Information och Kommunikation 1
Lärare:
Tel arb:
Mobil:
E-post:

Christer Nilsson
0451 – 76 20 27
0734 – 25 35 38
christer.nilsson@flexvux.nu

CSN-poäng
100
Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande
Kursstart
Hösttermin och vårtermin
Kurskod
INFINF01
Kursbok
Lärobok:
Arbetsbok:

Information och kommunikation 1
Thelins läromedel, ISBN: 9789173791786
Information och kommunikation 1
Thelins läromedel, ISBN: 9789173791793

Obligatoriska moment:
Träffar
Tre träffar à 2 timmar + 2 prov som skrivs på skolan.
Studieuppgifter
Fem insändningsuppgifter och självrättande tester.
Prov
I kursen ingår två skriftliga prov som du gör på skolan.

Om Information och Kommunikation 1
Utbildningens mål är att ge goda grunder i hur man hanterar och söker information och god vana
ide vanligaste kontorsprogrammen i Microsoft Office 2010/2013 samt Photoshop (Elements).
Kursen omfattar:
• Verbal och icke verbal kommunikation
• Sociala medier för att sprida och dela information
• Mötesteknik och sammanträdesdokument, till exempel kallelser och protokoll
• Utformning av dokumentmallar enligt gällande standard (Word)
• Standardprogram för kommunikation, textbehandling (Word) och bildbehandling
PhotoShop (Elements), kalkylering och registerhantering (Excel)
• Informationssökning och sociala medier
• Muntlig och skriftlig presentation, till exempel en bransch-, produkt-, eller
företagspresentation
• Lagar och regler, t ex GDPR, Copyright-lagen, Lagen om upphovsrätt och etiska regler
inom området
• Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel hur man skriver snabbt och effektivt,
arbetsplatsens utformning samt fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor
Kursmål
skolverket.se
Övrigt
Kursen förutsätter omfattande självstudier. Du förutsätts ha tillgång till en dator med
Windows 7 eller senare (eller Mac eller något annat modernt operativsystem) och en
modern webbläsare.
Dessutom behöver du ha Office 2013/2016 installerat i din dator. Open Office/Libre Office
går också bra. Den normala kurslängden är en termin men kan vid behov eventuellt variera
mellan 10 veckor och två terminer.
Du kan välja flexstudier eller att ingå i studiegrupp, som träffas en gång i veckan. Du kan
även få individuell studiehjälp två gånger i veckan.

