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Administrative fællesskaber: 
Folketinget har vedtaget et fængselsforlig, som 
ung-domsuddannelserne skal betale. 
Undervisningsmini-steriet arbejder derfor med 
planer for administrative fællesskaber. Perioden for 
implementeringen er 2009-2011. 
Et af områderne for administrative fællesskaber 
er IT. Derfor vil datavejledere blive påvirker af 
beslutningen, og måske få ændret arbejdsfor-
hold. 
Problemstillinger er en opgave for bestyrelserne på 
institutionerne, så det et godt forum til at påvirke, 
hvad der skal ske på dit gymnasium/kursus. 
 
Overordnet website om administrative 
fællesskaber: 
www.uvm.dk/For%20institutioner/...
 
Beslutningsgrundlag om administrative 
fællesskaber (om IT: side 73-80, 200-210): 
www.uvm.dk/~/media/Files/IS/PDF08/... (PDF) 
 
Gratis e-bøger 
Forlaget Libris har offentliggjort 2 hæfter som e-
bøger. 
www.e-pages.dk/libris/2/ (Google) 
www.e-pages.dk/libris/4/ (Google Earth og Maps) 
 
Gratis software til skoleelever 
Tønder Kommune giver hver skoleelev en USB-
nøgle med software. Det sikrer, at eleverne 
anvender samme software som skolerne, og 
kommunen sparer penge. 
www.toender.dk/asp/news.asp?...
www.business.dk/article/20081218/techmobil/...
 
Sikkerhedsseminar for uddannelsesinstitutioner 
Microsoft indbyder til et seminar tirsdag d. 20. 
januar 2009 i Hellerup eller torsdag d. 22. januar 
2009 i Fredericia. 
Læs agendaen (samt andre nyheder): 
www.microsoft.com/danmark/uddannelse/...
 
Ingen IT i ny pædagogikumsordning 
Lærerkandidaterne fra august 2009 skal ikke have 
et obligatorisk IT-kursus! 
Se udklip og kommentar på Datalærerforeningens 
hjemmeside: 
it-og-data.dk

 

 
Choosedifferent.com 
 
IT-Branchen kører pt. 
en kampagne for at få 
unge til at studere og 
arbejde indenfor IT-
området. 
En håndfuld unge 
mænd og kvinder 
omtales. 
Pixibøger kan bestilles 
gratis. 
 
Kampagnesitet: 
choosedifferent.com
 
Omtale i 
Computerworld: 
www.cw.dk/...
 
Bannere til reklame på 
skolens hjemmeside 
mm. findes på: 
clients.designit.com/...

 
 
DIKU skærer ned 
Som følge af faldende optag af datalogi-studerende 
er Datalogisk Institut ved Københavns Universitet 
tvunget til at skære ned. Generelt gælder det hele 
det naturvidenskabelige fakultet. 
www.version2.dk/artikel/9372-nedskaeringer-paa-
diku-koster-datalog-kvalitet
 
Kalender 
Mangler du en (papir)kalender nu hvor ejendoms-
mæglerne ikke sender så mange reklamekalendere 
ud pga. boligkrisen – og vil du gerne slippe for at 
se på mæglerlogo mm.? 
Så prøv ”kalendersiden”, hvor du lynhurtigt kan få 
produceret en kalender i PDF-format. 
kalendersiden.dk

http://www.uvm.dk/For%20institutioner/Struktur%20og%20udbud/Institutionsudvikling/Administrative%20faellesskaber.aspx
http://www.uvm.dk/%7E/media/Files/IS/PDF08/Struktur_udbud/Instn_udvikling/Admn_faellesskab/081219_beslutningsgrundlag_adm_faelles_rapport.ashx
http://www.e-pages.dk/libris/2/
http://www.e-pages.dk/libris/4/
http://www.toender.dk/asp/news.asp?mnu=319&ID=2744&k=nto
http://www.business.dk/article/20081218/techmobil/81218092/
http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/nyhedsbreve/december08.htm
http://it-og-data.dk/
http://choosedifferent.com/
http://www.computerworld.dk/art/49616
http://clients.designit.com/choosedifferent/presentation/
http://www.version2.dk/artikel/9372-nedskaeringer-paa-diku-koster-datalog-kvalitet
http://www.version2.dk/artikel/9372-nedskaeringer-paa-diku-koster-datalog-kvalitet
http://kalendersiden.dk/
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Dansk Datalogi-Dyst 

DDD er udtagelseskonkurrencen til den 21. 
internationale Datalogi-OL 2009, som foregår i 
Bulgarien. 
Udtagelseskonkurrencen afholdes over flere runder 
i løbet af foråret 2009. Konkurrencen er åben for 
alle elever i de gymnasiale uddannelser, som er 
født efter 30/6-1989. Tilmelding snarest!  
En plakat om arrangementet kan downloades på: 
ddd.emu.dk/plakat
Hjælp os med at finde talenterne! 
Ingen af deltagerne fra de foregående år har set 
disse plakater hjemme på deres skoler, men kun 
hørt om DDD via jungletrommen. 
Giv derfor en håndsrækning: udprint plakaten på 
skolens farveprinter og hæng den op i computer-
lokalerne. Og lav et link til plakaten på skolens 
intranet. 
Og allervigtigst: grib fat i skolens IT-nørder og 
fortæl dem om DDD. 
Deltagerne skal kunne programmere godt i Pascal 
eller C++ (eller være godt i gang med at lære det) 
og vil på vores træningslejre blive undervist i 
vigtige datalogiske algoritmer. 
Nærmere detaljer fremgår af projektets website på 
EMU: ddd.emu.dk hvor også tilmeldingen foregår. 
Her kan man også finde gamle ioi-opgaver. 
Nå ja, og hvorfor står der så ioi på logoet ovenfor? 
Det står for International Olympics in Informatics. 
 
Kontaktperson: 
Knud Fjeldsted, Rungsted Gymnasium. 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Demo: fejlrettelse på DVD 
Tom Høholdt fra DTU har en demo af, hvordan 
Reed-Solomon kodning kan finde og korrigere fejl 
på en DVD. Interaktiv demo, hvor man kan vælge 
billede og selv lave pixel-fejl på billedet. 
www2.mat.dtu.dk/people/T.Hoeholdt/DVD/
 
Grenå HTX anvender spil 
World of Warcraft vil indgå i undervisningen! 
www.computerworld.dk/art/49624
 
IE8 på vej 
Microsoft er på vej med Internet Explorer 8, som 
vil blive installeret på PC’er via automatisk 
sikkerheds opdatering. 
Microsoft har lavet er toolkit, som forhindrer IE i 
at blive opdateret automatisk – hvis du nu ikke 
ønsker det, f.eks. fordi du ikke er sikker på, at alt 
fungerer som forventet. 
www.version2.dk/artikel/...
www.microsoft.com/downloads/...
 
 

http://ioi2009.org/
http://ddd.emu.dk/plakat
http://ddd.emu.dk/
http://ioinformatics.org/
http://www2.mat.dtu.dk/people/T.Hoeholdt/DVD/
http://www.computerworld.dk/art/49624
http://www.version2.dk/artikel/9519-microsoft-goer-klar-til-automatisk-udrulning-af-internet-explorer-8
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=21687628-5806-4ba6-9e4e-8e224ec6dd8c&displaylang=en

