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Kontingentbetaling 2005 
Der blev trukket lod blandt de medlemmer, 
som har indbetalt via netbank, så foreningen 
slap for fremsendelse af indbetalingskort. 
Vinderne af vingaverne blev: 
nr. 242: Arne Tolstrup Madsen, Horsens 
nr. 70: Jytte Jakobsen, Grenå 
nr. 275: Claus Hartvig, Hillerød 
nr. 500: Steen Toft Jørgensen, Ålsgårde 
(Redaktøren takker!) 
 
Vejledninger til datalogi, multimedier mm. 
Primo april forelå endelig vejledningerne til 
fagene ifølge gymnasiereformen 2005. Se 
under Valgfag. 
us.uvm.dk/gymnasie/vejl/?menuid=15 
 
Anbefalinger vedr. undervisningssoftware 
Datalærerforeningen har, fordi programmers 
licensbetingelser og installationstype ofte 
passer meget dårligt til IT-virkeligheden på 
skolerne, i samarbejde med Undervisnings-
ministeriets fagkonsulent i IT opsamlet de 
ønsker og anbefalinger, der er fremkommet 
gennem talrige indlæg fra datavejledere på 
Skolekom, ved konferencer for datavejledere 
og ved direkte henvendelser fra undervisere og 
datavejledere. 
www.emu.dk/gym/fag/dv/uvm/   
AnbefalingerTilForlag.pdf   

 
Webudvikling i JavaScript 
Walter Zorn har stillet 3 gode JavaScript-
biblioteker til rådighed på sin hjemmeside. 
Der er tale om: 

• JavaScript Vectorgraphics Library 
• Drag'nDrop & DHTML Library 
• Tooltips with JavaScript 

Det burde kunne udnyttes i programmerings-
projekter i datalogi. 
www.walterzorn.com 
 
Styring af trådløse netværk 
Eksempel på software til styring af trådløse 
netværk er fra ManageEngine. Den gratis 
version kan styre 3 Access Points af kendte 
fabrikater. 
origin.manageengine.adventnet.com/products/ 
wifi-manager/ 

Microsoft USB Flash Drive Manager 
Microsoft har udgivet et backup-program til de 
små USB-nøgler. Praktisk, så man let kan 
gemme versioner af indholdet. 
Kræver Windows XP og .NET Framework 1.1. 
www.microsoft.dk/downloads/… 
 
Game Development Camp 2005 (Aalborg) 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening 
(UNF) afholder et sommerkursus for elever på 
Aalborg Universitet d. 24.-30. juli. Fagligt 
indhold: eXtreme Programmering, Virtools, 
3D Studio Max. Besøg på universitetets 3D-
lydcenter og VR Lab. 
Tilmeldingsfrist: 1. juni. Pris: 250 DKK. 
game.unf.dk 
 
WaveCamp (Norge) 
Der afholdes et kursus, hvor musik og teknolo-
gi er i fokus. Stedet er øgruppen Steilene i 
Oslofjorden i Norge, og tidsrummet er 4.-11. 
juli. Kun plads til 24 elever. Arrangeres af 
NOTAM (”Norsk nettverk for Teknologi, 
Akustikk og Musikk”). 
Tilmeldingsfrist: 8. maj. Pris: 1.500 NOK.. 
www.wavecamp.net 
 
Studieretninger med datalogi C 
Kun 2 gymnasier i hele kongeriget har tilbudt 
studieretninger, hvori datalogi C indgår! Og 
disse studieretninger er helt traditionelle: 
(matematik A, fysik B, datalogi C) 
Frederiksberg Gymnasium 
Hobro Gymnasium 
 
DDD og IOI 
Dansk Datalogi Dyst (DDD) har udtaget de 
danske elever, som skal deltage i Baltic Olym-
piad in Informatics (BOI) og i International 
Olympiad in Informatics (IOI). BOI finder sted 
d. 5.-9. maj 2005. IOI foregår i Polen d. 18.-25. 
august 2005. 
Arrangeres – som sædvanligt –  af: 
Jørgen E. G. Nielsen & Knud Fjeldsted. 
www.ioi.gym.dk 
 
Effektiv sletning af harddisk 
www.pcworld.com/news/article/… 
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