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Udviklingsprojekt 
 
Datalærerforeningen har søgt og fået midler til 
et udviklingsprojekt. Der skal udvikles mate-
riale til et kursus for datalogilærere, med 
følgende indhold: 
Et antal temaer færdigudvikles med 
undervisningsbeskrivelser og eksempler på 
eksamensopgaver. 
 
Tidsramme i 2006: 

• februar - 27. marts: via elektronisk 
kommunikation fastlægges temaerne 

• 27. - 29. marts: internat, hvor 
arbejdsgruppen planlægger 
kursusforløb med indhold. 

• 29. marts - maj: via elektronisk 
kommunikation færdiggøres 
kursusmaterialet. 

Sted for internat meddeles senere. 
 
Arbejdsgruppen skal bestå af 5 personer og har 
du lyst til at deltage, sendes en mail til 
elisabeth.husum@skolekom.dk senest 1. marts. 
 
Datalærerforeningen har via de søgte midler 
mulighed for at udbetale et honorar, svarende 
til de 7,4 timer, der normalt udbetales i 
forbindelse med kursusaktivitet, så det ikke er 
skolen der skal betale for den indsats du yder. 
 
Regionalt endagskursus datalogi 
faglig inspiration og ny eksamensform 
 
Kursusdagen er todelt. Første del er faglige 
indslag med aktuelle emner, som inspiration til 
datalogiundervisningen. Anden del drejer sig 
om den nye eksamensform i datalogi. Målet er 
at få skabt en konsensus om, hvordan disse nye 
former skal praktiseres. Dette gøres ved præ-
sentation af eksempler på eksamensopgaver og 
synopser/opgaver. 
Nærmere information om de faglige indslag 
samt detaljeret program følger snarest.  
 
Tid: 20/3-2006 kl. 9.30-16.00 
Sted: IT-parken, Aabogade 34, 8200 Aarhus N 
  
eller 

Tid: 23/3-2006 kl. 9.30-16.00 
Sted: Københavnsområdet 
 
Tilmelding: efteruddgym.emu.dk/…
 
Kontingentbetaling 2006 
Igen i år blev der trukket lod blandt de med-
lemmer, som selv indbetalte kontingent via 
netbank. Rødvinen blev vundet af: 
Anita Lauridsen, Hadsten 
Jørgen Moss, Søndersø 
Elisabeth Husum, Randers 
Aage Frost Mathiesen, Randers 
 
W3schools 
Fremragende guides til hjemmesidefremstil-
ling: HTML, XML, PHP osv. 
www.w3schools.com
 
Guide til hjemmesiden (9am.dk) 
På 9am.dk findes danske guides til hjemme-
sidefremstilling, f.eks. HTML, ASP, CSS, 
XML, XHTML, Javascript. 
www.9am.dk
 
LEGO Mindstorms NXT 
Nyudviklet version af LEGO Mindstorms, som 
vil komme på markedet ultimo 2006. 
Softwaren til styringen er igen lavet af Nati-
onal Instruments. 
Overførsel af program fra PC til Mindstorm vil 
ske trådløst via Bluetooth eller via USB. 
digital.ni.com/worldwide/bwcontent.nsf/...
og 
mindstorms.lego.com/default.aspx
 
Wink 
Wink er gratis software, som kan anvendes til 
at lave tutorials om brug af software mm. 
Visning sker med flash player. 
www.debugmode.com/wink/  
 
GeoGebra 
Et flot, brugervenligt og gratis stump software, 
som kan anvendes i matematik til dynamisk 
geometri og algebra. Velegnet til projekt i 
datalogi med java og javascript. 
www.geogebra.at
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