
 

I et samarbejde mellem  og  

IT er fremtidens værktøjskasse 

 

Girls’ Day in Science hos IT-Universitetet i København 

I løbet af dagen på IT-Universitetet bliver pigerne klogere på, hvilke spændende aktiviteter, 

opgaver og temaer uddannelsen, Softwareudvikling, og andre bacheloruddannelser på ITU har at 

byde på. De får muligheden for at høre om studielivet på IT-Universitetet, møder studerende, der 

fortæller om deres interessante udviklingsprojekter, og bliver klogere på, hvilke jobs der venter på 

den anden side af en uddannelse inden for IT. 

Dagens program tydeliggør, at IT er fremtidens værktøjskasse, og at IT kan gøre en forskel inden 

for næsten alle dele af samfundet. 

Kom og se mulighederne! 

 

Forberedelse 

• Undersøg IT-Universitetets hjemmeside og læs om de forskellige uddannelser - især Data 

Science og Softwareudvikling 

• Send en liste med deltagende piger og evt. særlige madbehov krfr@itu.dk senest d. 29. 

august 2018. 

 

  

https://www.itu.dk/
mailto:krfr@itu.dk


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.30-09.45 Velkomst, registrering, kaffe/te 
Præsentation af dagens program 

09.45-10.15 Mød studerende fra bacheloruddannelsen Softwareudvikling og andre 

bacheloruddannelser på ITU. Hør om studielivet og hvorfor de valgte at gå på 

ITU. 

10.15-10.45 Rundvisning på ITU 

10.45-11.15 Oplæg fra Jannet Holst, som er Senior Consultant i it-virksomheden Netcompany.  

 

Janett har læst en kandidat i Softwareudvikling på ITU og blev færdig i 2016. 

Hun vil tale om sin egen vej ind i branchen og om nogle af de opgaver, hun sidder med 

nu. Hun er i gang med et projekt, Aula, som er fremtidens kommunikationskanal i 

folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. http://aula.dk/ 

11.15-12.00 Lær at programmere en Thymio-robot 

12.00-12.30 Frokost (ITU byder på sandwich) 

12.30-14.30 Lær at programmere en Thymio-robot – fortsat 

Introduktion til programmeringssproget JAVA 

14.30-14.45 Oplæg om studieprojekt, Softwareudvikling 

14.45-15.00 Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Dato: Onsdag den 12. september 2018, kl. 09.30-15.00 

• Sted: IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S  

• Kontaktoplysninger: Kristian Teilmann Frederiksen, mail: krfr@itu.dk eller tlf. 7218 5213 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Eleverne skal selv have computere med - eleverne skal på dagen downloade et lille 

program som de skal arbejde med. 

 

http://aula.dk/
mailto:krfr@itu.dk

