
Koordinatorerne kan enten skræd-
dersy kurser til specifikke faggrupper, 
som fx journalister eller researchere, 
eller de kan tilrettelægge dem spe-
cielt for en arbejdsplads – det kan 
fx være biblioteker, kommuner eller 
interesseorganisationer. Kurserne kan 
enten afholdes i Danmarks Statistiks 
undervisningslokaler eller i din virk-
somhed.

I 2011 fik mere end 700 danskere op-
graderet deres kundskaber i, hvordan 
man anvender statistik i praksis. n

Du kan finde vores kursusudbud her:
www.dst.dk/kurser

så kAn du lærE dET…!

Danmarks Statistiks eksperter har en 
enorm viden, som de gerne deler ud 
af – også til dig! Danmarks Statistik 
udbyder nemlig en række kurser i in-
formationssøgning og talbehandling.

Af Carsten Zangenberg

Danmarks Statistik tilbyder nem ad-
gang til rigtig meget statistik. På dst.dk 
og statistikbanken.dk kan du finde 
alle tallene – både de helt aktuelle 
og de lange tidsserier. Men Danmarks 
Statistik tilbyder også at gøre dig og 
dine kolleger bedre til at finde og 
behandle den statistik, du har brug 
for. Gennem årene er der opbygget 
mange kompetencer, bl.a. inden for 

informationssøgning, 
talbehandling og 

tekniske tricks. 

Teori og teknik
På kurserne 
lærer du, 
hvordan man 
nemt finder 
gratis tal i 

danske og 
internatio-

nale statistikdatabaser. Du kan også 
lære at mestre alle Statistikbankens 
funktioner samt at udnytte sam-
menhænge mellem Statistikbanken 
og de andre måder vi offentliggør 
statistik på, fx gennem vores daglige 
Nyt	fra	Danmarks	Statistik eller vores 
temapublikationer. Endelig kan du 
få en pædagogisk introduktion til 
et specifikt statistikområde, som fx 
Nationalregnskabet.

Fokus på anvendelse
Kurserne afholdes i lokaler, hvor hver 
enkelt deltager har mulighed for at 
sidde ved en computer. Undervis-
ningsforløbene er typisk bygget op 
omkring forskellige faglige oplæg 
samt en række praktiske øvelser og 
opgaver. På den måde sikrer vi, at du 
rent faktisk kan bruge det, du lærer. 

Få skræddersyet et kursus 
Hvis du eller din virksomhed har 
behov for et skræddersyet kursus 
eller foredrag inden for et af vores 
kompetenceområder, kan du kontak-
te en af Danmarks Statistiks kursusko-
ordinatorer for at høre nærmere om 
mulighederne. 

Sejrøgade 11 - 2100 København Ø
dst@dst.dk - www.dst.dk - Tlf. 3917 3917

konTAkT:

Lone Schlüter
lon@dst.dk

Tlf. 3917 3004
 

Lina hansen 
lah@dst.dk

Tlf. 3917 3153
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