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Planlægning af kurser efterår 2004 
Bestyrelsen i Datalærerforeningen holder et 
ekstra møde fredag d. 19. marts med kurser som 
eneste punkt på dagsordenen. 
Vi savner gode ideer og arbejdskraft fra dig! 
 
Kurser 
Intet er som før! De faglige kurser nedtones – 
i stedet skal kursusudbyderne slå sig sammen i 
konsortier. Læs om de nye betingelser for kurser 
på UVM’s website: 
us.uvm.dk/gymnasie/reform/info/efterudd04.htm
 
Endagsarrangement i datalogi 
Datalærerforeningen og DAIMI indbyder til et 
gratis arrangement på DAIMI, Århus Universitet 
onsdag d. 28. april 2004 kl. 10 - 15.30. 
Mødested: Benjamin-bygningens lille 
auditorium, Åbogade 34. 
Program: 
10.00: ankomst med kaffe og rundstykker 
10.10-11.00: ”Grand challenge” v/Mogens 
Nielsen (vision om de store udfordringer i 
datalogien i de næste 20-30 år) 
11.00-12.00: ”Ny bekendtgørelse for datalogi” 
v/Elisabeth Husum, formand for Datalærer-
foreningen 
12.00-13.00 frokost i kantinen 
13.00-14.00 ”Billedbehandling” v/Kim Halskov, 
direktør for CAVI-centret (ph.d.-projekt med 
realtidssimulering af kirurgiske indgreb). Finder 
sted i Ørkenfortets lokale 21, Finlandsgade 26 
CAVI-centret = The Centre for Advanced 
Visualization and Interaction 
14.00-15.30 Eksperimenter i CAVI´s 
laboratorium (inkl. kaffe og småkager) 
Tilmelding senest 14. april til: 
knud.soegaard@skolekom.dk
 
Gymnasiereform og læreplaner 
UVM har lavet et område på websitet med 
materiale om gymnasiereformen: 
us.uvm.dk/gymnasie/reform/
I valgfaget datalogi på C-niveau består lære-
plansgruppen af fagkonsulent Orla Møller, 
formanden for Datalærerforeningen Elisabeth 
Husum samt Michael Schwartzbach (Århus 
Universitet). Datalærerforeningen har en 
backinggruppe, som bistår læreplansgruppen i 

datalogi. 
I valgfaget multimedier på C-niveau består 
læreplansgruppen af fagkonsulent Orla Møller, 
Hans Kurt Gade (Kolding Amtsgymnasium), 
Kaj Grønbæk (Århus Universitet), Else Lütz-
høft (Gentofte HF). 
 
Kontingentindbetaling 
I forbindelse med indbetaling af kontingent til 
foreningen via Netbank er der afholdt en 
konkurrence med  lodtrækning blandt de, der har 
betalt på denne måde. Vindere af vingaverne 
blev: 
A755  Gert Flensborg 
A392  Mette Bohr 
A507  Niels Kristiansen 
A578  Olaf Hauge 
A008  Orla Møller 
Til lykke til de heldige vindere! 
 
Serverguider.dk 
Per Schultze har oprettet et spændende website 
serverguider.dk, som tekniske datavejledere kan 
få god gavn af. Et guld-medlemskab koster 495 
kr. pr. år, og giver adgang til alle guider. 
Guiderne er lavet til visning i Windows 
MediePlayer, og gennemgår f.eks. i 15 lektioner 
Microsofts Windows 2003 server. Guiderne har 
fokus på IT i et skole/undervisningsmiljø. 
 
PocketPC og Windows CE 
Hvis du er interesseret i små PDA’er og deres 
muligheder i undervisningen, så kik på dette 
website: steen.toft.joergensen.person.emu.dk/ 
diverse/pocketpc/
F.eks. kan du på enhver PC eller PDA tilgå 
Skolekom i browseren med lille accesstid: 
pda.skolekom.emu.dk/login
Korte nyheder fra DR kan læses på enhver PC 
eller PDA: www.dr.dk/nyheder/pda/
 
Ny teknologi under udvikling: WUSB 
Wireless USB (WUSB) med hastighed svarende 
til fast USB 2.0’s 480Mb/s er på vej. Intel fører 
an i udviklingen. Teknologien anvender et stort 
frekvensområde på en meget avanceret måde. 
Kan f.eks. anvendes til forbindelse af forbruge-
rens private TV, radio, DVD osv. hjemme. 
deviceforge.com/articles/AT9015145687.html
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