
Ugens anbefalinger

UGE 22 /  15.  MAJ -  31.  MAJ

Hvordan er du en god kollega? 
Gode kolleger betyder alt, når det handler om trivsel på jobbet 
og et rart arbejdsmiljø. 

3 gode råd til hvordan du er en god kollega
• Hils på dine kolleger. Sig godmorgen, når du møder og sig 

farvel, når du går.
• Tag dig tid til at give din kollega opmærksomhed - når du 

fx skal hente en kop kaffe, kan du spørge, om din kollega 
vil have en kop med.

• Tal ikke dårligt om andre. Det er en god regel, at alle på 
arbejdspladsen skal kunne tåle at høre det, du vil sige.

Har du også nogle gode råd? Del gerne dine tanker herom i din 
lokale facebookgruppe, så vi sammen kan minde hinanden om 
og inspirere til, hvad det vil sige, at være en god kollega. 

Jobbanken vil under coronakrisen ugentligt komme med 
anbefalinger til vores jobkunder som inspiration til en aktiv hverdag

UGENS OPGAVE

KULTUR OG UNDERHOLDNING

eKurser.nu  

eKurser.nu er en portal, der tilbyder små kurser om 
hverdags-it. Kurserne giver dig kompetencerne til 
at bruge de services, som stilles til rådighed på 
internettet. Kurserne er brede, det er kurser i 
selvbetjeningsløsninger fra det offentlige, bibliote-
kernes egne nettjenester, brug af computer, tablets 
og smartphones, søgning på internettet, den 
almene sikkerhed på nettet, digital dannelse, 
sociale medier, nethandel. Alle emnerne fremgår i 
 kursusoversigten. 

Få bl.a. trin-for-trin vejledning i hvordan du kan 
kommunikere med familie og venner her under 
coronaen med videoopkald på Facetime, Messen-
ger, WhatsApp og Google Duo.

FIND KURSERNE HER

Er der et (kultur)liv 
i Aarhus under coronaen?

Mange arrangementer er 
aflyst grundet corona, men 
aarhusguiden.dk har samlet 
alle de digitale muligheder 
for kulturelle oplevelser 
under corona. Du kan bl.a. se 
Aarhus Symfoniorkester spille hjemmefra.

FIND KULTURARRANGEMENTER HER

KULTUR OG UNDERHOLDNING
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TED Talks 

TED (Teknologi, Underholdning og Design) er en amerikansk 
medieorganisation, der poster online foredrag til fri benyttelse 
under sloganet ”Ideer der er værd at sprede”.

FIND TED TALKS MED DANSKE UNDERTEKSTER HER

KULTUR OG UNDERHOLDNING

https://www.ekurser.nu/kurser
https://aarhusguiden.dk/?startDate=2020-05-13T22%3A00%3A00%2B00%3A00&endDate=2020-05-21T22%3A00%3A00%2B00%3A00&name=
https://www.ted.com/talks?language=da

