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Nyhedsbrev         nr. 24                               oktober 2007 
 
Kursus og generalforsamling på ITU d. 8/11-2007 
 
Programmet kan ses i sidste nyhedsbrev nr. 23. 
Sidste frist for tilmelding er d. 12/10-2007. Send en 
e-mail til SJ@helsingoer-gym.dk (angiv navn, skole 
samt skolens EAN-nummer). 
Stiller du op til bestyrelsen? 
 
Flere tiltag vedr. IT til piger 
 
GIRL IT Camp 2007 
I efterårsferien afholder Syddanske Forskerparker to 
IT camps for piger. En for elever i 0.-9. klasse 
(Jelling), og en for 10. klasse - 3g (Kolding). 
www.girlit.dk
 
EX.I.T.E-Camp 
I november 2007 afholdes en praktik-uge for 25 
piger fra 8.-10. klasse. Campen er relateret til IT og 
teknologi. Annette Stausholm Nielsen, IBM, står bag 
arrangementet. NB: Tilmelding er slut. 
www-05.ibm.com/dk/info/top/exite.html
 
Kraftig nedgang for Datalogi C 
Faget datalogi C i STX og HF toppede i 2002 med 
1705 elever, som tog eksamen i faget. Tallet er faldet 
katastrofalt til kun 850 i 2006 – altså en halvering på 
4 år! 
Desværre er det nok ikke bunden, idet gymnasie-
reformen først slår rigtigt igennem ved eksamen i 
2007 (tal endnu ikke kendt) og især i 2008. 
 
Konkurrence 
"Vis hvorfor it er sjovt - Lav en film om det" 
 

 
 
ITEK under Dansk Industri har udskrevet en konkur-
rence for elever om at lave en YouTube-film. 
Præmien er bærbar PC eller iPod til hver person i 
gruppen (på 2-5 personer). 
Filmen skal vare 2-4 minutter. Fristen er 1. december 
2007. 
itek.di.dk/Viden+om/… (generel omtale) 
itek.di.dk/NR/…            (brochure i PDF) 
 

Studerende kan opnå Microsoft certificering 
Odense Tekniske Skole giver dygtige studerende en 
gratis mulighed for at opnå Microsoft certificering 
som teknisk specialist (MCTS). Deltagerkravet er 
omfattende og sponsorerne vil gerne have fat i de 
dygtigste af deltagerne – ’noget for noget’. 
Foregår på IT-Universitetet i oktober/november. 
www.bootcamp.flexlearn.nu
 
Microsoft Office Communication Server (OCS) 
OCS er fremtidens kommunikationsplatform, som 
samler telefoni, instant messaging og web konferen-
cer i en fuldstændig integreret løsning. 
Seminaret afholdes d. 24. oktober 2007 kl. 9:30 til 
12 hos Microsoft på Tuborg Boulevard 12, 2900 
Hellerup. Tilmelding sker ved at sende en mail til 
v-nilysg@microsoft.com senest d. 17. oktober. 
www.microsoft.com/danmark/uddannelse/... (nyhed) 
download.microsoft.com/download/...        (seminar) 
 
Excel-udvidelser til matematik 
Jens Runge har programmeret nogle udvidelser af 
Excel, så man let kan lave boksplot, histogrammer, 
trekantsberegninger mm. Findes i 3 versioner til hhv. 
Excel 2000 & XP, Excel 2003 og Excel 2007. 
home20.inet.tele.dk/runge/ (2003 + 2007) 
jens.runge.person.emu.dk   (2000 + XP) 
 
Anvendelse af Google Apps Education Edition 
På Helsingør Gymnasium findes en IT-klasse 1v, 
som anvender egne bærbare PC’er. 
Der bruges freeware programmer. Alle elever er 
oprettet i Google Apps Education Edition, som giver 
adgang til en Gmail-konto med 2GB plads til hver, 
en fælles startside, kalender og ikke mindst Google 
Docs. Docs dækker over dokumenter, regneark og 
præsentationer på nettet. Det spændende er, at Docs 
kan deles med andre – og det endda live! Så f.eks. 
kan en gruppe på 3 elever arbejde på et dokument 
samtidigt på forskellige lokationer - én skriver, de 
andre læser med. Læreren kan så til sidst rette 
dokumentet via deling. Backup sker løbende, og man 
kan gå tilbage til enhver af de tidligere versioner. 
hgit.dk
 
Danskerne er digitale analfabeter 
politiken.dk/indland/article390170.ece (pressen) 
En politik for borgernes IKT færdigheder 
www.teknologisk.dk/offentlig/20514    (rapport) 
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