
FREMTIDEN I TECH
FOR DIG OG MIG

THE BEST WAY TO FORECAST THE FUTURE IS BY SHAPING IT YOURSELF 

Hvad er data egentlig for noget? AI og deep learning? Det er ikke hokus pokus. Det er et håndværk, alle kan
lære. Data er informationer, som gør os klogere på mennesker. Men hvordan indsamles data rent praktisk,

og hvordan gør det os klogere på hinanden? IT-landsholdet, STEP og University College Lillebælt
demonstrerer, hvordan man arbejder med data, AI og deep learning. Vær klar på at lege med!

Tilmeld din klasse eventet
d. 22.09.22 kl. 12-15 
i Nature Energy Park

Brug en halv dag på
spændende

præsentationer, debatter
og øvelser

Forbered dine elever på
deres næste studie- og

karrierevalg

Tilmeld din klasse:
kyn@technologydenmark.dk  

Få mere information om eventet:
+45 2488 5655 

Læs mere om IT-landsholdet:
https://technologydenmark.dk/the-it-national-team/

TECHNOLOGY DENMARK
IT-LANDSHOLDET

TILMELDINGSFRIST 1. SEPTEMBER 2022



IT-LANDSHOLDET x STEP x UCL

INVITEREDE
Vi inviterer 250 folkeskoleelever i Odense fra 8.-10. klasse til et spændende og lærerigt
event om mulighederne i it- og techbranchen. Deltagelse kræver ikke forudgående
kendskab, dog kan der forventes en lille hjemmeopgave inden eventet. 

LOKATION
Nature Energy Park (Odense Stadion) torsdag den 22. september 2022 kl. 12-15 

TEMAET
Temaet for dagen er data og AI i forskellige kontekster, der har indflydelse på almindelige
mennesker. Der vil være både præsentationer og demonstrationer. 

PARTNERE
Eventet er et samarbejde mellem Technology Denmark, STEP, University College
Lillebælt og Odense Kommune.  

TILMELDING 
Hvis du vil tilmelde din 8., 9. eller 10. klasse til eventet, skal du blot sende en mail til
kyn@technologydenmark.dk med følgende information: Skole, klassetrin, elevantal og
kontaktlærer.

Tilmeld din klasse inden den 1. september 2022. Når din tilmelding er bekræftet, modtager du en
lille hjemmeopgave til dine elever. 

FORMÅL
Undersøgelser viser, at unges uddannelsesvalg i høj grad er påvirket af andre unge, deres
omgivelser og fælles oplevelser. De vil inspireres til at træffe deres eget valg. Dette event er
til skoleklasser, som er nysgerrige på, hvad en it-uddannelse byder på, hvordan man kan
arbejde med it, og de mange spændende muligheder, der er i branchen.  

TECHNOLOGY DENMARK
IT-LANDSHOLDET

Til læreren
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Torsdag d. 22. september 2022
Kl.  12.00-15.00

NATURE ENERGY PARK
Højstrupvej 7b, 5200 Odense V 

ANKOMST  | 12.00 

Velkommen v/ IT-Landsholdet

HVAD ER DATA? | 12.15

Hvad er data egentlig for noget? Hvordan indsamles data rent praktisk? Bliv
klogere på hvordan mediebureauet STEP arbejder med data i cloud, og
hvordan data gør os klogere på hinanden.  

PAUSE | 13.30

Benyt pausen til at få en snak med IT-Landsholdet! 

AI & DEEP LEARNING | 14.00 

Hvad er AI? Blive klogere på, hvad deep learning er, hvordan computeren
ser på billeder og lærer, hvordan den skal genkende ting. UCL
demonstrerer, hvordan AI og deep learning bruges i praksis. Vær klar på at
lege med!

ØVELSE | 13.00

Data er ikke hokus pokus. Data er informationer, som gør os klogere på
mennesker. IT-landsholdet demonstrerer, hvad de indsamlede data fra
skoleelever siger om unge i dag. Vær klar på at lege med!

ØVELSE | 14.30

IT-landsholdet demonstrerer, hvordan AI kan bruges til at
producere billeder og tekster. Måske kan du afgøre om dette er
fremtiden indenfor tekst- og kunstproduktion? 

TAK FOR I DAG | 15.00

TECHNOLOGY DENMARK
IT-LANDSHOLDET


