
 

 
  

 

 

 
Kursustrappen er en selvejende institu-

tion på Frederiksberg. Vi arbejder med 

mennesker og læring.  

Vores mål er at understøtte den enkeltes 

potentiale og vej mod beskæftigelse eller 

uddannelse – og et godt liv. 

Vores tilgang hviler på idealer om respekt 

og rummelighed, individet og fællesska-

bet. 

Vores medarbejdere har mange års erfa-
ring – og vores kurser giver læring for livet

 
 

Ny i Danmark? 

 
Digital borger på 

Frederiksberg 
Se mere om kurserne på: kursustrappen.dk 
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Digital borger på Frederiksberg 

Kursustrappen Frederiksberg tilbyder i samarbejde med Frederiks-
berg kommune nye borgere i kommunen et forløb, hvor deltageren 
introduceres til og arbejder med de offentlige digitale platforme. Vo-
res mål er at sikre nytilkomne til Danmark det bedste grundlag for in-
tegration i det danske samfund. – Dette sker bl.a. gennem kendska-
bet til offentlige digitale platforme og værktøjer.  

Vi arbejder med mindre hold – med maks. 12-15 deltagere. 

På kurset vil vi bl.a. arbejde med: 

• NemID/MitID: Du vil allerede være oprettet – men får yderli-
gere kendskab hertil.

• E-Boks: Din digitale postkasse

• Borger.dk: Her rummes din samlede post – og herfra kan du 
svare evt. offentlige henvendelser.

• Jobnet: Jobnet er et online redskab til jobsøgning, som du lærer 
at bruge. Her uploader du dit dansksprogede CV

Hvornår 

Du vil få besked fra kommunens sagsbehandler om hvornår du til-
meldes forløbet. Du skal møde hver dag, mandag til fredag, fra kl. 
8.45 – 12.15.

Hvor  
Undervisningen foregår i Kursustrappens hyggelige og 
indbydende lokaler på Frederiksberg. Du skal møde på Kong 
Georgs Vej 11. 

Praktisk 
Da du skal arbejde med PC, bedes du huske dit NemID/MitID. 
Ønsker du at bruge din egen PC kan denne medbringes. Medbring 
gerne det du skal spise, da vi ikke sælger mad. Vi har et køleskab 
til madpakken – og vi sørger for kaffe og te. 

Kontakt 
Vil du høre mere om forløbet, kan du kontakte vores administra-
tion på telefon 3811 2100. 

Du kan også kontakte os på info@kursustrappen.dk 
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