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Bestyrelsen for Datalærerforeningen 
 

 
Tietgensalen på Børsen, hvor kursus og 

generalforsamling blev afholdt d. 6/11-2008 
(foto: Børge Kjeldsen) 

 
Efter generalforsamlingen d. 6/11 på Børsen har 
bestyrelsen følgende sammensætning: 
Formand Steen Toft Jørgensen (Helsingør Gym.) 
Næstformand Børge Kjeldsen (Frederiksborg Gym.) 
Kasserer Jakob Hermann (Metropolitanskolen) 
Jacob Steenløkke Bendtsen (Avedøre Gym.) 
Peer Jespersen (Silkeborg Gym.) 
 
Suppleant Jacob Munter (Nærum Gymnasium) 
 
Spiludvikling i Blender 
UNF’s GameCamp anvender open-source program-
met Blender til spiludvikling. 
www.blender.org
 
Google Apps rykker 
Forlaget Systime er gået over til at anvende Google 
Docs til redaktørarbejdet. 
www.version2.dk/artikel/8819
Googles Gmail har hidtil haft tekst-chat indbygget. 
Det er nu tilføjet chat via tale (headset) og video 
(webcam). 
www.computerworld.dk/art/48869
 
Forskningsnettet opgraderet 
Forksningsnettet forbinder universiteterne med et 
højhastighedsnet bestående af fibre med en kapacitet 
på 20 kanaler á 10 Gbit/s. 
Især en fordel ved videokonferencer og datakørsel 
fra CERN. 
ing.dk/artikel/93242

Farlig konvertering fra Excel til PDF 
Se hvad der kan ske, når IT-kompetencerne ikke er 
på plads – og man har travlt. 
www.version2.dk/artikel/8832
 
It-uddannelse til it-undervisere 
Universiteterne i Aalborg og Århus er nu klar med 
nye aktiviteter inden for de særlige uddannelsesfor-
løb, der er tilrettelagt for at give gymnasielærere 
undervisningskompetence i it-fag. 
Forløbene består af grundfag samt enkeltfag og 
fagpakker fra masteruddannelsen i it. 
Undervisningen er primært netbaseret suppleret med 
enkelte seminarer. 
Aalborg Universitet tilbyder til februar for første 
gang fagpakken Grundlæggende Indlejret Software, 
der er udviklet til at indgå i forløbet for undervisere i 
gymnasiefaget Informationsteknologi. 
Ansøgningsfristen til faget er 1. december 2008. 
Aarhus Universitet vil gerne oprette hold i grund-
fagene, der indgår i uddannelsesforløbene, hvis der 
er tilstrækkelig tilslutning. Er du interesseret i at 
komme i gang med uddannelsen og deltage i grund-
fagene, opfordres du derfor til at kontakte Michael 
Caspersen, Aarhus Universitet. Tlf. 89 42 56 67 eller 
mail: mec@cs.au.dk
Uddannelsesforløbene for gymnasielærere er udvik-
let af universiteterne i it-vest samarbejdet, Aalborg 
Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Univer-
sitet, i samarbejde med fagkonsulenterne, Medie-
lærerforeningen, Datalærerforeningen og Info 92. Et 
helt forløb er på 90 ECTS og giver ud over undervis-
ningskompetence også titlen Master i it. 
Der er forløb målrettet følgende it-fag: 
   Multimedier 
   Kommunikation/it 
   It 
   Informationsteknologi 
   Programmering 
www.itev.dk/gymnasielaerer
 
En introduktion til IPv6-teknologi 
En opgradering af IP fra version 4 til 6 er påkrævet. 
Læs en intro om emnet. 
www.comon.dk/news/en.introduktion.til.ipv6-
teknologi_38237.html
 
Temaside om web 2.0 på EMU’en 
www.emu.dk/tema/web2/
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Embedded European Tour 
D. 20. november er der en hel dag på IT-Universite-
tet med Lego og udvikling af indlejret software. Det 
er gratis at deltage. Arrangeret af Martin Esmann, 
Microsoft. 
blogs.msdn.com/mesmann/...
 
Bertel Haarder om IT i folkeskolen 
Undervisningsministeren mener, at der skal mere fut 
i IT hos lærerne i folkeskolen. Formanden for IT-
vejlederforeningen svarer Haarder. 
www.computerworld.dk/art/48681
 
Kloge ord om IT fra en tidligere politiker 
Frank Jensen (tidligere folketingsmedlem og mini-
ster for Socialdemokratiet) har nogle meget relevante 
synspunkter omkring IT, som han mener svigtes af 
politikerne. 
www.version2.dk/artikel/9067-frank-jensen-
itbranchen-svigtes
 
Kampagne: ”Vælg dit livs karriere i it-branchen” 
IT-Branchen og Dansk Erhverv (som begge har 
domicil på Børsen) har netop fået fremstillet en 
pixibog med karriereoversigt for gymnasieelever. 
Pixibogen forventes distribueret til ungdoms-
uddannelserne. 
www.uniflip.com/catalogs/7246/12889/pub/
Det tilhørende website er først rigtigt klart medio 
december. 
choosedifferent.com
 
ISSUU – You Publish 
Firmaet bagved ISSUU har fået 29 millioner til at 
realisere projektet med at blive tryksagernes 
YouTube. Ideen er, at brugerne uploader f.eks. en 
PDF-fil med en brochure. Systemet vil så automatisk 
generere en flash-fremviser, så brochuren bliver 
rigtig spændende vist på skærmen. 
Serverteknikken bagved er cloud computing, idet 
Amazon.com stiller serverfarmene til rådighed. 
Derfor kan ISSUU skalare helt vildt, hvis det er 
nødvendigt. 
Programmeringsproget er Erlang, som er udviklet af 
Ericsson til telefoncentraler. Sproget er udviklet til at 
anvende distribuerede servere. Er nu open-source 
software. 
NB: Prøv ISSUU til skolens reklamefolder! 
www.version2.dk/artikel/8925
www.erlang.org
issuu.com
 

 
Seminar 
”De digitale elever, Trussel eller mulighed” 
Iteo indbyder til gratis seminar kl. 13-17. Sjælland 
(Gisselfeld Kloster) d. 18/11, Jylland (Innovation 
Lab, Århus) d. 20/11. 
Tilmeldingsfristen er overskredet. Fristen var d. 
15/11. 
www.iteo.dk/filemanager/download/59/ 
Invitation%20del%202%20installer_MS-
ITEO_lav.pdf      (invitation med agenda) 
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