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GYMNASIEREFORM 2005: 
        nye læreplaner for IT-valgfag på C-niveau 
Læreplanen for datalogi kan nu læses på: 
www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/liste/doks/
valgfag/valgfag_datalogi_c.doc
For informationsteknologi kan planen læses på: 
www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/liste/doks/
valgfag/valgfag_informationsteknologi_c.doc
For multimedier kan planen læses på: 
www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/liste/doks/
valgfag/valgfag_multimedier_c.doc
Alle udkast til læreplaner er i Word-format! 
 
Skolekom-debat om læreplanerne 
Til hver af ovenstående valgfag findes en konfe-
rence i Skolekom. Konferencerne findes således: 
a) Gå ind i konferencen ”Undervisning” 
b) Fortsæt ind i ”Gymnasiale udd UV” 
c) Fortsæt ind i ”Reform GYM udd UGYM” 
d) Fortsæt ind i ”Valgfag REFGYM” 
e) Højreklik på ønsket konference og vælg ”Tilføj 
    til skrivebord”. 
 
Hjælpefiler til hjemmesidefremstilling 
Når du underviser i fremstilling af websider i 
faget datalogi, så er det praktisk at have adgang til 
Windows hjælpefiler (.HLP) om HTML4.0, CSS 
og JAVASRIPT. 
Uanset hvilket HTML-redigerings-værktøj du 
bruger, så kan du anvende disse hjælpefiler. 
Hjælpefilerne kan hentes gratis her: 
www.webwriter.dk/download.htm
 
Fjerne spyware med AD-AWARE 
Tysk freeware AD-AWARE kan gennempløje 
PC’en og fjerne spyware, som typisk kommer ind 
på PC’en på ’gule’ eller ’røde’ internet-sider. 
Spyware sender brugeroplysninger til eksterne 
servere, eller laver popvinduer i browseren (ofte 
med casino eller porno reklamer). 
AD-AWARE kan ved tilkøb forhindre ny spy-
ware; den gratis version kan kun slette spyware. 
www.lavasoft.de/software/adaware/
 
Ny type USB memorycard: FISH 
Anvender USB 2.0, fylder ikke meget! Firmaet 
satser på brug i alle typer elektroniske apparater. 
www.fishmemory.org
 

Internetradio til MP3-filer: StationRipper 
Lille smart program, som kan omdanne musik fra 
internetradiokanaler til MP3-filer, som lagres i en 
Microsoft Access database. Kan downloade flere 
stationer ad gangen. 
Lovligt til personlig brug - ifølge Ingeniøren. 
www.ratajik.com/StationRipper/
 
Download af streamet video: Net Transport 
Et generelt freeware-program, som kan down-
loade filer og streamet video mm. til lokale 
multimediefiler. Flere tråde samtidigt. 
Opererer på et stort antal formater bl.a. WMA 
(Windows Media Player) og Real Media-format. 
www.xi-soft.com
NB: sløv hjemmeside! Hent download på: 
download.t-online.de/download/dr/21670/
 
USB-key sikkerhedsløsning 
Det nye danske firma Giritech har et nyt smart 
patenteret produkt, som på en meget brugervenlig 
måde kan tilgå servere på en sikker måde udefra. 
Produktet er indbygget i en USB-key, og fungerer 
på den måde, at man blot isætter nøglen i en USB-
port på en alm. PC. Derefter starter den et pro-
gram op, som foretager kommunikationen med 
den såkaldte EMCADS-serveren, som validerer 
brugeren. Når nøglen udtages igen, er der IKKE 
efterladt nogen spor på den anvendte PC! 
Giritech har netop fået tilført mange mill. kr. fra 
danske venturefonde. 
www.giritech.dk
 
World Conference on Computers in Education 
WCCE 2005 konferencen om computere i 
undervisningen afholdes d. 4. - 7. juli 2005 i 
Capetown, Sydafrika: 
www.sbs.co.za/wcce2005
Konferencen er nr. 8 i rækken arrangeret af IFIP 
(International Federation for Information Pro-
cessing): 
www.ifip.or.at
 
Installation i Flerbrugermiljø 
Kurt Ramskov, datavejleder på Herlev Gymna-
sium, har lavet et glimrende website, som 
beskriver problemer med at få undervisnings-
software til at køre i flerbrugermiljø. 
Se link i Skolekom-konferencen. 
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