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Efteruddannelse 
i foråret 2023
Virtuel nytårskur 
Deltag og oplev fire af de mest velbesøgte foredrag fra Kortdage 2022.
På baggrund af de positive erfaringer med afholdelse af en virtuel nytårskur i Geoforum 
i 2022, vil Kompetenceudvalget og Kortdagsudvalget også i år give medlemmerne en god 
fyraftensoplevelse på en råkold dag.
19. januar 2023

Adresseseminar 2023
Dette seminar henvender sig til den kommunale adressemedarbejder, der ønsker at 
gøre brug af et netværk og blive opdateret på aktuelle emner og viden. Igennem semi-
naret inddrages aktuelle forhold vedr. adresser, ligesom vi ser nærmere på anvendelsen 
af adresser hos slutbrugerne, så det tydeliggøres, hvordan adressedata bruges og hvor-
for adressemedarbejderens arbejde er vigtigt. Dette kunne fx være beredskabet, 
GPS-firmaer, statslige myndigheder eller forsyningsselskaber.
30. marts 2023 i Vejle

Tour de GIS
Sommeren 2022 bød på både Folkemøde på Bornholm, Roskilde Festival, Tour de France 
og mange andre store arrangementer. Men hvordan afvikler man store arrangementer 
fra et GIS-perspektiv? Hvilke overvejelser har man gjort sig før arrangementet, og hvilke 
erfaringer har man fået efter?

Kom og hør de rutinerede kræfter fra Folkemødet, Roskilde Festival, Smukfest, Politiet 
og fra flere kommuner, når de fortæller om, hvordan de bruger GIS til at planlægge de 
store arrangementer med. Og hør også om, hvordan det forløb, da Tour de France kom 
cyklende igennem Sønderborg Kommune.
25. april 2023 i Roskilde

Kursus i danske grunddata
I forlængelse af undersøgelsen om kompetencer i Geodatabranchen, der blev gennem-
ført op til Kortdage 2022, påtænker Kompetenceudvalget at gennemføre en kursusræk-
ke over 5 dage. Kurset vil omhandle nogle af de emner, som bl.a. kommunale GIS- 
medarbejdere har efterspurgt. 

Det er emner, som ikke normalt indgår i GIS-uddannelser, men som er en forudsætning 
for at kunne agere i den danske GIS-verden. Vi skal dykke ned i datadistribution, adresser, 
BBR, GeoDanmark-data, plandata, miljøportalen, klima og højdemodellen.

Vi arbejder på højtryk med at fastlægge form, indhold og tidspunkt, og det bliver i 
maj/juni – vi opdaterer løbende. 

Læs mere og tilmeld dig på: 
https://geoforum.dk/kursus


