
 

  

NYHEDSBREV FRA E-LÆRINGSENHEDEN SEPTEMBER 2007 

  

• Kommende kurser om ikt i undervisning  
• Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen podcastet og streamet  
• Seminar om fremtidens e-læring  
• Forskningsnettets konference 2007: Lys på campus  
• Konkurrence: Det gyldne snit  

 Kommende kurser om ikt i undervisning 

12/9: Avanceret brug af AULA – Bliv inspireret til at anvende AULA på nye måder i din 
undervisning. Der vil bl.a. blive vist eksempler på brug af værktøjerne læringssti og wiki. 
 
17/9: netLUP – et kursus om læring, undervisning og pædagogik på nettet. netLUp er et 4-
ugers online kursus, der henvender sig til undervisere, der ønsker viden om pædagogiske 
teknikker i forhold til undervisning på nettet samt viden om digitale medier og software, der 
kan inddrages i undervisningen. 

19/9: PowerPoint præsentationer der fænger – Lær at lave gode præsentationer i PowerPoint 
med lyd, billeder, video og animationer. Kurset præsenterer forskellige tips og tricks til, 
hvordan man kan anvende PowerPoint mere pædagogisk i en formidlingssituation, og hvordan 
man laver præsentationer, der er med til at understrege ens budskab. 
 
26/9: Introduktion til AULA. Kurset består af korte oplæg og øvelser i AULA. Kurset fokuserer 
på de grundlæggende værktøjer i og anvendelsesmuligheder med AULA. Alle deltagere går fra 
kurset med en kursusside i AULA.  

9/10: Videokonferencer til undervisning og små og store møder. Workshoppen giver en 
introduktion til videokonferencer, som kan afholdes fra egen computer eller i mødelokaler med 
flere personer. 

Tilmelding og yderligere info: www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser. 

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen podcastet og streamet  

Lauritz B. Holm-Nielsens præsentation af Aarhus Universitets nye rektorat og 
organisationsstruktur (fra d. 14. juni 2007) er nu at finde som podcast og stream. Du finder 
begge dele i Aarhus Universitets mediaarkiv: http://www.media.au.dk/podcast. 

http://www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser
http://www.media.au.dk/podcast/


Seminar om fremtidens e-læring 

Center for It og Læring, Aarhus Universitet afholder d. 24/9 seminariet: Fremtidens e-læring: 
strategier i videnssamfundet. På seminariet vil der blive lagt op til diskussion af følgende 
spørgsmål: 

• Hvilke strategier for e-læring skal universiteterne anvende? 
• Hvordan ser e-læring ud i fremtiden? 
• Hvad er potentialerne i Open Educational Resources? 

De inviterede talere er: Simon Heilesen (lektor, RUC), Tom Latrup-Pedersen (lektor, formand 
for IKT-udvalget, AU) og Jørgen Bang (lektor, IMV, AU). 
Tilmelding senest d. 19/9. Arrangementet er kun for ansatte. For flere informationer: 
http://www.videnssamfundet.au.dk/nyheder/kalender/intern/planlagteaktiviteter

Forskningsnettets konference 2007: Lys på campus 

Den teknologiske udvikling giver stadig nye muligheder for undervisning og samarbejde via 
nettet. Hvilke muligheder giver det dig? For fjerde gang inviterer Forskningsnettet sine brugere 
til 2 dage med inspiration og viden om hvordan nettet anvendes bedst – teknisk og 
pædagogisk. Årets konference har bl.a. fokus på ophavsretten – et af de store 
problemområder indenfor deling af materialer via nettet.  

Læs mere om konferencen, der finder sted d. 19. og 20. november i Helsingør: 
http://konference.forskningsnettet.dk

Konkurrence: Det gyldne snit 
 
Det gyldne snit er en konkurrence initieret af Forskningsnettet om innovativ brug af video i 
undervisning og formidling. Sidste års vindere af det gyldne snit i kategorien Lineære 
Produktioner blev Claus Brabrand og Jacob Andersen fra Aarhus Universitet med produktionen 
”Teaching Teaching and Understanding Understanding”. Der er deadline for tilmelding af 
produktioner d. 15. september. Prisuddelingen vil finde sted ved Forskningsnet konferencen 
2007.  
Læs mere: http://old.forskningsnettet.dk/dgs2007 
Se sidste års vindere: http://old.forskningsnettet.dk/dgs2006
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 Nyhedsbrevet udgives af E-læringsenheden, Aarhus Universitet. 

www.au.dk/e-learning/enhed/praesent

Hvis du ønsker at til/afmelde nyhedsbrevet, skal du sende en mail om dette til 
support@iktlab.au.dk
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