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Projekt: Dataopsamling 
og Databehandling 

 

3. kursus i D&D 
 
D. 22. - 23. januar 2007  
på Odense Vandrehjem og Sct. Knuds Gymnasium 
 
Formål: Der bliver på dette kursus fokus på  

• Eksempler på Dataopsamling i biologi og kemi 
• Videre træning i dataopsamling og databehandling med diverse sensorer inden for alle fagområder 
• Modelopbygning og simuleringer 
• Planlægning af det videre arbejdet i 2-årige forløb 

 
Sted og tid: Kurset starter mandag d. 22. januar kl. 10 på  
 DANHOSTEL (Odense Vandrerhjem), Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M, www.odense-danhostel.dk 
Og slutter samme sted tirsdag d. 23. kl. 13. 
 
Indkvartering og tilmelding: Frist d. 15. januar. 
Jeg vil bede om tilmelding inden d. 15. januar på min mail: per.broenserud@skolekom.dk.  
Der er to 1-mands værelser og 30 værelser, med plads til 2 eller flere i hver. Jeg vil godt bede om en tilbagemelding om 
hvor mange, der kan finde sammen om at sove 2 eller flere på samme værelse. Er der brug for yderligere værelser, så vil 
resten blive indkvarteret andet steds i Odense. 
 
Program (et mere detaljeret fås ved kursets start) 
 
Mandag d. 22. kl. 10 – 12 på Odense Vandrerhjem:  

− Oplæg om ideer til eksperimenter med datafangst inden for biologi (Eske Bruun, Silkeborg Amtsgymnasium) og 
inden for kemi (Jan Geertsen, Sct. Knuds Gymnasium).  

− Gennemgang af eftermiddagens program på Sct. Knud. 
Kl. 12-13: Frokost 
Kl. 13.30 – 17 på Sct. Knuds Gymnasium 

Arbejde med forskelligt måleudstyr og forskellige eksperimenter inden for alle fagområder, hvor vi deler os efter 
interesser. Vi har reserveret alle laboratorier på skolen til formålet.  
Jeg vil gerne bede jer om ved tilmeldingen at anføre, om I har særlige ønsker eller forslag. Dette gælder også 
hvis I har et eksperiment, som I gerne vil præsenterer for os andre. Så vil dette blive indpasset i programmet. 

Kl. 17 � 18.30:  
 Indkvartering (på Danhostel kan det ske allerede i løbet af formiddagen) 
Kl. 18.30 – 20 på Odense Vandrerhjem:  
 Kursusmiddag m/ 1/2 fl. vin  
Kl. 20 � 21: 

Foredrag om udforskningen af Solsystemets opbygning (Tycho Brahe, Kepler og Newton):  
Et historisk oplæg om dataopsamling, databehandling og modelopbygning. (PB) 

Kl. 21 -   :  
 Socialt samvær med fri bar.  
Tirsdag d. 22. på Odense Vandrerhjem: 
Kl. 7.30 � 9: Morgenmad 
Kl. 9 � 12: 

− Modelopbygning og dataanalyse illustreret med en række eksempler. 
− Simuleringer med FPro. 
− Mulighederne for fremtidige indkøb efter efterårets grundinvestering i udstyr. 
− Det videre arbejde og kursusaktivitet i D&D-projektet. Det ligger nu fast, at tidsperspektivet er et 2-årigt forløb. 

(Se mit mere detaljerede indlæg på konferencen herom). 
Kl. 12:  Frokost og kurset er slut 
 

Mvh. 
Per Brønserud 


