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Generalforsamling + kursus 2008 
 
Datalærerforeningen afholder efteruddannelses-
kursus efterfulgt af generalforsamling på Børsen – 
den historiske Christian IV bygning i København, 
hvor IT-Branchen holder til. 
Datoen er d. torsdag 6. november 2008 kl. 11-17 
incl. frokost 
Reserver dagen i din kalender! 
Agenda følger i næste nyhedsbrev eller mail til 
medlemmer. 
 
 
 
Ny fagkonsulent i IT-fagene 
Henning Agesen er pr. 1. august 2008 udnævnt til 
UVM’s fagkonsulent i IT-fagene (datalogi, multi-
medier, informationsteknologi, programmering) 
Henning er lektor på Espergærde Gymnasium og 
HF, og har undervisningskompetence i multimedier. 
Kontakt pr. mail: Henning.Agesen@uvm.dk
 
 
 
Årets søgning til IT-uddannelserne 
Bacheloruddannelser på universiteterne (fald på 
6%): www.comon.dk/news/...
IT-Branchen: Masser af arbejde til alle dataloger: 
www.computerworld.dk/art/47001
Flere kvinder starter på en it-uddannelse (19/8): 
www.version2.dk/artikel/8189
It-branchen rykker tættere på de unge (27/8): 
www.computerworld.dk/art/47577
 
 
IT- og Mediegymnasiet indviet på Niels Brock 
Onsdag d. 27/8-2008 blev IT-linjen på handels-
gymnasiet Niels Brock indviet af Bertel Haarder. 
Eleverne har bla. It på B-niveau som studieretnings-
fag, og skal vælge ét af valgfagene programmering 
C, multimedier C eller innovation C. 
www.uvm.dk/08/navle.htm?menuid=6410
www.brock.dk/om-niels-brock/nyhederpresse/...
Læs nærmere om indholdet: 
www.brock.dk/ungdomsuddannelser/...
Folder om uddannelsen: 
www.brock.dk/fileadmin/user_upload/brock/pdf/...

Finanslov 2009 
IT-Branchen har sendt et tydeligt signal til regerin-
gen om at bruge af midler fra globaliseringspuljen til 
opkvalificering af højtuddannede indenfor IT-
området. 
www.business.dk/article/20080827/...
Læs IT-Branchens pressemeddelelse fra 26/8: 
www.itb.dk/everest/showdoc.asp?id=...
 
Game Development Camp 2008 afviklet 
50 unge har knoklet med computerspil i Aalborg i 
sommerferien. 
www.computerworld.dk/art/47122
www.comon.dk/news/...
game.unf.dk
Der er udviklet 7 spil, som kan afprøves, og 
kildekoden kan hentes: game.unf.dk/spil2008.php
 
Fordeling af elever på hold i Lectio 
2 DTU-studerende har i specialet arbejdet med NP-
problemet at fordele elever optimalt på hold i 
forbindelse med holdoprettelser på gymnasierne. 
Resultatet anvendes allerede nu i Lectios modul til 
holdplanlægning. 
 
Lynhurtigt JavaScript i Firefox 3.1 
Version 3.0 af Firefox gav en kraftig forbedring af 
afviklingen af JavaScript og AJAX. Næste version 
3.1 vil lave et kvantespring og give endnu hurtigere 
afvikling. 
www.computerworld.dk/art/47578
 
Trådløst netværk på Espergærde Gymnasium
Hastigheden og kapaciteten på det nye trådløse 
netværk er høj – lige som prisen! 
Som det første gymnasium i Danmark har Esper-
gærde Gymnasium installeret en anderledes tekno-
logi fra Meru. Teknologien opfylder 811.b/g/n, og 
roaming fungerer fremragende. 
ing.dk/artikel/90451
www.merunetworks.com (producent) 
www.leba-innovation.dk (leverandør) 
 
IT i folkeskolen 
Dagbladet Politiken har netop en hovedartikel om 
brugen af IT i folkeskolen. 
Situationen passer vist også på gymnasiet! 
politiken.dk/uddannelse/article559772.ece
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