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Kursus og generalforsamling 2009 på DTU 
 
Torsdag d. 12. november 2009 afholder 
Datalærerforeningen kursus og generalforsamling 
på DTU (Danmarks Tekniske Universitet i 
Lundtofte ved København). 
Frist for tilmelding er d. 30. oktober 2009. 
Der er faglige foredrag om billedanalyse og om 
algoritmik. 
Som sædvanlig savner bestyrelsen nye kandidater! 
Se indkaldelsen, som ligger på EMU-datalogi: 
www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_o
g_generalforsamling_DTU_2009.pdf
Kurset er arrangeret af Steen Toft Jørgensen. 
 
 
Forslag til Generalforsamlingen 12/11-2009: 
 
”Nedlæggelse af Datalærerforeningen” 
Datalærerforeningens bestyrelse bør gennemføre 
en planlagt nedlukning af foreningen, således at 
nedlæggelsen kan effektueres i løbet af 1-2 år. 

Steen Toft Jørgensen, formand
 
 
Argumenter for forslaget: 

! Foreningens formue er ca. 150.000 kr. Den 
bør komme de nuværende medlemmer til 
gode, idet beløbet stammer fra de mange-
årige medlemmer. 

! Foreningen har de sidste 2 år haft et kon-
tingent på 0 kr. Det har holdt på de med-
lemmer, som ellers er gået på pension. 
MEGET få nye er dukket op. 

! Foreningen har ikke fået nogen henvendel-
ser fra lærere på HTX og HHX om ind-
meldelse. Ligeledes har de få multimedie-
lærere i STX/HF ikke vist interesse i med-
lemskab. 

! Det er MEGET svært at få aktive medlem-
mer til at stille op til bestyrelsen. Venter vi 
for længe med nedlæggelsen, vil der ikke 
være nogen til at foretage den. 

! Det er MEGET svært at få besat kasserer-
posten i bestyrelsen, så der bl.a. kan laves 
et årsregnskab. Foreningen kan ikke humpe 
videre på den måde. 

! Kursustilbud gennemføres ikke, idet 

tilmeldingen er MEGET lav. 1 måned før 
generalforsamlingen er der (ud over 
bestyrelsen) kun tilmeldt 1 person, trods 
det at der afholdes et kursus på dagen. 

! Foreningens blad er for flere år siden 
nedlagt, idet indholdet de sidste par år 
inden stort set var mødereferater. 

! Nyhedsbrevene holdes alene i luften af 
formanden. Efter 39 solo-numre melder 
trætheden sig. 

! EMU-datalogi har ikke længere nogen 
betalt redaktør. 

! Trods mange henvendelser til universite-
terne, IT-Branchen, UVM, Folketingets 
uddannelsesordførere samt pressen, er det 
ikke lykkedes at få gjort noget ved situa-
tionen for datalogi-faget. 

! Det har klart vist sig op til og efter gymna-
siereformen, at UVM ikke er en medspiller. 
Det forslag, som fagligt forum har afleveret 
i sommers, opfattes som et internt UVM-
papir, som Datalærerforeningens bestyrelse 
ikke har adgang til! 

! Skulle der om et par år komme elever til et 
IT-fag i STX, vil der ikke være lærere til 
undervisningen. Hovedparten af medlem-
merne har ikke undervist i flere år i data-
logi, og er i øvrigt på vej til pensionering. 

! Nedlægges foreningen uden planlægning, 
så vil foreningens formue ifølge vedtægt-
erne gå til andre faglige foreninger mm. 

 
 
Kursus i spiludvikling 
 
Datalærerforeningen afholder kursus i spiludvik-
ling. Målgruppen er gymnasielærere i datalogi, som 
kunne tænkes at bygge en del af undervisningen på 
spiludvikling. Der arbejdes med 3 forskellige 
værktøjer til spiludvikling. Instruktører er unge 
spiludviklere, som pt. studerer på universiteterne. 
Kurset finder sted torsdag d. 18. – fredag d. 19. 
marts 2010 i Middelfart. 
Frist for tilmelding er d. 1. november 2009. 
Se indkaldelsen, som ligger på EMU-datalogi: 
www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_sp
iludvikling.pdf
Kurset er arrangeret af Peer Jespersen. 
 

http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_og_generalforsamling_DTU_2009.pdf
http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_og_generalforsamling_DTU_2009.pdf
http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/vedtaegter.html
http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/vedtaegter.html
http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_spiludvikling.pdf
http://www.emu.dk/gym/fag/dl/forening/kurser/kursus_spiludvikling.pdf
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Brev d. 7. september til UVM vedr. almen IT og 
forsøg med datalogi B 
a) Timer til Almen IT (’digitale kompetencer’). 
b) Datalogi på B-niveau. 
Læs henvendelsen på it-og-data.dk: 
www.it-og-data.dk/uvm/uvm-brev.pdf
 
D. 10. september fik formanden en mail fra Steen 
Lassen, UVM. Begge forslag afvist! 
 
Henvendelsen afstedkom en artikel i Version2: 
”Datalogi-lærere får kold skulder: Vil ikke 
genoplive døende fag”: 
www.version2.dk/artikel/12097
 
 
Google Apps på Lunds Universitet 
40.000 studerende og 6.000 ansatte overgår. 
www.version2.dk/artikel/12269
www.lu.se/lund-university/current-students/...
 
Google Chrome Frame 
Med produktet kan Internet Explorer anvende den 
lynhurtige Javascript-engine fra Google Chrome. 
code.google.com/chrome/chromeframe/
 
WebSockets i HTML5 
Google Chrome, Safari og Firefox ventes snart at 
undersøtte den nye teknologi, som kan sætte fart i 
webapplikationer. 
www.computerworld.dk/art/53342
 
Politiets nye kontrolrum bruger MAC 
www.computerworld.dk/art/53198
 
Seminar i Windows 7 
Læs oktober måneds nyhedsbrev fra uddannelses-
sektoren hos Microsoft Danmark. 
Iteo afholder Windows 7 seminarer mhp. skoler. 
www.microsoft.com/danmark/uddannelse/...
www.iteo.dk/filemanager/download/69/... (PDF) 
 
Ny undersøgelse fra Economist 
Danmark taber terræn indenfor IT på 2 områder: 
innovation og uddannelse. Men holder niveauet på 
hardware, bredbåndsforbindelser, PC’er osv. 
Danmark er sunket fra en 5. plads i 2008 til en 8. 
plads i 2009. 
www.computerworld.dk/art/53101 (omtale) 
global.bsa.org/2009eiu/study/2009_eiu_global.pdf   

http://www.it-og-data.dk/uvm/uvm-brev.pdf
http://www.version2.dk/artikel/12097
http://www.version2.dk/artikel/12269
http://www.lu.se/lund-university/current-students/...
http://code.google.com/chrome/chromeframe/
http://www.computerworld.dk/art/53342
http://www.computerworld.dk/art/53198
http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/nyhedsbreve/oktober2009.htm
http://www.iteo.dk/filemanager/download/69/Invitation%20windows%207.pdf
http://www.computerworld.dk/art/53101
http://global.bsa.org/2009eiu/study/2009_eiu_global.pdf
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