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Datalogforeningen er en forening for 
personer, der er uddannet (eller under 
uddannelse) på institut for Datalogi 
ved Aarhus Universitet – men andre 
med en videregående uddannelse 
indenfor datalogi er også meget 
velkomne i foreningen. Foreningen 
varetager de interesser, medlem-
merne har i kraft af deres datalogiske 
uddannelse.

Foreningen er en af de største alum-
neforeninger ved Aarhus Universitet. 
medlemmerne er både nyuddannede 
og erfarne, og giver dig en god og 
bred kontaktflade til etablerede it-virk-
somheder og deres datalogiske med-
arbejdere. Derudover får du kontakter, 
du kan dele dine særlige datalogiske 
og arbejdsmæssige interesser med.

Datalogforeningens vigtigste formål 
er at skabe det bedste aktive net-
værk blandt it-folk med datalogisk 
uddannelse. Netværket er drevet af 
medlemmernes interesser og enga-
gement. Der har gennem tiden været 
netværksaktiviteter på jobsøgning, 
mentorordninger, boganmeldelser, 
stormøder, lønstatistik.

ved foreningens arrangementer er der 
både lejlighed til at møde andre data-
loger, og der er gode muligheder for 
at få kendskab til faglige områder, man 
ikke selv arbejder med til daglig. vi har 
også en Linkedin gruppe som en del af 
netværket.

De mest gennemgående aktiviteter 
har været faglige aftener, lønstatistik 
og stormøder. De faglige aftener har 
foredrag om aktuelle emner. ved 
det årlige Stormøde bliver et tema 
behandlet på et heldagsmøde.

Foreningens aktiviteter er organiseret 
i arbejdsgrupper, hvor de medlem-

mer, der har lyst, er med til at præge 
foreningen ved at planlægge og gen-
nemføre nye aktiviteter. Det er nemt at 
oprette nye arbejdsgrupper, hvis der er 
interesse for at skabe nye aktiviteter.

Faglige aFtener
På de faglige aftener bliver der typisk 
afholdt et foredrag på et par timer. 
Der er altid god tid til diskussioner 

og snak med de andre dataloger, 
der dukker op. Foredragene kan 
blive afholdt af forskere eller andre 
eksperter. Af og til er det et medlem 
fra Datalogforeningen, der fortæller 
om erfaringer fra sit arbejde. emnerne 
spænder vidt, f.eks. Dart, Privacy isn’t 
dead, Stress og Agil projektledelse.
Der er mulighed for at invitere en 
gæst med til en faglig aften.

en forening for dataloger 
& datalogistuderende

DAtALogForeNiNgeN er

Foreningen har ca. 700 
medlemmer, heraf ca. 
75 studentermedlemmer.

Fakta



lidt historie
Datalogforeningen har en lang 
historie bag sig. i 1978 dannede 
nogle datalogistuderende ved Aarhus 
Universitet en såkaldt Jobansøg-
ningsgruppe. Det var dengang, hvor 
datalogistudiet var meget nyt, og 
ingen i erhvervslivet vidste, hvilken 
glimrende arbejdskraft de ville få 
ved at ansætte dataloger. Navnet 
Datalogforeningen opstod i 1979. For-
eningen har haft mange aktiviteter 
gennem årene, men stormøderne, de 
faglige aftener og lønstatistikken har 
altid været de centrale aktiviteter. i en 
kortere periode arrangerede forenin-
gen efteruddannelseskurser.

Molekylær gastronomi

lønstatistik

Datalogforeningens lønstatistik 
hjælper dig til at få et overblik 
over lønniveauet for dataloger. 
Statistikken er et godt redskab 
ved lønforhandlinger.

datalogbrevet

Datalogbrevet er foreningens 
blad. Det udsendes efter be-
hov og orienterer om aktuelle 
emner og arrangementer.

tilmelding til PBSDatalogforeningen er tilmeldt PBS og ser meget gerne 
at man betaler sit kontingent på denne måde. Man tilmelder sig ved at gå i banken med de relevante 
oplysninger:
PBS nr: 01237519 · Debitorgr:  01653Medlemsnr: det 8 cifrede nummer, som står på kuverten over modtageradressen.

Som en gulerod trækkes der hvert år lod om 2x3 flasker god rødvin mellem 1. allerede tilmeldte medlemmer 2. ret nytilkomne PBS betalende medlemmerTilbudet gælder også studerende.

DatalogBrevet Nr. 10 okt. 2012

Datalogisk Institut · Åbogade 34 · 8200 Århus Nwww.datalogforeningen.dkinfo@datalogforeningen.dkblad@datalogforeningen.dk

GENERALFORSAMLINGder indkaldes herved til generalforsamlingi datalogforeningen.
tid: Lørdag den 3. november 2012, kl. 17.00

Sted: Åbogade 15
dagsorden: Ifølge vedtægterne

StorMøde 2012 oM

Molekylær 
gastronomi

stormøder
Datalogforeningen afholder hvert år et 
møde for alle medlemmer den første 
lørdag i november. Stormødet varer 
det meste af dagen og har altid et 
overordnet tema.

eksempler på temaer: 
robotter, Sikkerhed, molekylær 
gastronomi og Lego mindstorms.

Stormødet slutter af med den årlige 
generalforsamling, hvor der bl.a. 
diskuteres nye ideer til forbedring af 
foreningen. Der bliver valgt bestyrelse, 
og arbejdsgrupperne får nye med-
lemmer. Hvis der er ideer til nye aktivi-
teter, oprettes nye arbejdsgrupper.

KontaKt
Find Datalogforeningen her:
Linkedin: Datalogforeningen
e-mail: df@datalogforeningen.dk

Du kan også kontakte et af medlem-
merne i bestyrelsen direkte, hvis du 
har spørgsmål:
Birthe Hestbæk · birthe@gabb.dk
telefon 30 69 84 89
Peder Chr. Nørgaard · pcn@pogt.dk 
telefon 30 91 84 31

MeDleMsKab
Det koster kun 150 kr. om året at være 
medlem, hvis du er færdiguddannet, 
og bare 10 kr., hvis du stadig studerer.

Du kan tilmelde dig på hjemmesiden: 
www.datalogforeningen.dk > Bliv 
medlem. 

www.datalogforeningen.dk 
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