
Juli 2007
Til alle med interesse for åbne standarder i e-læring! 

Vi henvender os på vegne af den danske brugergruppe, som i en årrække har arbejdet med at supportere og 
fremme Moodle, der i dag er verdens største open source LMS for e-læring, og netop også i år har vundet en 
velfortjent international guldmedalje på tilfredshedsparametre. Flere end de nuværende deltagere på Dansk 
Moodle bruger dette system, og vi vil derfor gerne opfordre jer til at være med i et diskussionsfællesskab om 
dette IT-system for undervisning og samarbejde. 

Den aktuelle og direkte anledning til denne henvendelse er, at der i det danske Moodle-fællesskab er 
udtrykt interesse for at lave fælles ansøgninger i anledning af, at videnskabsministeren den 21. juni lancerede 
en national strategi for e-læring for 2007-2009 
(http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/pressemeddelelser/2007/ ). 
Det fik en initiativgruppe blandt de danske Moodle-bruger til at opstarte  MoDUL projektet, som skal 
arbejde på at fremme åbne standarder for e-læring på alle niveauer fra universitet til virksomhed og borger. 
Vi planlægger at søge på en række innovative projekter, som kan fremme den spændende vision, som 
videnskabsministeren har fremlagt. Vi ønsker at udnytte fordelene i, at globalt orienterede, frie åbne 
standardsystemer som Moodle reflekterer den konstante og rivende udvikling inden for e-læring og kan stille 
det til rådighed i åbne fleksible miljøer inden for universiteter, biblioteker, skoler, virksomheder, 
forvaltninger og foreninger, overalt, hvor der er brug for livslang læring og kvalificering med de bedste og 
billigste midler. 

Du kan læse mere om projektets planlægning i det danske Moodle fællesskab.

Sådan gør du:
• Tilmeld dig Dansk Moodle: klik på 

http://moodle.org/course/view.php?id=46 og 
opret din konto.

• Download invitationsbrev: 
http://moodle.org/file.php/46/MoDUL/MoDUL-
InvitationTilMoodleDanmark-070707.pdf

• Deltag i 
diskussionsfællesskabhttp://moodle.org/mo
d/forum/view.php?id=6993

• Følg med på 
RSS:http://moodle.org/rss/file.php/46/27289/f
orum/971/rss.xml

Vi planlægger desuden at mødes med interesserede i København den 1. august om eftermiddagen og i 
Aalborg den 28. august om formiddagen. Vi vil gerne have ny inspiration til at fremme den nationale indsats 
for digitalisering og videndeling med de nyeste Web 2.0 teknologier. Moodle er som skabt til, at vi arbejder 
sammen om at realisere målet, der hvor vi bedst muligt kan supplere hinanden i det forestående 
udviklingsforløb. Hvis du har brug for yderligere information er kontaktpersoner for denne fase af projektet:
  
• Juli: lektor, teol.dr. Nicolai Winther-Nielsen, DBI og Aalborg Universitet (nwn@dbi.edu) 
• August: direktør Jens Gammelgaard, Århus (www.optimon.dk)

Mvh Initiativgruppen - Vi ses i Moodle!

                                   
 Dorte Nielsen, Kalle Nielsen, Jens Gammelgaard og Nicolai Winther-Nielsen
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