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Nyt fra Datalærerforeningen 
 
Datalærerforeningens blad ”Read-IT” 
Bestyrelsen har efter nøjere drøftelse besluttet at 
omstrukturere informationen til medlemmerne, 
således at den fremover vil udkomme på en mere 
hensigtsmæssig måde end hidtil: i stedet for fire 
årlige numre af ”Read-IT” med en blanding af 
nyheder, referater og faglige artikler, vil vi fremover 
satse på at udgive ét årligt temanummer af bladet 
med en række artikler til nærmere belysning af et 
udvalgt emne. Til gengæld vil aktuelle nyheder, 
kursusannonceringer, links m.m. blive bragt i 
Nyhedsbrevet, som vil blive udsendt til alle 
medlemmer med hyppige mellemrum. Herved 
opnås, at nyheder altid vil komme til medlemmernes 
kundskab, inden de måske allerede er blevet 
uaktuelle, tidsfrister overskredet osv. 
 
Temanummer af ”Read-IT” 
Første temanummer af ”Read-IT” vil blive bragt til 
efteråret og vil fokusere på erfaringerne med det år 
med reformen, som til den tid er gennemført. 
Kontakt redaktør Børge Kjeldsen, e-mail 
boerge.kjeldsen@skolekom.dk
 
Mailkonto til nyhedsbrevet 
Af hensyn til modtagelse af det elektroniske nyheds-
brev, er det vigtigt at medlemmerne opdaterer 
foreningen med den gyldige e-mail-adresse. 
Kontakt kasserer Peter Holm, e-mail 
peter.holm@skolekom.dk
 
Vindere af vingave 
Blandt de medlemmer, som har indbetalt kontingent 
via netbank før udsendelse af indbetalingskort, er 
der udtrukket 4 vindere: 

• Jørgen Moss, Nordfyns Gymnasium 
• Bent Ejner Aarre, VUC Vestsjælland Syd 
• Jørgen Drage Voldstad, Vejlefjordskolen 
• Mette Machholm, Nærum Gymnasium 

Vinderne vil få tilsendt 1 flaske vin hver. 
 
Forsøg med datalogi på B-niveau 
I et forsøg på at modvirke gymnasiereformens 
skader på omfanget af datalogiundervisningen, og af 
mange andre gode grunde, arbejder nogle 
datalogilærere på at få etableret forsøgsundervisning 
med datalogi på B-niveau. Har du lyst til deltage 

med at udforme faget eller måske forsøge at få det 
etableret på egen skole vil vi gerne høre fra dig. 
Kontakt datalærerforeningens formand Knud Ole 
Reffstrup, som også kan informere nærmere om 
initiativet. knud.o.reffstrup@skolekom.dk
 
Kursus i datalogi efter reformen 
Ry Parkhotel d. 3.-4. september 2007  
www.ryparkhotel.dk
Pris: kr. 2.200  
Tilmelding senest 1. juni til Knud Ole Reffstrup 
knud.o.reffstrup@skolekom.dk
P r o g r a m  
3. september:  
kl. 11.00: love og regler  
kl. 12.00-13.00: frokost  
kl. 13.00-14.00: synopsis og eksamen  
kl. 14.00-14.30: brainstorm over nye temaer  
kl. 14.30-15.00: kaffe  
kl. 15.00-18.00: workshop om temaer  
kl. 18.00-19.00: aftensmad  
kl. 19.00-21.00: fremlæggelser  
4. september:  
kl. 09.00-12.00: eksamensopgaver + fremlæggelse  
kl. 12.00-13.00: frokost  
kl. 13.00-15.00: datalogi i AT + datalogi og de 
andre fag (i studieretning) 
kl. 15.00-15.30: plenum  
Kurset henvender sig til datalogilærere, der har eller 
som skal have hold efter den nye læreplan. Formålet 
er at få gennemarbejdet læreplanen og dens krav til 
undervisningens tilrettelæggelse, herunder de nye 
eksamensformer. Det er en gentagelse af et 
tilsvarende kursus fra 2006. Resultater fra det 
tidligere kursus’ workshop kan ses på datalogis 
hjemmeside: 
www.emu.dk/gym/fag/dl/inspiration/temaer.html
 
Kick-off møde 
Næstformanden og fagkonsulenten deltager i et 
møde i IT-Branchen, hvor emnet er, hvordan man 
tiltrækker unge mennesker til de mange arbejdsplad-
ser indenfor IT-området. 
Mødet er arrangeret af IT-Branchen, og holdes på 
Børsen d. 9. maj 2007 kl. 14-16. 
Mødet skal følges op at udvalgsarbejde. 
Deltagelse er gratis og tilmelding kan foregå på: 
www.itb.dk/site.asp?p=853&aid=232
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Game Development Camp 2007 
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) 
arrangerer igen i år en sommercamp for gymnasie-
elever om spiludvikling. Finder sted 22.-28. juli 
2007. Tilmeldingsfristen er 1. juni 2007. 
www.gdc2007.dk
 
Nyhedsbrev fra Microsoft Uddannelse 
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra Microsoft 
Uddannelse i Danmark ved at sende en mail til 
Torben Andersen, teknisk specialist, Uddannelses-
sektoren Microsoft. Nyhedsbrevet indeholder 
naturligvis nyheder om Windows, Office osv. rettet 
imod skoleverdenen samt kurser & seminarer. 
tanderse@microsoft.com
 
Handelsskoler sparer på IT-budgetterne 
Central styring og omfattende samarbejde mellem 
handelsskoler sparer dem for mange millioner om 
året i IT-omkostninger. 
Karl Leer fra Effektiv Fælles It-Funktion (EFIF) 
bremses dog pt. af UVM, som ikke tillader videre 
udbredelse. En sag for juristerne! 
www.version2.dk/artikel/2212
 
Faglige arrangementer på DTU 
Afdelingen for Computer Science & Engineering 
(CSE) ved institut for Informatik og Matematisk 
Modellering (IMM) på DTU tilbyder faglige arran-
gementer for gymnasieklasser. 
Instituttet vil gerne give gymnasielever et indblik i 
IT-ingeniørområdet på et ikke-teknisk niveau. 
Afdelingen har forberedt underholdende demonstra-
tioner af aktuelle projekter ved IMM samt interak-
tive arrangementer, hvor vores gæster kan afprøve 
deres evner til at løse et reelt problem. 
Vi ønsker at præsentere de arbejdsfelter, som vores 
studerende beskæftiger sig med under studiet og 
senere i erhvervslivet. 
Der vil undervejs være mulighed for at diskutere 
med lærerne og få information om IT-uddannelserne 
på DTU. Varigheden kan tilpasses efter gæsternes 
ønske. 
En rundvisning på DTUs campus kan også arrange-
res og vi vil også gerne byde på frokost i DTUs kan-
tine. 
Henvendelse til Paul Fischer, 4525 3713 eller 
paf@imm.dtu.dk
 
 
 
 

 
Nye it-kompetencer gennem master i it 
Masteruddannelsen i it er en landsdækkende uddan-
nelse, der tilbyder højtuddannede it-professionelle 
nye kompetencer. 
It-udvikling kræver kompetencer inden for både 
softwarekonstruktion, interaktionsdesign og orga-
nisation. Alle disse områder er dækket i masterud-
dannelsen i it, der henvender sig til højtuddannede 
it-medarbejdere, som beskæftiger sig med ledelse, 
udvikling og implementering af it.  
Uddannelsen foregår på deltid ved siden af deltag-
ernes daglige arbejde. Undervisningen gennemføres 
primært via nettet kombineret med enkelte 1-2 
dages seminarer. Deltagerne vælger individuelt, om 
de ønsker at læse enkelte fag eller at tage en hel 
masteruddannelse. 
 Ved næste optag på uddannelsen tilbydes følgende 
fagpakker: 
· XML- og webteknologi 
· Software procesforbedring 
· It-projektledelse 
· It-medier og kommunikation 
· It, kultur og læring 
· Oplevelsesdesign 
· Digital storytelling 
· Interaktive multimedier 
· Interaktive, fysiske produkter 
 Bag masteruddannelsen i it står it-vest samarbejdet 
mellem Aalborg Universitet, Syddansk Universitet 
og Aarhus Universitet – herunder Handelshøjskolen 
i Århus. Siden uddannelsens start i februar 2006 har 
200 it-professionelle fra et bredt spekter af 
virksomheder deltaget i fag under master i it, 
I maj kan du komme til informationsmøde om 
masteruddannelsen i it i fire byer over hele landet: 
· 2. maj i Århus (Aarhus Universitet) 
· 9. maj i København (IT-Branchen) 
· 10. maj i Sønderborg (Syddansk Universitet) 
· 23. maj i Aalborg (Aalborg Universitet) 
Tilmelding til informationsmøderne sker via hjem-
mesiden, hvor du også kan læse mere om uddannel-
sen. 
www.itev.dk
 
Kompetence i IT-fag for gymnasielærere 
It-vest har oprettet specielle muligheder for at gym-
nasielærere kan opnå undervisningskompetence i 
IT-fag på STX, HF, HHX, HTX. Og samtidig opnår 
man en master i IT. 
www.itev.dk/index.php?id=284
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