
Projekt: Ubuntu Live! 10.04

Resumé:

Torsdag den 29. april udkommer den næste Ubuntu LTS. LTS er generelt en ”større” udgivelse idet 
den understøttes i 3 på desktop og 5 år på server, og det er generelt en udgivelse som sigter mod 
stabilitet frem for nye features, og er derfor meget henvendt mod virksomheder.

Ubuntu Danmark vil derfor holde Ubuntu Live! 10.04 i samme ånd: Større og rettet mod 
erhvervslivet.

Udgangspunktet er derfor, Live! Afholdes i Odense, hvor alle virksomheder i landet kan nå til og fra 
indenfor rimelig tid, og at indholdet fokuseres på erhverv.

Live! 10.04 skal være et to-dages arrangement med en erhvervsdag og en community-dag. 
Community-dagen er af stor vigtighed for vores organisation. Det er her vi mødes og lærer 
hinanden at kende, det er her nye folk bliver engageret, og det er her vi 'fejrer' et nyt release og ser 
tilbage på tiden der er gået, og ser frem mod nye spændende teknologier.

Beskrivelse af scenario:

Erhvervsdagen
Torsdag den 20. maj afvikles erhvervsdagen på SDU kl. 9.30-16.

Dagen har to spor: Forretningssporet og det tekniske spor, hvor det første henvender sig til ledere og 
beslutningstagere, og det andet henvender sig til teknikere, IT-chefer mm.

Hvert spor vil indeholde cirka 5 oplæg samt et eller to fællesoplæg, og vil henvende sig til 
situationer i både virksomheder og det offentlige. Emner kan variere lige fra Open Source jura, 
OpenOffice implementeringer, Cloud Computing, Change Management mm.

Der vil være et 'lobbyområde', hvor virksomheder og enkelte communities har stande. Der vil være 
betaling for virksomhederne med stande, og der vil muligvis være billet-gebyr på denne dag. Dagen 
inkluderer frokost.

Community-dagen
Lørdag den 22. maj mødes vi alle i Odense Til Ubuntu Danmark KickOffCamp. Efter et fælles 
oplæg arbejder vi løbet af dagen med de ting, som vi skal nå i løbet af den næste release cycle. Vi 
vil måske køre forskellige BoF sessions, og vi vil måske lave enkelte helt konkrete workshops.

Der skal selvfølgelig også være plads til hygge og lær-hinanden-at-kende tid.

Storcenter
Efter KickOffCamp ville det være nærliggende, at bruge releaset som springbræt til at komme mere 
ud til folk. Kunne vi til KickOffCamp nå at koordinere en indsats, hvor forskellige grupper i 
forskellige byer tager ud til det lokale center og fortæller om Ubuntu, ville det være optimalt. 

Til KickOffCamp hjælper vi hinanden med at få det arrangeret i de forskellige byer.



Tidsplan

December:
Rammerne skal være på plads: Dato og sted (by) besluttet, samarbejdspartnere fundet.

Januar:
Budget fastlægges
Wiki oprettes med henblik samling af information
Lokationen kontaktes omkring afvikling af arrangementet
Opgaver skal være defineret, og arbejde uddelegeres.
Det overordnede program for erhvervsdagen skal være besluttet. 
En liste med ønskede oplægsholdere skal være udarbejde
Arbejdet med at kontakte oplægsholdere begynder.

Februar:
Plakater, flyers, posters, badges mm. laves og gøres klar til det endelige program kan sættes på
Website laves og sættes op
Oplægsholdere kontaktes fortsat
Konference-pakke og andet marketingsmateriale mm. bestilles hos Canonical

Marts:

April:

Maj:
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