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Indhold Find dit kursus i PROSA
 

Få ny viden, bliv fagligt opdateret og styrk dit it-netværk
 
Velkommen til første halvår 2012 med kurser, foredrag og gåhjemmøder. 
Vi har sammensat et bredt udvalg af emner. Det handler om system- og 
webudvikling. Men også om kommunikation og forretning samt arbejdsliv 
og personlig udvikling. 
 
I dette kursuskatalog præsenterer vi dig for et udsnit. På www.prosa.dk/
kursus kan du se samtlige kurser i PROSA-regi, en hel del andre it-arrange-
menter og tilmelde dig. Vi opdaterer kalenderen løbende, så hold øje. Har 
du spørgsmål eller ideer til emner, så skriv til kursus@prosa.dk.
 

Med venlig hilsen
Niels Bertelsen, formand, og Lulu Pedersen, kampagnekonsulent
 
PROSA
Forbundet af It-professionelle
 
PROSA har over 14.000 medlemmer og kender it-faget til bunds. 
Læs mere om os på www.prosa.dk.
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Introduction to development for 
Windows Phone

Curious about how you can get started with 
Windows Phone application development? 
Come experience how simple it is to develop 
applications for Windows Phone.  

This introduction will give you an overview of:
• Tools
• Metro style UI controls
• Live tiles
• Push notifications
 
We will also give you some live coding demos 
to really show you how to get your feet wet.
 
Oplægsholdere
The Jayway Windows Phone Team, som un-
derviser på dansk. Materialet er på engelsk.

Dato: Tirsdag den 24. januar kl. 17-19.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke medlemmer.

Windows Phone Code Nights

Guidance, coding and inspiration. Join us and explore development on 
Windows Phone 7. The purpose of the two code nights is to gather and 
inspire aspiring WP7-developers. We will run through basic WP7-de-
velopment, some lessons-learned and the new goodies in the 7.5-update 
Mango.

Coding is in focus – on your own or as a group – we will have experienced 
developers there to help you along. If needed we will arrange mini-sessi-
ons on specific topics – you help us set the agenda. We'll wrap up the last 
night with short presentations of your work and a discussion.

Prerequisites
Experience in .NET/C# development will help. Silverlight/XAML 
experience is a bonus.

 
Preparations
Download and install the Windows Phone SDK
http://create.msdn.com/en-us/home/getting_started

Oplægsholdere
The Jayway Windows Phone Team, som underviser på dansk. Materialet er 
på engelsk.

Dato: Onsdag den 25. januar kl. 17-21 og tirsdag den 14. februar kl. 17-21
Sted: PROSA/København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 1.000 kr. for ikke medlemmer.
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Mobil Bootcamp

Tre dages workshop for tekniske ildsjæle med hang til agil udvikling, inno-
vation og ny teknologi. Målet er at have det sjovt, mens vi laver prototyper 
til iPhone og Android, vidensdeler om udvikling af apps, bliver bedre til at 
innovere ved hjælp af brainstorm-teknikker samt afholder kundeobserva-
tioner med fokus på apps.

Forudsætninger
Du har lavet mindst en prototype-app på din foretrukne mobile platform. 
Og du har forberedt en eller flere præsentationer om et teknisk emne 
omkring mobile apps.

Oplægsholder
Jesper Thaning, konsulent og partner i BestBrains. 10 års erfaring med agil 
softwareudvikling. Har hjulpet teams med procesforbedringer ved brug 
af agile og lean teknikker samt kvalitetssikring inden for kravsindsamling, 
automatiseret test og dokumentation. 

Dato: Tre dage. Mandag den 14. maj til onsdag den 16. maj kl. 9-16.
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: 300 kr. for medlemmer af PROSA. 2.000 kr. for ikke-medlemmer.
Maks. 12 deltagere.

Mobil udvikling til iPhone – Intro

Overvejer du at hoppe på den mobile bølge? Og har du et ønske om at 
lave native programmer til Apple's iPhone eller iPad? På dette gåhjem-
møde gennemgår Jens Nerup en række af de værktøjer, som benyttes til 
at lave native applikationer på iOS, og kommer med gode råd om udvikling 
af iOS-apps. Du vil også høre om de Apple-portaler, som din applikation 
skal registreres i for at kunne distribueres. Konkret vil foredraget behandle 
disse emner:

• Xcode
• Interface Builder
• iOS Provisioning Portal
• iTunes Connect

Efter foredraget vil du have fået nok praktisk viden til, at du selv kan kom-
me i gang med at programmere til iOS-platformen samt sende din første 
applikation til Apple's AppStore.

Oplægsholder
Jens Nerup, senior konsulent og ejer af BARKODE ApS har mere end 12 års 
erfaring med softwareudvikling. Har blandt andet hjulpet den finansielle 
sektor med udvikling af software og herunder tilhørende automatisering 
af test. Har senest udviklet en række apps til Apple's mobile platform og 
holder foredrag om udvikling på iOS.

Dato: Onsdag den 28. marts kl. 17-20 
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.
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Learn to write Android applications

In two code nights, we will focus on writing Android applications that uses 
the most common Android components. You will get a short introduction 
with the needed briefing for each exercise and then create Android ap-
plications alone and interactively with the teacher. Between the two code 
nights, you choose to continue working with some extra exercises for the 
applications created during the first code night. 

You should be familiar with Java programming and have experience of 
the Eclipse IDE to make the most out of these workshops. Bring your 
own laptop with Java/Eclipse installed. Make sure to get the Android-
development environment up and running before the first code night. 
If you have installed, compiled and run a Hello World application, you 
are all right.

Speakers from Jayway
Rasmus Beck. Ten years of professional experience in software develop-
ment of Web, Enterprise and mobile applications. Mads Troest. .NET and 
Android Specialist with extensive experience in systems development for 
Microsoft .NET and C++. Jayway har arbejdet med mobil udvikling i over 10 
år med kunder som Sony Ericsson, Ericsson og Nokia. 

Dato: Mandag den 27. februar kl. 17-21 og mandag den 12. marts kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 1.200 kr. for ikke-medlemmer.
Maks. 20 deltagere.

iPhone-udvikling – videregående

Den første applikation er klar og er sendt til Apple for review, men nu vil du 
kommunikere med omverdenen via services over HTTP. De fleste apps har 
brug for integration med en backend server, hvorfra der skal hentes data 
eller sendes data. Hvordan laver man en veldesignet integration med en 
data-backend på iOS? Hør, hvordan du kan:

● Parse SOAP XML services
● Bruge REST services med JSON
● Bruge REST services med binære PLists

Efter foredraget kan du gå hjem og lave din første integrationsløsning på iOS. 

Forudsætningen for at deltage er, at du er fortrolig med Xcode. Og at 
du har kodet din første applikation – lidt mere end Hello World. 

Oplægsholder
Jens Nerup, senior konsulent og ejer af BARKODE ApS har mere end 12 års 
erfaring med softwareudvikling. Har blandt andet hjulpet den finansielle 
sektor med udvikling af software og herunder tilhørende automatisering 
af test. 

København
Dato: Onsdag den 18. april kl. 17-20
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Aarhus
Dato: Onsdag den 25. april kl. 17-20
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.
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Google Analytics

Google Analytics er ganske enkelt den direkte adgang til værdifuld viden 
om de besøgende på jeres hjemmeside eller e-shop. Og har du styr på 
Google Analytics, kan det bruges til at optimere jeres løsning, nedbringe 
jeres bounce rate, undgå frafald i jeres købsflow og skabe mersalg. På kur-
set lærer du at analysere jeres data og drage nytte af resultaterne, så det 
kan ses på bundlinjen. Dette kommer vi omkring på kurset:

• Hvordan I opsætter jeres konto korrekt
• Hvordan I bruger Analytics til at styrke markedsføringen
• Hvor jeres besøgende kommer fra
• Og hvordan de kommer videre

Oplægsholder
Steen Rasmussen er medstifter af IIH Nordic. Han er en af Danmarks føren-
de oplægsholdere inden for web analytics og effektmåling og er desuden 
fast gæsteforelæser i online kommunikation for Ph.d.-studerende på Køben-
havns Universitet og på eBusiness-linjen på Syddansk Universitet.

Dato: Tirsdag den 27. marts kl. 17.30-20.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.

Det semantiske web

Det semantiske – meningsgivende – web, er overskriften på en vision, 
som webbets fader, Tim Berners Lee, gav liv til i 2001. Ideen er, at data 
på nettet skal kodes på en måde, så computerprogrammer også kan læse 
meningen. Det gøres ved at beskrive fakta på en facon, som kan behandles 
programmatisk. Store mængder af fakta kan lænkes sammen, hvilket bl.a. 
benyttes til at udføre kompliceret informationssøgning på en måde, som 
dagens søgemaskiner ikke er i stand til at udføre. Masser af fakta er alle-
rede udtrukket fra f.eks. Wikipedia og er offentligt tilgængeligt.

Hør om teknologien bag det semantiske web, RDF, som er en måde at 
beskrive fakta på, og Jena, et Java-framework til udvikling af semantiske 
webapplikationer, med masser af kodeeksempler. 

Oplægsholder
Tania Andersen er udvikler og freelancejournalist med spe-
ciale i softwareudvikling og har mange års erfaring inden for 
webapplikationer og Java. 

Odense
Dato: Tirsdag den 28. februar kl. 18.30-20.30
Sted: PROSA i Odense, Overgade 54, 5000 Odense C

København
Dato: Tirsdag den 8. maj kl. 17-20
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer.
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Agil Android-udvikling

Du har skrevet den første applikation til Android-platformen, men koden 
blev bundet meget op på kald til Android-pakkerne. Og at teste koden 
automatisk er vanskeligt og langsommeligt. På dette foredrag kan du høre 
om, hvordan koden kan struktureres, så den kan testes automatisk. Vi viser 
blandt andet Robolectric – et open source-projekt drevet af pivotallabs, 
som muliggør Test Driven Development.

Oplægsholder
Casper Wilstrup er ekspert i teknisk ledelse, agile og lean softwareudvik-
ling, procesforbedring og forandringsledelse. Mere end 10 års erfaring 
med ledelse af udvikling af software. Over 20 års erfaring med softwareud-
vikling. Er desuden en erfaren forfatter og foredragsholder.

Dato: Torsdag den 22. marts kl. 17.30-19.30
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.

Online Markedsføring

Kurset Online Markedsføring giver dig en indførelse i, hvordan du griber 
online kommunikationsform an. Når missionen er at øge salget og kend-
skabet til jeres brand hos virksomheder, er der en lang række kommu-
nikationsplatforme og værktøjer, som I kan tage udgangspunkt i. Kurset 
introducerer dig også til, hvordan I kan nå jeres kunder på helt nye måder. 
Kurset har et strategisk udgangspunkt. Og du vil komme hjem med masser 
af teknikker til at optimere jeres online strategi for fremtiden. Det får du 
med hjem:

• indblik i en professionel indkøbers syn på jer
• værktøjer til at øge jeres virksomheds synlighed
• indsigt i at markedsføre jer mod specifikke brancher

Oplægsholder
Karsten Nygaard Nielsen er SEO Specialist hos IIH Nordic og har mere end 
12 års brancheerfaring. Han har været med siden internettets spæde be-
gyndelse og har hjulpet mange firmaer og organisationer med at få deres 
hjemmesider højere op i hierarkiet hos søgemaskinerne. 

København
Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 17.30-20.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Aarhus
Dato: Tirsdag den 6. marts kl. 17.30-20.30
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.
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Optimering af hjemmesider og webshops

På kurset lærer du, hvordan I teknisk og strategisk griber optimeringspro-
cessen an. Du lærer at se jeres hjemmeside med de potentielle kunders 
øjne samt forstå deres beslutningsprocesser i forhold til at investere i jeres 
produkter og ydelser. Du vil også blive introduceret til A/B tests, der gør en 
stor forskel og kan hjælpe jer med at træffe de rigtige beslutninger. Efter 
kurset er du klogere på, hvordan I:

• skaber klare call to actions
• tester jer frem til de rigtige løsninger
• begrænser de besøgendes frafald
• skaber en tryg købsproces for jeres kunder
• får langt flere kunder i butikken

Efter kurset kan du gå hjem med en fuld værkstøjskasse, der kan få stor 
betydning for jeres sides vækst.

Oplægsholder
Tim Jespersgaard er Persuasive Architecht hos IIH Nordic. Hans arbejds-
værktøjer er en kombination af grundige test, et kreativt sind og en viden 
på højt fagligt niveau om social adfærd og kognitiv psykologi.

København
Dato: Tirsdag den 13. marts kl. 17.30-20.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Aarhus
Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 17.30-20.30
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.

Silicon Valley – en rejsefortælling

I eftersommeren 2011 var BestBrains på studietur til Silicon Valley. De 
besøgte en række spændende virksomheder og snusede til den unikke 
start-up-kultur, der er i dalen. På dette gåhjemmøde præsenterer Bent 
Jensen de virksomheder, de besøgte. Og prøver at indfange, hvorfor der er 
så meget mere gang i innovationen og risikolysten derovre.
 
Oplægsholder

Bent Jensen, ledelseskonsulent og direktør i BestBrains. 25 
års erfaring med innovation, teknisk ledelse og softwareud-
vikling i Danmark og USA.

Dato: Onsdag den 6. juni kl. 17-19.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.
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Servicekommunikation for it-supportere

Arbejder du i Service Desk, Hotline, Help Desk eller i anden form for it-sup-
portfunktion? Så er din indstilling og evne til at kommunikere med brugere 
og give dem topprofessionel service et af de vigtigste værktøjer i dit job. 
Få i en inspirerende workshop indblik i, hvordan du med enkle virkemidler 
kan udvikle din kommunikation. Lær om:

• Hvad er god og dårlig service?
• Hvilke arketyper af brugere kan du møde?
• Hvilke kommunikative udfordringer ligger i formidlingen af kompleks 

teknologi til brugere med forskellig baggrund og indsigt?
• Hvordan er du professionel i det personlige møde og i telefonen?

Oplægsholder
Karriere- og kompetencekonsulent Lotte Colberg har mere 
end 10 års erfaring med en bred vifte af HR- og udviklingsop-
gaver fra en lang række forskellige organisationer. Hun er også 
uddannet coach og står bag PROSAs mentorordning.

Dato: Torsdag den 8. marts kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 27A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer
Arrangør: PROSA/ØST.

Sådan laver du sociale 
medie-koncepter og -strategier

Sociale medier er blevet et modeord. Alle virksomheder, der bare er en 
smule med på det nyeste, skal have mindst en Facebook-side, en Twitter-
profil og en YouTube-kanal. Men når det kommer til stykket, er det de fær-
reste virksomheder, som har en dyb forståelse af de sociale mediers ud-
fordringer og muligheder, og det er endnu færre, som har lagt en egentlig 
strategi for sociale medier. Med afsæt i sin kommende bog ”Den perfekte 
storm” vil Peter Svarre give dig forståelse for de sociale medier og konkrete 
redskaber til at udvikle strategier og koncepter. Der bliver mulighed for at 
diskutere udfordringer og muligheder med de øvrige deltagere i grupper.  

Vi kommer ind på:

• Hvordan kommer man fra hype til konkret strategi?
• Hvad betyder sociale medier for virksomhedens forretningsstrategi?
• Hvad betyder sociale medier for virksomhedens kommunikationsstra-

tegi?
• Hvilke udfordringer kan man møde internt i virksomheden?
• Cases og eksempler på, hvordan man bruger sociale medier kommercielt 

og strategisk

Oplægsholder
Konsulent Peter Svarre har hjulpet virksomheder med digital kommunika-
tion, sociale medier og user experience gennem de seneste 14 år. 

Dato: Torsdag den 19. april kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer 
Arrangør: PROSA/ØST.
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Få coachingværktøjer 

Alle taler om coaching, men hvad er det? Hvordan bliver du bedre til at 
sætte mål og nå dem? Hvordan lærer du at stille gode spørgsmål, lytte 
og reflektere. Kom til en workshop, hvor du kan få konkrete teknikker fra 
coachingverdenen, og hvordan du kan lære at bruge dem i dit arbejde. Alle 
værktøjer kan bruges både professionelt og privat.

Aftenen vil være en blanding af teori og øvelser og vil omhandle: 

• Model af verden (vi er forskellige og hvorfor)
• Hvad er coaching? 
• Spørgeteknik
• Motivation

Oplægsholder
Underviser er konsulent Chris Grew, som igennem 10 år har arbejdet med 
udvikling af mennesker gennem undervisning, coaching og foredrag.

Dato: Onsdag den 23. maj kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A. 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer 
Arrangør: PROSA/ØST.

Kom i gang med LinkedIn

En praktisk workshop til at få mere ud af dit online netværk

For dig, som gerne vil blive bedre til at bruge LinkedIn til at fremme din 
karriere og dit faglige netværk. På workshoppen bruger vi tid på at gen-
nemgå din LinkedIn-profil, så den bliver helt skarp og opdateret. Christian 
Buch Iversen leder workshoppen og kommer med gode råd til, hvordan du 
får mest muligt ud af din LinkedIn-profil, og han kommer med eksempler 
på de forskellige muligheder, der er på LinkedIn for at opbygge netværk 
gennem online samtaler. Der er tale om en praktisk workshop, hvor alle 
øvelserne er fokuseret på din egen LinkedIn-profil. Det er ikke et krav for at 
deltage, at du har allerede har en LinkedIn-profil.

Husk at tage egen bærbar med.
 
Oplægsholder

Christian Buch Iversen kommer fra WebFuture, et webbureau 
med fokus på sociale medier. Her rådgiver han kunderne i, 
hvordan sociale medier skaber merværdi i deres virksomheder.
 

Dato: Onsdag den 8. februar kl. 17-20
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer.



Tilmelding: www.prosa.dk/kursus    1. halvår 2012 • side  11

LinkedIn som karriereværktøj 
– for øvede brugere

Savner du udvikling i din karriere? Hvad skal dit næste karriereskridt være 
– og hvorhen? LinkedIn er meget mere end et cv på nettet. Det er også et 
værktøj til karriereudvikling med mange muligheder. Kurset retter sig mod 
deltagere, der har erfaring med LinkedIn, men savner et godt overblik over 
de nyeste trends, som LinkedIn tilbyder.
 
Få: 
• gennemgået de nyeste faciliteter, som LinkedIn har introduceret det 

sidste halve år
• hjælp til karriereafklaring og -strategi
• indføring i de bedste og vigtigste jobsøgningsværktøjer
• råd til at styrke dit personlige brand på LinkedIn
• tricks til at være synlig og opdateret, uden at det sluger al din tid

Oplægsholder
Kurset er hands-on, og du opnår det bedste resultat af kurset, hvis du 
medbringer din egen pc. Oplægsholder er cand.phil. Bodil Damkjær, kar-
riererådgiver og specialist i LinkedIn.

Dato: Torsdag den 10. maj kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer 
Arrangør: PROSA/ØST.

Bliv den perfekte mødeleder

Møder er en af de aktiviteter, vi 
bruger rigtig meget tid på i vores 
arbejdsliv. Når møder er bedst, ska-
ber de fantastiske resultater, men 
når de er værst, kan de være spild af 
tid. Hvordan kan du styrke dig selv 

som mødeleder, så dine møder bliver konstruktive, og mødedeltagerne 
er tilfredse? Hvad er god mødeledelse? Lær at lede effektive møder, der 
skaber resultater.

Få: 
• redskaber til god planlægning af møder
• metoder til at styre og facilitere møder
• værktøjskasse til håndtering af typiske problemer
• indsigt i forskellige mødetyper

Oplægsholder
Karen Kramhøft er sociolog og ledelseskonsulent på Teknolo-
gisk Institut. 
Hun har stor erfaring med at undervise i bl.a. personlig udvik-
ling, organisationsudvikling og facilitering. 

Dato: Tirsdag den 20. marts kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer 
Arrangør: PROSA/ØST.
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Sådan får du mere i løn

Løn og arbejdsvilkår er altid til forhandling. Det gælder om at være velfor-
beredt og spille spillet med is i maven. Kom til et inspirerende minikursus 
og få tips og tricks til at få mere ud af individuel lønforhandling. Du får styr 
på planlægning, strategi og teknik samt gode råd, der vil kunne mærkes i 
lønningsposen. Kom til en informativ og underholdende aften med teori og 
øvelser. 

Tid og oplægsholder i København
Dato: Tirsdag den 28. februar kl. 17-20
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 
København V
Arrangør: PROSA/ØST

Underviser er PROSAs jurist Lisa Dalsager, som har flere års erfaring med 
rådgivning i lønforhandling og ansættelsesvilkår. 

Tid og oplægsholder i Aarhus
Dato: Onsdag den 29. februar kl. 17-20
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C
Arrangør: PROSA/VEST

Underviser er Bo Sundgaard, faglig konsulent i PROSA/VEST

Priser: Gratis for medlemmer af PROSA. 150 kr. for ikke-medlemmer.

Kom i gang med it-karrieren 

Bliv klædt på til arbejdsmarkedet på en inspirationsaften for it-studerende 
og nyuddannede.

Mød eksperterne: 

• It-rekrutteringskonsulenten: Det kigger arbejdsgiverne efter
• Nyuddannede it-professionelle: Sådan klarede vi den
• Karriererådgiveren: Sådan får du dit første job
• PROSA-juristen: Undgå at blive snydt og få en høj løn
• A-kasse-konsulenten: Sådan får du dagpenge at leve for

Dato: Onsdag den 21. marts kl. 17-20
Sted: PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for alle. PROSA giver en sandwich.
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Overvågningsfantasier i film

Bare rolig – Big Brother ser dig hele tiden, uanset om du ønsker det el-
ler ej. For vi fantaserer om overvågning som aldrig før. Og hvis det ikke er 
staten, så er det din arbejdsgiver, dine fjender, dine venner eller måske dig 
selv, der filmer. 

Foredraget ser på Hollywoods visioner om overvågning. Både satellitterne, 
der følger vores helt i ”Body of Lies”, mobilen, der afslører forbrydelser i 
”In the Valley of Elah”, og overvågningskameraerne, der skaber mareridt 
og uhygge i gyserserier som ”Paranormal Activity” og ”Saw”.

Og hvad forestiller vi os egentlig, når vi forestiller os overvågning?

Oplægsholder
Rikke Schubart er lektor, filmforsker og forfatter. Hun underviser på Syd-
dansk Universitet og skriver også fiktion.

Dato: Tirsdag den 24. april kl. 17-21
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer 
Arrangør: PROSA/ØST.

Faglige kurser

PROSA opfordrer tillidsvalgte og ordinære medlemmer til at kvalificere sig 
på vores faglige kurser. Alle kurser er gratis, og PROSA betaler transport og 
øvrige udgifter.

Håndtering af forandringer privat og i arbejdet
Målgruppe: Ordinære medlemmer og tillidsvalgte
København
Datoer: Tre mandags-aftener i januar, den 16., 23. og 30. 
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Aarhus
Datoer: 20. og 21. februar som internat 
Sted: Kurset afholdes i Aarhus 

Kend mere om dine rettigheder
Målgruppe: Ordinære medlemmer og tillidsvalgte
Datoer: Tre tirsdags-aftener i marts, 6., 13. og 20.
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V

Bliv ikke snydt – kend dine rettigheder
Målgruppe: Ordinære medlemmer og tillidsvalgte
København
Datoer: Tre mandags-aftener i maj, den 7., 14. og 21. 
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Aarhus
Datoer: Tre mandags-aftener i juni, den 4., 11. og 18.
Sted: PROSA Aarhus, Møllegade 9-13, 8000 Aarhus C 
 
Se mere om kurserne på prosa.dk/kursus
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GirlzNight: Få det sagt – og bliv hørt

Livet er ikke retfærdigt. Heller ikke arbejdslivet. Vinderne? Ikke altid dem, 
der har ret, men dem, der får sagt tingene rigtigt og på det rigtige tids-
punkt. Hvad skal der til for at blive hørt? Hvad skal man gøre – og lade 
være med at gøre – hvis man gerne vil have, at de andre virkelig lytter? 
 
Sløret bliver løftet i dette foredrag med Solveig Schmidt, som har et bud 
på, hvorfor mænd tit vinder, når det gælder om at få ørenlyd. Og det kan 
allerede nu slås fast, at det handler om mere, end at mænd ikke lader 
kvinder komme til orde. Det kræver aktiv handling, hvis man vil høres. Det 
er dårligt nyt i manges ører, men der er ingen vej udenom. Til gengæld er 
det ikke så svært, hvis man tør kaste sig ud i det.  
 
Oplægsholder
Solveig Schmidt er journalist, forfatter og underviser. Hun har arbejdet 
som journalist i mange år og også som faglig sekretær i Dansk Journalist-
forbund, hvor hun blandt andet udviklede særlige forhandlingskurser for 
kvinder. Er nu ansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 
Dato: Onsdag den 29. februar kl. 17-20
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 500 kr. for ikke-medlemmer.
Kun for kvinder.

GirlzNight er møder, som PROSA holder for sine kvindelige medlem-
mer. Ideen med GirlzNight er at give kvinder i PROSA mulighed for at 
lære andre it-kvinder at kende og opnå ny viden på egne præmisser.

Robotnetværk og netværk for spiludvikling

Robotnetværk
Kom med i PROSAs inspirerende miljø om robot-
ter. Det er sjovt, lærerigt og hyggeligt. Vi finder på 
spændende arrangementer og ekskursioner samt 
eksperimenterer med at bygge og programmere 
robotter, bl.a. LEGO Mindstorm. Nye kan sagtens 
være med – alle ideer relateret til robotter er vel-

komne. Lidt mad og drikke serveres undervejs.
 
Tid: Faste møder hver anden tirsdag i alle ulige uger kl. 18-21.30
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V 
Pris: Gratis for alle.
 

Netværk for spiludvikling
Worms, Tekken, Super Mario, Modern Warfare ...

Kom med i PROSAs spiludviklingsnet-
værk. Formålet er at hjælpe hinanden 
videre med ideer og projekter inden for 
spiludvikling. Alle PROSA-medlemmer 
samt deres kolleger og venner er vel-
komne, både nybegyndere og erfarne. 

Har du spørgsmål, så kontakt Dennis R. Andersen – zalzer.es@gmail.com 
 
Tid: Se datoer på prosa.dk/kursus
Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V 
Pris: Gratis for alle. Arrangør: U35.
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Karrierenetværk for ledige og PROSA/SENIOR

Karrierenetværk for ledige
Består af en gruppe jobsøgende og aktive ledige, der mødes fast hver ons-
dag kl. 10-12 i PROSAs lokaler i København for at netværke, dele viden og 
uddanne sig. Kom forbi og sig hej – vi har et nyt tema hver onsdag. Du kan 
også melde dig til vores interne mailingliste eller vores gruppe i LinkedIn. 
Kontakt: karrierenetværket@prosa.dk

Sted: PROSA København, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V
Netværksmøderne er åbne og gratis for alle PROSA-medlemmer.

Weekendseminar: 
Bliv superhelt i dit it-arbejdsliv

Er du ung it-professionel under 35 år? Så tag med på weekend sammen 
med andre unge PROSA-medlemmer og få masser af input til din karriere, 
din faglighed, og hvordan du agerer på din arbejdsplads eller på dit stu-
diested. Mad, overnatning på enkeltværelse og transport er inkluderet i 
prisen. 

Dato: Fredag aften den 13. april til søndag middag den 15. april. 
Sted: Grand Park Hotel, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Pris: 256 kr. Kun for PROSA-medlemmer under 35 år 
Arrangør: U35 Ungdomsudvalget.

U35 – aktiviteter for medlemmer under 35 år
I PROSA har vi et ungdomsudvalg, hvor vi sætter gang i aktiviteter.  Vi 
laver kurser, film på nettet, fester for sager og afholder netværksar-
rangementer mv. Det er helt op til dig, hvor meget du vil engagere dig. 
Mere info – skriv til bsc@prosa.dk

KIS Logen
Kvindelige it-studerendes loge, også kaldet KIS Logen, er et netværk 
for kvindelige it-studerende, som er medlem af PROSA/STUD. Hold 
øje med KIS Logen på prosa.dk/kursus og på Facebook under KIS Loge. 
Mere info – skriv til Ziggie Dia Precht på ziggieprecht@gmail.com

PROSA/SENIOR – aktiviteter for it-seniorer
Byvandring: Østerbro – og klassernes kamp
Tag med på en tur rundt i Østerbros gader og historie ført an af histori-
ker Kristian Iversen. Du bliver klogere på, hvorfor gaderne er bredere på 
Østerbro end i de andre brokvarterer. Hvorfor der er karnapper på husene. 
Hvorfor der ligger et villakvarter midt på Østerbro, og hvorfor den glim-
rende plan om at udtørre søerne og lave en motorringvej i stedet ikke blev 
til noget.

Dato: Torsdag den 26. april kl. 17-20
Sted: Foran indgangen til Østerport Station. 
Pris: Gratis for medlemmer af PROSA. 250 kr. for ikke-medlemmer. 
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