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Blog på business.dk 
Formanden har i juni måned vikarieret for Dorte 
Toft på bloggen bizzen.blogs.business.dk (udgivet 
af Berlingske koncernen). Dorte Toft holdt 3 ugers 
fortjent ferie i juni efter afsløringen af Stein 
Bagger. Formanden skrev disse 4 blogs: 

! blog1 (gymnasiet i dag) 
! blog2 (IT for nye lærere) 
! blog3 (IT i undervisningen) 
! blog4 (Datalogi-faget) 

Som et resultat af disse blogs blev formanden 
interviewet til Version2 d.11/8-2009: 
www.version2.dk/artikel/11752
 
Rapporterne vælter frem: 
 
E-readiness rankings 2009 
Utroligt, men altså en international undersøgelse 
fra The Economist og IBM sender Danmark til tops 
indenfor IT. UVM bruger naturligvis resultatet til at 
prale med indsatsen i folkeskolen. Men hvad med 
gymnasiet? 
www.uvm.dk/... (d. 9/7) 
www-935.ibm.com/… (d. 17/6, rapporten) 
 
 
”IT i skolen - erfaringer og perspektiver” 
EVA’s rapport viser mange positive sider, men 
teknikken halter mange steder, og lærerne mangler 
at integrere IT i undervisningen. Vigtigt at ledelsen 
kommer på banen! 
www.eva.dk/projekter/... (EVA) 
Utroligt så forskelligt en sådan rapport kan 
behandles af journalister: 
www.computerworld.dk/art/52002
nyhederne.tv2.dk/article.php/id-23178942.html
www.berlingske.dk/article/20090622/ledere/...
 
 
CIO Innovation Forums digitale masterplan 
Hidtil har man mest koncentreret sig om af få 
danskerne med som IT-brugere. Nu skal skaber-
siden af IT skal styrkes, altså ”Det digitale 
skabersamfund”. 
Det er vel derfor, at vi er mange, som mener at IT 
forsømmes i gymnasiet groft? 
dansk-it.dk/upload/web_292265_cio.pdf (44 sider) 
www.computerworld.dk/art/51890 (omtale) 

DTU’s bog ”Matematiske horisonter” 
DTU inviterer til seminar d. 27. august 2009 kl. 
13-17 med udgangspunkt i bogen, som netop er 
udsendt til gymnasier. Frist: 24. august 2009. 
Læs nærmere på EMU’en (program for seminaret, 
og download af bogen i PDF): 
www.emu.dk/gym/fag/ma/kurser.html
 
 
Øget søgning til datalogi/IT på universiteterne 
 
Efter kampagner og finanskrise er det endelig 
lykkedes universiteterne at få en solid stigning i 
ansøgere til uddannelserne indenfor datalogi og IT. 
www.version2.dk/artikel/10977 (ITU) 
www.version2.dk/artikel/11448 (IT-Branchen) 
www.computerworld.dk/art/52261 (ITU/DTU) 
 
Men er tallene sminket? 
www.business.dk/article/20090803/techmobil/9080
3025/ (Dorte Toft) 
 
Stigningen er indenfor blød IT: 
www.version2.dk/artikel/11681 (Aalborg Univ.) 
www.business.dk/article/20090731/okonomi/70730
0085/ (Handelshøjskolerne) 
 
Sidste nyt (17/8-2009): 
Pressemeddelelse fra it-vest samarbejdet. 
Der har været en pæn stigning på 55% over 3 år. 
Især ligger væksten på flerfaglige IT-uddannelser. 
www.it-vest.dk/fileadmin/filer/dokumenter/...
 
 
Nat-Dag på RUC 
 
Onsdag den 23. september er der igen Nat-Dag på 
RUC. 
Foredragstitlerne er denne gang: 
1. Mennesker og maskiner - design af brugervenlig 
IT. 
2. Studenterprojekt på den naturvidenskabelige 
basisuddannelse: ”Kortlægning af labyrinter med 
en LEGO-robot”. 
3. Hvordan virker en rejseplanner? 
4. Datalogi søger mage. 
5. Datalogisk studenterprojekt: ”Udgiftsudligning 
gennem Facebook”. 
www.nat-dag.ruc.dk

http://bizzen.blogs.business.dk/
http://bizzen.blogs.business.dk/2009/06/09/g%C3%A6steblogger-gymnasiet-og-it/
http://bizzen.blogs.business.dk/2009/06/12/g%C3%A6steblogger-it-for-nye-l%C3%A6rere-gymnasiet-og-it-2/
http://bizzen.blogs.business.dk/2009/06/19/g%C3%A6steblogger-it-i-undervisningen-gymnasiet-og-it-3/
http://bizzen.blogs.business.dk/2009/06/25/g%c3%a6steblogger-datalogi-faget-gymnasiet-og-it-4/
http://www.version2.dk/artikel/11752
http://www.uvm.dk/...
http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/ibvstudy/gbs/a1031418?cntxt=a1005266
http://www.eva.dk/projekter/2008/it-i-folkeskolen/projektprodukter/it-i-skolen-erfaringer-og-perspektiver
http://www.computerworld.dk/art/52002
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-23178942.html
http://www.berlingske.dk/article/20090622/ledere/...
http://dansk-it.dk/upload/web_292265_cio.pdf
http://www.computerworld.dk/art/51890
http://www.emu.dk/gym/fag/ma/kurser.html
http://www.version2.dk/artikel/10977
http://www.version2.dk/artikel/11448
http://www.computerworld.dk/art/52261
http://www.business.dk/article/20090803/techmobil/90803025/
http://www.business.dk/article/20090803/techmobil/90803025/
http://www.version2.dk/artikel/11681
http://www.business.dk/article/20090731/okonomi/707300085/
http://www.business.dk/article/20090731/okonomi/707300085/
http://www.it-vest.dk/fileadmin/filer/dokumenter/pressemeddelelser/optag_2009.pdf
http://www.nat-dag.ruc.dk/
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Generalforsamling og kursus på DTU 
Afholdes torsdag d. 12. november 2009 på DTU 
Informatik, Lyngby. 
Reservér dagen. 
Program følger i næste nummer af Nyhedsbrevet. 
Kursus i udvikling af spil. 
Vi er ved at lægge sidste hånd på et kursus i 
udvikling af spil, hvor kursusdeltagerne kommer 
igennem tre værktøjer til spiludvikling; Scratch, 
GameMaker og Unity3D. Instruktørerne er nogle af 
de personer, som står bag sommerkurset Game 
Development Camp ved Aalborg Universitet. 
Kurset afholdes som internatkursus d. 18-19. marts 
2010 i Middelfart (Middelfart Kursuscenter, 
Oddevejen 8, Middelfart) og der vil være plads til 
ca. 25 deltagere. 
Reservér dagene. 
Program følger i næste nummer af Nyhedsbrevet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet ved skr. eksamen i gymnasiet 
Forsøg kører ved skr. eksamen i 2010. Brugen af 
internet ved skr. eksamen forventes at blive alment 
lovligt i 2011. 
www.comon.dk/news/...
 
Speciale om SUNspots i undervisningen 
Sidsel Jensen, masterstuderende på DIKU, har 
skrevet speciale om brug af eksperimentelt udstyr i 
undervisningen til at lære abstrakte begreber inden-
for datalogi. Især har Sidsel afprøvet SUNspots. 
Specialet skal forsvares i næste måned. 
Læs specialet, og send kommentarer til Sidsel 
(purps@diku.dk). 
www.hamster.dk/~purple/thesis/experimentation_
master_thesis.pdf (139 sider) 
 
Ny adm. direktør for IT-Branchen 
Morten Bangsgaard er ny administrerende direktør 
for IT-Branchen. Morten er 37 år, og arbejder som 
generalsekretær for Det konservative Folkeparti. 
www.itb.dk/site.aspx?p=18&nid=1369
Tidligere adm. direktør Jacob Lyngsø døde i marts 
2009. 
 
Coder Girl Lyrics 
Nyd videoen: 
www.youtube.com/watch?v=B-m6JDYRFvk
og teksten: 
sound.ly/dalechase/2009/7/13/coder-girl-lyrics.html
 

http://www.comon.dk/news/internet.paa.vej.i.danske.eksamenslokaler_40816.html
http://www.hamster.dk/%7Epurple/thesis/experimentation_master_thesis.pdf
http://www.hamster.dk/%7Epurple/thesis/experimentation_master_thesis.pdf
http://www.itb.dk/site.aspx?p=18&nid=1369
http://www.youtube.com/watch?v=B-m6JDYRFvk
http://sound.ly/dalechase/2009/7/13/coder-girl-lyrics.html

