Nyhedsbrev april 2021
Det har som bekendt længe været umuligt at afholde fysiske kurser på grund af forsamlingsforbuddet. Det har været meget uhensigtsmæssigt for mange af jer, der har haft brug for at blive
endnu bedre til at håndtere de daglige opgaver i UDDATA+, få optimeret jeres arbejdsflow og lære
alle hjørnerne af systemet at kende. Vi har afholdt mange webinarer, som mange af jer har været
glade for – men det kan ikke erstatte et kursus med fysisk tilstedeværelse.
Også i IST har vi savnet kurserne. Vi får rigtig meget ud af at snakke med jer face to face og på den
måde få endnu større kendskab til jeres behov.

Nu lukker vi op for kurser
Nu er der lys for enden af tunnelen. Med de sidste nye udmeldinger fra regeringen er det nu muligt
at afholde kurser for op til 10 deltagere (inklusive underviseren) fra onsdag den 21. april, og med op
til 25 deltagere fra den 6. maj.
Det benytter vi os selvfølgelig af, og de kurser, der er planlagt den 21. april og senere, gennemføres
med det antal, der er deltagere og lovhjemmel til. Det er virkelig dejligt, og vi glæder os til at se jer
igen.
I løbet af vinteren har vi fået henvendelser fra en del skoler, der ønsker kurser på egen skole. De
fleste henvendelser har vi desværre ikke kunnet imødekomme på grund af corona – det kan vi nu.

Bestil et kursus
I er dem, der kender jeres behov allerbedst. Vi opfordrer jer derfor til at henvende jer til os med
kursusønsker. Vi kommer meget gerne ud til jeres skole, og I kan med fordel gå sammen med andre
skoler i nærheden, som har samme behov. Der skal helst være minimum 10 deltagere, før kurset
gennemføres. Husk, at I stadig også kan bestille et online-kursus.
Skriv til uddata@ist.com om jeres ønske. Skriv, hvilket emne I ønsker kursus i, antal deltagere og
ønsket tidspunkt. Så tager vi kontakt til jer hurtigst muligt, så vi kan lave en aftale.

Udbudte kurser i kursuskataloget
Vi har stadig ledige pladser på en del af vores udbudte kurser og webinarer. Se kursuskataloget her.
Vi vil løbende udbygge kursusudbuddet. Hvis I ikke kan finde deltagere nok til et kursus hos jer, så
har I altid mulighed for at tilmelde jer et kursus eller et webinar hos os i Svendborg. Hold øje med
kursuskataloget eller gå direkte til vores nye hjemmeside og find kurset der.

Udpluk af vores Covid 19-forholdsregler
Højreklik på krydset for at hente billede med informationer.

Undervisere på kursus bærer mundbind eller visir, og alle deltagere kan
få udleveret mundbind, hvis det ønskes. Vi holder god afstand, når vi
færdes mellem hinanden.
Alle medarbejdere i IST testes for Covid 19 minimum en gang om ugen,
og alle kursusdeltagere skal kunne fremvise en negativ test, som er max
72 timer gammel.

Vi har håndspritdispensere flere steder i fællesområdet, kantinen og
kursuslokalet. Mange af dem er berøringsfri.

Vi har rigtig god plads, så der er rig mulighed for at holde afstand.
Samtidig er frokosten portionsanrettet, så der ikke vil være trængsel
omkring en buffet.

Vi sørger for god hygiejne og løbende rengøring af fælles kontaktflader,
så du trygt kan tilmelde dig og deltage på kurser hos IST.

Vi glæder os til at se jer på kursus hos jer eller på Græsholmevej 56 i Svendborg.

