuel formidling med nem og profes-

sionel grafik
• Diagrammer - præsentér dine data med dia-

grammer
 

Det levende og interaktive diasshow

• Muligheder med et diasshow
• Brugerdefinerede diasshow – flere shows i 

samme præsentation
• Animationer – bevægelse af tekst og grafik
• Handlinger - dynamiske og interaktive diasshow

Tips og tricks

• Få tips og tricks til hvor nemt dit arbejde i Power-
Point kan gøres

• Få inspiration til den gode præsentation
• Hvad virker og hvad virker ikke, når du 

præsenterer?

AGENDA

Bestil kurserne hjem 
til jeres egen kommune!
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ONENOTE
– få styr på dine noter

Ønsker du at skabe et bedre overblik over dine noter og 
informationer? Og få inspiration til, hvad OneNote kan 
bidrage til i din hverdag? Har du brug for et sted, hvor du 
kan samle alt - noter, filer, mails, opgaver, skærmklip, links 
m.m.? Vil du gerne strukturere dine noter på en intuitiv 
måde? Og nemt kunne ændre din struktur på et senere 
tidspunkt? Har du brug for at dele dine noter og samarbejde 
med dine kollegaer?

Målgruppe - dette kursus er til dig
OneNote er en elektronisk notesbog, som du kan bruge til 
at gemme, organisere og dele dine notater, idéer, baggrunds-
viden og anden information i. Kurset henvender sig til per-
soner, som skal i gang med OneNote eller allerede anvender 
programmet, men ønsker en bedre forståelse og udnyttelse af 
OneNote.

Kursusform
Kurset veksler mellem gennemgang, eksempler og praktisk 
brug. Du skal medbringe din egen PC med OneNote instal-
leret, da du får mulighed for selv at afprøve tingene på kurset. 
Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Desuden 
får du et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk. 
Kursusmaterialet kan bruges som et opslagsværk efter kurset. 

Niveau:  Let øvet/øvet 
Varighed:  1 dag

Kom godt i gang med OneNote

• Hvad er OneNote og hvad kan det bruges til?
• Brugerfladen - Få et hurtigt overblik
• OneNotes struktur: notesbøger, sektioner og 

sider
• Oprettelse af notesbøger
• Filhåndtering af notesbøger

 
Noter og indhold i OneNote

• Noteobjektbeholdere - klik og skriv
• Tekst og formatering
• Tabeller
• Kopiere, flytte og indsætte ekstra plads
• Billeder og skærmklip
• Lyd og video
• Sammenkæd noter automatisk til websider eller 

dokumenter

Office integration med OneNote

• Kopiere tekst ind og ud af OneNote
• Integrér Office filer i OneNote
• Print til OneNote fra andre Office-programmer
• Integration med Outlook (e-mails, mødedetaljer 

og opgaver)

Søgning og organisering af noter

• Organisér dine noter med visuelle mærker og 
kategorier

• Find dine noter med effektive søgeværktøjer

Deling og samarbejde i OneNote

• Del dine noter med dine kolleger
• Hold styr på andre forfattere
• Beskyt dele af dine notesbøger med adgangskoder

AGENDA
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Pris
Prisen for et heldagskursus er 12.000 + moms. Dertil kommer transportomkostninger/
overnatning. Kommunen sørger for et undervisningslokale og forplejning. Der er plads 
til max. 10 deltagere på et hold.
 
Alle spørgsmål kan henvendes til arrangementsinfo@kl.dk.

Bestil kurserne hjem 
til jeres egen kommune!
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OUTLOOK
– organisering og effektiv brug

Ønsker du at skabe et bedre overblik over dine mails og opgaver? Og 
få inspiration til, hvordan du kan organisere din postkasse med nogle 
gode vaner? Har du brug for en bedre struktur i dit daglige arbejde i 
Outlook? Kunne du godt tænke dig at gå hjem fra arbejde fra en tom 
indbakke - hver dag? Vil du gerne udnytte flere af de værktøjer, der 
kan gøre den daglige brug af Outlook nemmere? Ønsker du at blive 
bedre til at søge efter dine mails? Og tilpasse Outlook til dine behov?

Målgruppe - dette kursus er til dig
Kurset henvender sig til personer, som ønsker at optimere og 
organisere den daglige brug af Outlook samt udnytte de mange 
muligheder, der findes i programmet. Du får nogle retningslinjer 
til, hvordan du nemt kan implementere et simpelt, men effek-
tivt system, for i sidste ende at få styr på dine mange e-mails og 
opgaver. Kurset forudsætter grundlæggende kendskab og erfaring 
med Outlook.

Kursusform
Kurset veksler mellem gennemgang, eksempler og praktisk brug. Du 
skal medbringe din egen PC med Outlook installeret samt adgang 
til din postkasse, da du får mulighed for selv at afprøve tingene på 
kurset. Du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Desuden 
får du et overskueligt og letlæseligt kursusmateriale på dansk. Kur-
susmaterialet kan bruges som et opslagsværk efter kurset. 

Niveau:  Let øvet/øvet 
Varighed:  1 dag

De gode vaner

• Best practice” – optimér brugen af Outlook
• God mailbehandling og dårlig mailbehandling
• Organisér dine arbejdsrutiner i Outlook
• Et system – et overblik
• Undgå unødvendige forstyrrelser
• Få en tom indbakke - hver dag
• Prioritér og planlæg dine opgaver
• Minimér risikoen for stress med et overskueligt 

system

Opgavestyring i Outlook

• Oprettelse af “to-do” lister
• Opfølgning
• Skab et overblik over dine opgaver

Søgning og organisering af noter

• Organisér dine noter med visuelle mærker og 
kategorier

• Find dine noter med effektive søgeværktøjer

Organisér din postkasse

• Mapper og undermapper
• Organisér med farver og kategorier
• Automatisk håndtering af e-mails med regler
• Automatisér rutinehandlinger med Hurtige trin

Overblik og søgning

• Hurtigt overblik over aftaler og opgaver
• Find dine e-mails med simple og effektive sø-

geværktøjer
• Få vist e-mails, aftaler og opgaver på overskuelige 

måder

AGENDA
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Pris
Prisen for et heldagskursus er 12.000 + moms. Dertil kommer transportomkostninger/
overnatning. Kommunen sørger for et undervisningslokale og forplejning. Der er plads 
til max. 10 deltagere på et hold.
 
Alle spørgsmål kan henvendes til arrangementsinfo@kl.dk.

Bestil kurserne hjem 
til jeres egen kommune!


