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Valg på generalforsamlingen d. 8/11-2007: 
 
Afgående bestyrelsesmedlemmer var Knud Ole 
Reffstrup og Børge Kjeldsen. 
Til bestyrelsen blev valgt Børge Kjeldsen (genvalg) 
og Niels Østergaard, Birkerød Gymnasium. 
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Jacob 
Stenløkke Bendtsen og Niels Holm Olsen. 
Som revisor blev valgt John Q. Christensen og som 
revisorsuppleant Jørgen Frimodt Hansen. 
 
Konstituering af bestyrelsen: 
Steen Toft Jørgensen (formand) 
Børge Kjeldsen (næstformand) 
Peter Holm (kasserer) 
Jacob Munter (medlem) 
Niels Østergaard (medlem) 
 
Referat, beretning, oplæg mm. kan læses på: 
www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/ 
generalforsamlinger.html
 
Ny lærebog til datalogi C 
 

 
 
Bogen omhandler: 

• analyse, design og implementering af 
databaser 

• brugergrænseflade i forbindelse med design 
af hjemmesider 

• elementær programmering gennem script-
sprog 

• og giver et kendskab til computerens 
virkemåde via von Neumanns model 

www.gyldendal-uddannelse.dk/...
 
Freeware til programmering 
processing.org er et programmeringssprog til at lege 
med grafik. 
chuck.cs.princeton.edu er et programmeringssprog 
til at lege med lyd. 

 
Regeringsgrundlaget om IT 
 
En mere ambitiøs anvendelse af it på 
uddannelsesinstitutionerne 
Der skal gradvist etableres gratis trådløst internet på 
alle selvejende uddannelsesinstitutioner. Al skriftlig 
kommunikation mellem studerende og uddannel-
sesinstitutioner skal foregå elektronisk, og alle stu-
derende på videregående uddannelser skal have mu-
lighed for at aflevere skriftlige opgaver elektronisk. 
Ændringerne skal gennemføres i takt med, at uddan-
nelsesinstitutionerne udskifter deres nuværende it-
systemer. 
 
Danmark som førende informations- og 
kommunikationssamfund 
Digital kommunikation mellem det offentlige og 
virksomhederne skal udbredes til alle relevante om-
råder, og al relevant skriftlig kommunikation mellem 
virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt, 
senest i 2012. Brugen af digitale løsninger, der tager 
udgangspunkt i virksomhedernes situation, og hvor 
data bliver genbrugt på tværs af myndig-hederne, 
skal fremmes. Virk.dk skal videreudvikles med en 
”Min Side” for virksomhederne. 
 
www.stm.dk/imagesUpload/dokument/ 
samlet%20regeringsgrundlag.pdf      (75 sider) 
 
IT-Branchens mangel på arbejdskraft 
IT-Branchen har brug for en HR-kriseplan: 
www.computerworld.dk/art/42123                 (19/10) 
Vores mødre kan være farlige for it-udviklingen: 
www.computerworld.dk/art/42364                 (31/10) 
Unge kender intet til it-job                              (1/11) 
www.computerworld.dk/art/42376
 
Udvalget ”Unge I IT-Branchen”: 
www.itb.dk/site.aspx?p=1286
Bl.a. skal IT-Branchen ud på skolerne: 
www.itb.dk/...skolerne.pdf
Analyse af manglen på arbejdskraft: 
www.itb.dk/...rapport.pdf
 
Tutorials til IT 
På University of Texas har School of Information et 
godt website med vejledninger til programmer: 
www.ischool.utexas.edu/technology/tutorials/
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Konference om åbne standarder i det offentlige 
 
Aftalen udspringer af folketingsbeslutning B 103 fra 
juni 2003 om anvendelse af åbne standarder for soft-
ware i det offentlige, og indebærer, at samtlige of-
fentlige myndigheder fra 1. januar 2008 skal anven-
de syv sæt af åbne standarder i nye it-løsninger. 
Herudover skal offentlige myndigheder inden den 1. 
januar 2008 forberede deres it-systemer på at kunne 
modtage tekstbehandlingsdokumenter i de åbne 
dokumentformater ODF og OOXML. 
 
Konferencerne finder sted kl. 11.45-17.00: 
3. december 2007 i Århus (tilmelding senest 28/11) 
www.itb.dk/site.aspx?p=853&aid=344
10. december 2007 i København (tilmelding senest 
5/12) www.itb.dk/site.aspx?p=853&aid=345
 
Konferenceprogram: 
www.oio.dk/files/Konferenceprogram.pdf
Tilmelding til Vibeke Løcke (vil@itst.dk) med navn 
og ansættelsessted. 
 
Baggrundsmateriale: 
Åbne standarder for software i det offentlige 
www.oio.dk/aabnestandarderforsoftware
De syv sæt af åbne standarder 
www.oio.dk/standarder/de_syv_saet
 
Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer 
Mange uploader office-filer til hjemmesider, og 
sender mails med vedhæftede filer til modtagere 
uden for institutionen. 
Det kræver opmærksomhed omkring de skjulte data 
(rettelser, metadata, indlejrede objekter, filinforma-
tioner om drev, sti osv.). 
Kan løses ved konvertering til PDF eller ved plugin i 
Office-pakken. 
www.oio.dk/files/Vejledning_om_risici_ 
ved_skjulte_data_i_Office-filer.pdf
 
Efterårsaktivitet for unge (DIKU/Microsoft) 
Folkeskoleelever på 13-16-årige har i efterårsferien 
arbejdet i 3 dage med robotter og programmering på 
DIKU. 
Det er 4. led i Microsofts satsning. Tidligere har 
været afholdt skoler i billedbehandling, video-
redigering og hjemmesidefremstilling. 
www.computerworld.dk/art/42013
 
 
 

 
Mindmaps 
1) Mindmeister er et gratis web-baseret mindmap-
program (tilmelding på www.mindmeister.com), 
dvs. ingen installation. Flere kan samtidigt arbejde 
på samme mindmap. 
2) Mindmaps kan uploades og downloades til det 
gratis OpenSource mindmap-program FreeMind 
(freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/ 
Main_Page#Download_and_install) 
(Vælg version 0.9 selv om det er en beta - ellers 
kommer tekstnoter ikke med). 
3) Desuden er der samme muligheder med 
betalingsprogrammet MindManager. Mindmaps kan 
også downloades som billede, pdf-fil eller en 
formatteret RTF-fil til viderebearbejdning i fx MS-
Word. 
 
Ubuntu 7.10 
Linux-distributionen Ubuntu er i oktober 2007 
kommet med en verison 7.10, som får glimrende 
anmeldelser. Video på YouTube demonsterer nye 
muligheder med desktoppen. 
www.ubuntu.com
www.youtube.com/watch?v=bvnQE1EAEZY
 
it-natten 
 
Tilmeldingen er åben for elever 
Du kan nu gå ind og se hvilke ture der findes i dit 
område på www.it-natten.dk/ruter. Hvis din skole 
ikke er blevet oprettet som opsamlingssted kan vi 
stadig finde ud af at hente jer - hvis du lover at stille 
op med 15-20 elever. Ring eller skriv til sekretariatet 
på 72 25 56 46 eller info@it-natten.dk
Opret dig som kontaktperson og følg med i nye ture 
eller ændringer i dit område. 
 
Se link til nedenstående 4 punkter på EMU’en: 
www.emu.dk/gym/fag/ma/nyheder/2007/ 
emustj-nov26_1550_it_natten.html
• Informationsbrev om it-natten 
• Print en A4 plakat og hæng den op 
• Hent en præsentation til eleverne 
• Hent et banner til jeres hjemmeside 
 
Bland de elever der har tilmeldt sig inden 15. decem-
ber 2007 trækkes der lod om en iPod Touch - så det 
betaler sig at være hurtig. 
It-natten finder sted d. 6. februar 2008. 
www.it-natten.dk
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