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Datalærerforeningens bestyrelse 
Efter generalforsamlingen d. 22/11-2006 har 
bestyrelsen konstitueret sig: 

• Knud Ole Reffstrup, formand 
• Steen Toft Jørgensen, næstformand 
• Peter Holm, kasserer 
• Børge Kjeldsen 
• Jacob Munter 

Suppleanter:  
• Kirsten Pedersen 
• Niels Holm Olesen 

          
Rekruttering af IT-studerende 
 
Stort fald i ansøgertal på ITU 
IT-Universitetet har optag 2 gange pr. år. Denne 
gang er ansøgertallet styrtdykket fra 221 til 124! 
ITU er ikke med i nogen fusion på universitets-
området. 
www.computerworld.dk/art/36654
 
Danske IT-institutter vil arbejde for at tiltrække 
flere studerende 
Se pressemeddelelsen: 
www.it-vest.dk/...  
 
IT-natten 2007 

    
IT-branchen har taget initiativ til IT-natten, som 
foregår over hele landet onsdag den 17. januar 
2007 fra kl. 16 og til kl. ca. 20. Gymnasieelever 
besøger IT-virksomheder. Websitet er i øvrigt 
glimrende til at få en oversigt over IT-uddannel-
ser i Danmark. 
NB: Hvorfor skal lærere logge ind for at se 
materialet? Det øger ikke ligefrem tilslutningen! 
www.it-natten.dk
 
Temaer i datalogi-undervisningen 
På EMU’en findes 9 temaer tilgængelige. De er 
frembragt på Datalærerforeningens kurser i 2006. 
www.emu.dk/gym/fag/dl/inspiration/temaer.html
 
Billedbehandling på nettet 
Via AJAX programmering findes der nu gratis 
billedbehandling på Internettet. Upload en fil 
med et billede og ændrer det online. Gem det 
igen lokalt. 
www.pixer.us

Gratis computerbøger på nettet 
Det er en omfattende samling af referencer til frit 
tilgængeligt materiale dækkende alle aspekter fra 
signalbehandling til fortran. 
freecomputerbooks.com
 
Gratis software 
 
Borland Turbo software 
Borland tilbyder nu gratis versioner af udvik-
lingssystemerne Delphi (til Windows eller til 
.NET), C++ og C#. De kalder dem, med et hint 
til fortiden, for turbo-versioner. 
www.turboexplorer.com
 
Microsoft Express Editions 
Microsoft tilbyder gratis versioner af forskellige 
udviklingssystemer. Disse omtales som Micro-
soft Express Editions. 
msdn.microsoft.com/vstudio/express/default.aspx
 
PortableApps Suite 
En fantastisk samling software, som kan køre fra 
en USB-stick eller iPod, når den sættes i en 
Windows PC. John T. Haller har nu også skabt 
en startapplikation, som kan startes direkte fra 
USB-sticken og som fungerer som Stifinder, 
Backup og Menusystem! Dokumenter fra 
OpenOffice mm. er samlet i en mappe på USB-
sticken, så man ikke uforvarende får gemt filer 
på PC’en. FireFoxen er version 2.0, og bogmær-
ker gemmes naturligvis på USB-sticken. Der er 
altså tale om det ultimative rejsesoftware, når du 
kommer til en internetcafe eller et fremmed 
hotel. Office-pakke, mail, FTP-klient osv. Man 
kan endda installere en kæmpe XAMPP-pakke 
med alskens serversoftware (apache, PHP etc.). 
portableapps.com/suite
 
CMSimple 
Simplet kompakt PHP-baseret CMS-system. 
Kræver PHP4/5 på serveren. 
www.cmsimple.dk
 
Musik på nettet 
Et interessant sted, hvis man har hang til online 
musik på nettet med alle mulige genre indenfor 
musik: www.last.fm
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