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Endagsarrangement i datalogi 
 
Datalærerforeningen indbyder til endagsarrange-
ment i datalogi (samme indhold begge datoer): 
 
Mandag 28. februar 2005 kl. 10.00 - 16.00 på 
Næstved Gymnasium og HF. 
Arrangør: Klavs Færgemann 
klavs.faergemann@skolekom.dk 
  
Tirsdag den 1. marts 2005 kl. 10.00 - 16.00 på 
Horsens Amtsgymnasium. 
Arrangør: Gert Skinner-Larsen 
sl@hag-gym.dk 
 
Program: 
 
Kl. 10.00 – 10.15 
Ankomst med kaffe og rundstykker  
 
Kl. 10.15 - 12.30 
Reform - præsentation af lærerplan og vejledning 
i datalogi. 
Fagkonsulent Orla Møller. 
Formand for Datalærerforeningen og medlem af 
læreplansgruppen Elisabeth Husum. 
 
Kl. 12.30 - 13.30 
Frokost  
 
Kl. 13.30 - 16.00 
Reform - ny eksamensform. 
Indhøstede erfaringer med synopsiseksamen. 
Lektor Tommy Andersen, Allerød Gymnasium 
Fagkonsulent Orla Møller. 
Formand for Datalærerforeningen, medlem af 
læreplansgruppen Elisabeth Husum. 
 
Tilmelding senest 20. februar 2005 via formular 
på knud.soegaard.person.emu.dk/datalogi/ 
Deltagelse i arrangementet er gratis. 
 
Kontingentbetaling 2005 
Foreningens kasserer Peter Holm ser frem til 
rigtig mange betalinger af kontingentet på 200 kr. 
til giro 542-6677 korttype +01. Betal inden 17/1 
og deltag i lodtrækning af vingaver! Husk navn og 
medlemsnummer på indbetalingen. Foreningen 
sparer på denne måde en masse porto. 

Læreplaner i Datalogi C og Multimedier C 
Læreplaner i fælles valgfag kan findes på: 
www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B200401
34905-REGL 
Brugervenlige PDF-udgaver kan findes i mappen 
”Filer” på mit website, hvor du hentede dette 
nyhedsbrev. Ud over de 2 ovennævnte ligger også 
2 læreplaner fra erhvervsskoleområdet. 
 
Processer på PC’en – hvad laver de? 
Som datavejleder støder man ofte på en proces i 
joblisten (CTRL-ALT-DEL) på en Windows PC, 
hvor man undrer sig over, hvad det egentlig laver. 
Er det en virus eller …? 
Nogen har brugt en masse tid på at indsamle 
oplysninger om disse processer. 
www.tasklist.org 
 
Gratis PDF-maker: PrimoPDF 
PrimoPDF er et godt bud på en gratis PDF-maker, 
som alle kan finde ud af at bruge. Pro-grammet er 
ægte freeware, så det må installe-res på alle PC’er. 
Som ved Adobe Acrobat oprettes der en virtuel 
printer, som man printer til, når PDF-filen skal 
genereres. 
Brugeren skal kun tage stilling til, hvor PDF-filen 
skal gemmes, og om den skal optimeres til skærm 
eller printer. 
PrimoPDF indsætter ikke et vandmærke eller 
reklamespot, som mange andre gratis PDF-
makere! 
NB: Bøvl ved installationen! Den lægger sig 
automatisk i ”Program Files”. Kopier mappen 
derfra til ”Programmer”, og flyt den virtuelle 
printers pegepind (jf. indlæg i supportforum). 
Fejlen viser sig ved at den skabte PDF-fil er tom! 
www.primopdf.com 
 
RSS feeds på PDA 
Et website giver brugeren mulighed for at få sendt 
RSS nyheder ind på en PDA. Brugeren kan selv 
lave en oversigt over de RSS-feeds, som man 
ønsker ind på PDA’en. 
www.mobilerss.net 
 
Microsoft Security Bulletins 
Microsoft udsender nogle gange om året oplysnin-
ger om sikkerhedsrettelser. 
www.microsoft.com/security/... 
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