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2.1 Praktiske oplysninger  
  

Data og kommunikations uddannelsen   
Adresse: Bjørnevej 9, 7700 Thisted  
Administrativ adresse: kronborgvej 119, 7700 Thisted    
  
Underviser tilknyttet Data og kommunikationsuddannelsen:  
Casper Sanderhof (csa@eucnordvest.dk) 
Mikkel Kaas (mka@eucnordvest.dk)  
  
Pædagogisk ledelse:  
Afdelingschef Jan Christensen (jc@eucnordvest.dk) Direkte nr. 28516606 

  
Skema tider:  
8.00-9.30 undervisning  
9.30-9.50 pause  
9.50-11.20 undervisning  
11.20-11.50 pause  
11.50-13.20 undervisning  
13.20.13.30 pause  
13.30.14.15 undervisning  
14.15-15.00 undervisning  
  
Kantine  
Der er mulighed for at købe forplejning på skolen kantine. Der kan ikke betales med kontanter, men 
mobilepay og kort.   
  

Fraværsregler og misbrugspolitik 
Regler og politikker på området ses på dette link.  
 

Synliggørelse af den lokale undervisningsplan for elever og virksomheder  
Eleverne bliver gjort bekendt med den lokale undervisningsplan ved, at den er tilgængelig via skolens 
hjemmeside. Desuden informerer skolen eleverne om planen ved uddannelsesstart. Virksomheder orienteres 
ved indgåelse af uddannelsesaftale, via brev fra skolen, hvor virksomheden kan finde den lokale 
undervisningsplan på skolens hjemmeside. 
 

Den lokale undervisningsplan - lovbekendtgørelser 
Undervisningsplanen tager udgangspunkt i følgende Love, Bekendtgørelser og Vejledninger: Lovbekendtgørelser: 

• LBK nr 51 af 22/01/2020 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (Erhvervsuddannelsesloven).  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/51 

Den lokale undervisningsplan – bekendtgørelser 
• BEK nr 1619 af 27/12/2019 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen). 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619 
• BEK nr 1290 af 05/12/2014 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

(Lærernes erhvervspædagogiske kompetencer, adgangsbegrænsning og karakterkrav m.v.) 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185199 

http://eucnordvest.dk/media/240514/2019-06-studie-og-ordensregler-eud.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/51
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185199
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• BEK nr 172 af 23/02/2015 Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395 

• BEK nr 290 af 01/04/2009 Bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi 
ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124437 

• BEK nr 219 af 04/03/2010 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger 
og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129949 

• BEK nr 1220 af 14/12/2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger 
og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144721 

• BEK nr 692 af 26/05/2020 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 
erhvervsuddannelserne (Grundfagsbekendtgørelsen)  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692 

• BEK nr 632 af 21/06/2019 Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/632 

• BEK nr 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308 

• BEK nr 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 
uddannelser (erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse). 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427 

• BEK nr 497 af 18/05/2017 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser 
mv.(Meritbekendtgørelsen)  
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/497 

• BEK nr 876 af 07/07/2010 Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående 
uddannelse 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/827 
 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168395
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=124437
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129949
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144721
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25308
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
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2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  
 Hele udgangspunktet for vores pædagogik og didaktik og dermed undervisningstilrettelæggelse er vores  

”Fælles pædagogiske-didaktiske ramme” En ramme som er bygge op omkring 6 pejlemærker.  
Læs/se det samlet skriv her http://eucnordvest.dk/undervisning-og-
kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/ og 
http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf  
  

Planlægningsprincipper for undervisningen  
De overordnet principper er at undervisnings formål og forløb er tydelig for eleven. At planlægningen 
sikre mulighed for at den enkelte elev motiveres og støttes, blandt i form af formativ feedback. IT 
baseret læringsmidler bruges. Udvikling af elevens innovative kompetencer understøttes.  

Det tilstræbes at der er en gennemgående underviser på holdet. Andre underviser vil også kunne 
tilknyttes holdet alt efter emne og behov.   

Den praktiske planlægning af undervisningen  
Forud for opstart af hvert GF2 hold, planlægger den hovedansvarlige i samarbejdet med teamet, 
hvordan holdet afvikles. Til dette formål bruges nedenstående som styrringsværktøjer:   

• LUP og ETU fra foregående hold bearbejdes  
• Oversigt over målpind og niveau og grundfag   
• Gennemgang af holdets elever for indikation af niveau, elever med SPS behov, andre særlige 

forhold.  
• Fastlæggelse af hvilke temaer, projekter, kursusforløb det samlet undervisningsforløb skal bygge 

op omkring  
• Opbygning af holdets skema. (afstemmes med øvrige skema begivenheder)    
• Opbygning af forløb på It’s Learning   
• Udvælgelse og udvikling af opgaver 

 
Umiddelbart efter holdets afslutning indkalder den hovedansvarlige underviser til evalueringsmøde med 
de relevante underviser og afd. chef. mødereferatet ligges på SIT-intra.   

 
Organisering og afvikling af undervisningen  
Undervisningen søges organiseret på en måde der giver eleven et anvendelses- og helheds orienteret 
perspektiv og med inddragelse af virksomheds case, samt værkstedsundervisning og metodelærer.  
Det søges sikret gennem en skemalægning, hvor praktik/værksted og teori optræder i en efter emnet 
mulig vekselvirkning.  
Vigtigt er det at eleven oplever en sammenhæng, en kontinuitet og en progression mellem de enkelte 
fag og emner. At der sker en sammenkobling og samforståelse af teori og praktik.  
Det er lærerteamets ansvar, at eleven til stadighed oplever disse helheder.  
Det er vigtigt, at helheden i undervisningsforløbet giver en oplevelse af, at den viden der formidles kan 
bruges til egen læring.  
  
Undervisning vil kunne brydes op i nedenstående del elementer:  

• Grundfag (matematik, engelsk)  
• Kursusfag (1. hjælp, elementær brandbekæmpelse)  
• Værkstedsundervisning  
• Teori  
• Case opgaver / Projekter  
• Grundforløbsprøve  

http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf
http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf
http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf
http://eucnordvest.dk/media/57228/paedagogisk-vejledning.pdf
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Læreren 
Læreren har et stort ansvar og har følgende fokusområder: 
 
1: Skabe rammer og tryghed om elevernes læring  
Ved forudsigelighed og planlægning skabes trygge, overskuelige rammer, som sikrer, at elevernes 
læringsprocesser fører til de fastsatte mål. Med afsæt i elevernes forudsætninger anviser læreren og 
lærerteamet den enkelte elev metoder, redskaber og evt. støtteforanstaltninger, som sikrer målopnåelse og 
giver eleven mulighed for kontinuerligt og synligt at følge sin kompetencetilvækst.  
Rammer, mål, struktur og adfærdsregler for uddannelsen udmeldes altid til eleverne ved starten af GF2. 
 
2: Lede og motivere elevernes læringsprocesser  
Undervisningen gennemføres gennem anerkendende og tydelig klasserumsledelse samt inddragelse af 
pædagogisk it med henblik på at skabe effektive læringsprocesser. Undervisningen skal tilrettelægges og 
gennemføres med henblik på at motivere eleverne til fortsat læring og videre uddannelse og skal skabe 
fundament for egentlig studiekompetence.  
Læreren og lærerteamet er i løbende dialog med den enkelte elev om dennes læringsmål.  
Der arbejdes kontinuerligt med evaluering af målopfyldelsen og gives løbende konstruktiv feedback.  
Lærerteamet gennemfører hyppige, evalueringer af egen undervisning og fremtræden, og på baggrund af disse 
evalueringer udvikles den pædagogiske praksis løbende.  
 
3: Skabe tillid og relationer i forhold til eleven og elev/elev imellem  
Læreren og lærerteamet arbejder bevidst på at skabe tillidsfulde relationer eleverne imellem og til deres lærere. 
Læreren og lærerteamet skaber arbejdssituationer, der ansporer og stimulerer til samarbejde og sikrer, at alle 
elever inviteres ind i fællesskabet.  
Eleverne mødes med forventninger om, at de kan bidrage aktivt til løsning af opgaven, og at de har ansvar for at 
byde ind med de forskellige styrker, de har. 
     
Eleven  
Eleven skal opleve sig selv som centrum i læringsprocessen. Der tages i hele uddannelsesforløbet 
udgangspunkt i elevernes forudsætninger, deres potentiale for at lære samt deres individuelle ønske 
om, hvordan de vil arbejde i forhold til uddannelsens mål.  
Eleven har medansvar for egen læring. Det betyder at han/hun i sit daglige arbejde skal være aktiv og 
informationssøgende, selvevaluerende og reflekterende, samt medbestemmende i læringsforløbet. 
Eleven har i nogle læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper efter egne 
kompetencer.   
  

Effekten  
Effekten af arbejdet med pædagogisk og didaktisk værdigrundlag afspejles gennem målinger af:  
1. Den enkelte elevs og/eller klasses karakterniveau  
2. Elevernes lyst til mere faglighed gennem tilvalgsfag, højere niveauer, elite-forløb m.v.  
3. Den enkelte elevs og/eller klasses fremmødefrekvens  
4. Den enkelte elevs og/eller klasses trivsel  
5. Frafaldsindsatsen over for den enkelte elev og/eller klasse  
6. Den enkelte lærers og/eller lærerteams performance, set gennem elev-øjne  
7. Den enkelte lærers og eller lærerteams anvendelse af ny undervisningsteknologi  
8. Teammedlemmernes trivsel og arbejdsglæde  
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Undervisningen er i høj grad digital så den gennemføres på elektronisk undervisningsplatform Its Learning – 
dette gøres gennem synlig læring  

 
Elevernes arbejdstid  

Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læring. Læringstiden for den enkelte elev 
består af undervisning og elevernes egen læringstid. Eleven har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil 
klokken 17.00, fredag dog indtil klokken 16.00 – derudover har eleven adgangs til de fleste læringsressourcer 
når de ikke er fysisk tilstede på skolen. 

Elevtyper Ungdom og EUV  
Der samlæses mellem ungdom og EUV på grundforløb.  
 

Undervisningsdifferentiering  
Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges 
inden for forløbets rammer, så undervisningen tilpasses elevens forudsætninger.   
  
Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et 
forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for 
belysning og vurdering af en problemstilling.  
  
I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel:  

• Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen.  
• Opgavemængden og opgavetypen.  
• Arbejdsmetoder og hjælpemidler.  
• Samarbejdsformer  
• Valg af niveau  

   

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
For elever inden for data og kommunikationsuddannelsen gælder, at de inden for de 2 første uger af 
grundforløbet/EUV-afklaring, er blevet vurderet med henblik på klarlægning af elevens kompetencer og 
forudsætninger, for gennemførelse af hele uddannelsen.  
  
Elever med meget erfaring, særligt voksne elever (EUV), hvor det efter samtalen formodes, at de kan 
godskrives for større dele af uddannelsen, vil skulle gennem en kompetence vurdering. Ansøgeren 
afprøves i et særligt forløb, der indeholder alle dele af uddannelsens indhold, og vurderes i forhold til 
uddannelsens samlede kompetencer. Derefter udarbejdes en uddannelsesplan for hele forløbet. (Med 
mulighed for tilpasning senere)  
  
Kompetencevurderingen indebærer godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: 

• Tidligere gennemførte uddannelsesforløb.  
• Anden uddannelse.  
• Vurdering af reelle kompetencer.  
• Særlige behov  

     
Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med f.eks.:  

• Fritagelse for dele af undervisningen  
• Fag på højere niveau  
• Særlig støtte  
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Når en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af elevens uddannelsesplan, om 
der er flyttet undervisning fra grundforløb til hovedforløb. Denne undervisning gennemføres, så vidt 
muligt, inden for rammerne af valgfag, som hjemmearbejde samt ved ekstra lærerdækning i udvalgte 
lektioner.  

Vurdering af elevens behov for yderligere tiltag 
Denne vurdering har til formål at afklare, om eleven har behov for støtte, for at kunne gennemføre den 
ønskede uddannelse, herunder:  

• Specialpædagogisk støtte.  
• Mentorer og psykosocialrådgivning 

Personlig Uddannelsesplan  
Alle elever har en personlig Uddannelsesplan, som skal opdateres i starten af grundførløbets 2. del. 
Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og 
evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige Uddannelsesplan er et redskab for eleven, 
læreren og praktikvirksomheden til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og 
understøtter elevens almene, faglige og personlige forudsætninger og mål. Ved den første 
kontaktlærersamtale udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan i fællesskab. Denne evalueres og 
revideres kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, sådan at den til enhver tid 
dokumenterer elevens uddannelsesforløb.   
  

2.4 Undervisningen i Grundforløbets 2. del 
For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb skal eleverne have bestået Grundforløbsprøven, 
de forskellige overgangskrav samt eksamen i grundfagene.  

Undervisningen foregår forskellige steder, afhængigt af hvad man arbejder med, en del 
grundfagsundervisning vil foregå i klasselokaler, hvor man kan arbejde på forskellige måder, afhængigt 
af hvad man skal lære, og hvordan man bedst arbejder. Da en meget stor del af undervisningen foregår i 
klasselokalet, vil der løbende blive inddraget bevægelse i undervisningen 

I det uddannelsesspecifikke fag arbejder vi med følgende temaer:  
Typiske teorier omkring computerens virkemåde, programmering, cisco CCNA (introduction to 
networks) samt pc teknik, kundeservice, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmiljø. I det branchespecifikke 
fag indgår Informationsteknologi niveau F som en integreret del. Se uddybende fra BEK nr 528 af 
27/04/2020 Gældende, Offentliggørelsesdato: 29/04/2020: 

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne 
i stk. 2-6. 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1) Typiske it-løsninger til at søge og indhente oplysninger og tekniske dokumentationsmaterialer samt til 
at udarbejde dokumentation. 

2) Tekniske dokumentationsmaterialer anvendelse i forhold til konkrete arbejdsopgaver. 

3) Gældende sikkerhedsregler i forhold til at arbejde med el-førende udstyr samt de miljømæssige krav, 
der gælder for bortskaffelse af it-udstyr. 

4) Faktorer, der er afgørende i forhold til at gennemføre god kundeservice, omhandlende både 
servicebegrebet og kundepsykologi. 
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5) Typiske roller og faggrupper i en virksomhed, herunder deres respektive arbejdsrelationer. 

6) Typiske metoder til at planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt fremgangsmåder til at 
gennemføre kvalitetssikring af arbejdet. 

7) ESD-problematikker (Electro Static Discharge), der skal tages højde for i forbindelse med arbejdet med 
IT-udstyr. Herunder metoder til at beskytte mod ESD. 

8) En computers grundlæggende virkemåde og bestanddele samt metoder til at gennemføre 
struktureret fejlfinding og -retning på en computer, herunder anvendelse og betjening af typiske 
måleinstrumenter i forbindelse med reparation af computere. 

9) Diagnosticerings-værktøj til test og reparation af computere. 

10) Klient-operativsystem – installation, konfiguration, opgradering, administration af lokale 
brugergrupper og rettigheder. 

11) Principper, der knytter sig til opkobling af et klient-operativsystem i et Workgroup- og et Domain-
netværk samt i forhold til en fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

12) Begreber, funktioner, protokoller, komponenter og enheder, der indgår i et LAN (Local Area 
Network) og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network). 

13) Struktureret fejlfinding og -retning på et LAN-netværk samt værktøjer som multimeter og 
kabeltester anvendes i forbindelse med fejlretning på et LAN-netværk. 

14) Begreber, funktioner, enheder og opkoblingsmuligheder, der indgår i et WAN-net-værk (Wide Area 
Network). 

15) Sikkerhedsforanstaltninger i et netværksmiljø, dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en lokal 
computer og account-sikkerhed på et netværk samt antivirusprogrammel på computere. 

16) Elementer og programmeringsstrukturer i et eller flere programmeringssprog og i et tilhørende 
programmeringssoftware. 

17) Datatyper, variable og kontrolstrukturer i et givent programmeringssprog. 

18) Matematiske funktioner og talsystemer der knytter sig til en computers og et netværks virkemåde. 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Valg og anvendelse af relevant teknisk dokumentationsmateriale samt udarbejdelse af elektronisk 
dokumentation. 

2) Udførelse af arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler. 

3) Udførelse af god kundeservice såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder. 

4) Tilrettelæggelse og udarbejdelse af en plan for eget arbejde og vurdering af kvaliteten af arbejdet. 

5) Faglig sikker opbygning, konfiguration og afprøvning af en computer under hensyn til ESD-korrekt 
håndtering, samt udførelse af opgradering omfattende installation, udskiftning og konfiguration af 
interne enheder. 
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6) Faglig sikker fejlfinding på computere til modulniveau under hensyn til ESD-korrekt håndtering samt 
vurdering af fejlårsag og udførelse af fejlretning. 

7) Fagligt sikkert valg og anvendelse af relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer i 
forbindelse med reparation af computere og ved hjælp af et relevant testprogram. 

8) Udførelse af funktionstest af en computer og med baggrund i en relevant dokumentation foretagelse 
af vurdering af, om computeren fungerer efter hensigten. 

9) Fagligt sikker installation, konfiguration og opgradering af et klient-operativsystem på en computer 
samt udvælgelse og installation af tilhørende drivere. 

10) Fagligt sikker udførelse af individuel tilpasning af et klient-operativsystem og administration af lokale 
brugergrupper og rettigheder. 

11) Fagligt sikker konfiguration af et operativsystem i forhold til anvendelse i et Workgroup- eller 
Domain-netværk samt i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

12) Fagligt sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) og 
WLAN-netværk (Wireless Local Area Network). 

13) Fagligt sikker fejlsøgning og fejlretning på LAN-net-værket i form af lokalisering og udskiftning af 
defekte stik, herunder valg og anvendelse af relevante værktøjer som multimeter og kabeltester. 

14) Anvendelse af relevante softwarebaserede værktøjer til fejlsøgning og fejlretning på et LAN-netværk. 

15) Fagligt sikker installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network). 

16) Implementering af sikkerhed i et typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en 
lokal computer og account-sikkerhed på et netværk samt installation af antivirusprogrammel på en 
computer. 

17) Fremstilling af små programmer under anvendelse af et programmeringssoftware. 

18) Anvende variable til at gemme data i et program, herunder foretage valg af en passende datatype. 

19) Anvende kontrolstrukturer i et program til forgrening og løkker. 

20) Anvende et programmeringssoftwares indbyggede basale debugningsværktøjer til fejlsøgning i et 
program. 

21) Fagligt sikker udførelse af praktiske opgaver, der knytter sig til netværk, IP-adresser og algoritmer. 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) Selvstændigt tilrettelægge og planlægge eget arbejde og udføre kvalitetssikring af arbejdet. 

2) Forklare, hvordan tekniske dokumentationsopgaver anvendes i forhold til konkrete arbejdsopgaver. 

3) Selvstændigt, og under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering, foretage 
opbygning, konfiguration og afprøvning af computere på modulniveau, samt opgradere computere ved 
installation, udskiftning og konfiguration af interne enheder. 

4) Selvstændigt, og under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering og med 
relevante måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer, udføre fejlfinding på og fejlretning af 
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computere til modulniveau, samt udføre funktionstest ved hjælp af relevante testprogrammer og i 
henhold til relevant dokumentation. 

5) Anvende et testprogram og ud fra en relevant dokumentation udføre funktionstest af computere. 

6) Redegøre for hvilke principper, der knytter sig til opkobling af et klientoperativsystem i et Workgroup- 
og et Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN (Virtual Private Network) og WLAN-netværk 
(Wireless Local Area Network). 

7) Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre individuel tilpasning af et klient-operativsystem og 
herunder administrere lokale brugergrupper og rettigheder samt konfigurere systemet i forhold til 
anvendelse i et Work-group- eller Domain-netværk og i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private 
Network) adgang. 

8) Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et 
LAN- (Local Area Network) og WLAN netværk (Wireless Local Area Network). 

9) Selvstændigt og metodisk, og ved hjælp af værktøjer som multimeter og kabeltester, redegøre for 
samt udføre fejlfinding og fejlretning på netværket i form af lokalisering og udskiftning af defekte stik og 
kabler, og under vejledning og ved hjælp af relevante softwareværktøjer udføre fejlsøgning og 
fejlretning på et LAN netværk. 

10) Redegøre for typiske metoder til at planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt fremgangsmåder 
til at gennemføre kvalitetssikring af arbejdet. 

11) Udføre installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network) under vejledning. 

12) Forklare og under vejledning udføre implementering af sikkerhedsforanstaltninger i et typisk 
netværksmiljø dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en lokal computer og account-sikkerhed på et 
netværk samt installere antivirusprogrammel på computere. 

13) Selvstændigt fremstille små enkle programmer med et programmeringssprog, hvor der benyttes 
flere af sprogets kontrolstrukturer, datatyper og variabler. 

14) Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 

15) Tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

16) Selvstændigt anvende et programmeringssoftwares debugningsværktøjer til at fejlfinde i et program. 

17) Anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne: Tal- og symbolbehandling, 
funktioner og grafer samt statistik, herunder udføre beregninger på fx netværk, IP-adresser, binær og 
hex. 

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 

1) Dansk på E-niveau, bestået. 

2) Matematik på D-niveau, bestået (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau). 

3) Engelsk på D-niveau, bestået (for optagelse alene med henblik på trin 1 dog E-niveau). 

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
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1) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 
Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over 
kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag: 

1) Dansk på C-niveau. 

2) Engelsk på C-niveau. 

3) Samfundsfag på C-niveau. 

4) Matematik på C-niveau. 

5) Fysik på C-niveau. 

6) Erhvervsinformatik på C-niveau. 

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i 
bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 
uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med 
varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. 

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-
elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i 
hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer. 

 
EUX  
Skolen udbyder EUX i grundforløb data og kommunikationsuddannelsen i det omfang der er et 
tilstrækkeligt elevgrundlag.  

EUX er beskrevet i selvstændige læringsaktiviteter. Se afsnit 3 læringsaktiviteter  

EUX elever samlæses med GF2 tirsdage og torsdage. Derudover ligger der 2 perioder a’ 10 
undervisningsdage i start og slutningen og GF2.   

2.5 Ny mesterlære  
Der er ikke hovedforløb på EUC Nordvest, hvorfor det er samarbejdende skole, der gennemfører 
hovedforløb og dermed også Ny mesterlæres hovedforløbsdel. De dele af grundforløbet, som eleven 
mangler kan gennemføres sammen med det igangværende GF2 forløb i det pågældende semester. 

    
2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  

Oplysninger om dette indhentes fra den skole, hvor eleven har valgt at komme i skolepraktik.     

2.7 Bedømmelsesplan  
Grundlag:   
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De fastlagte mål i bekendtgørelserne og uddannelsesordningen for uddannelsen danner udgangspunktet 
for enhver bedømmelse.   

Formål:   
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab til 
kriterier og bedømmelsesgrundlag. Dette med henblik på at give eleven de bedst mulige betingelser for 
at optimere egen læring. Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel bedømmelse af 
eksaminandens opnåede faglige og almene kompetencer i overensstemmelse med uddannelses mål.   

Bedømmelseskriterier/grundlag   
Der foretages bedømmelser af erhvervsfaglige og almene (inklusiv personlige og sociale) kompetencer, 
som eleven skal erhverve sig via uddannelsen:  

• Erhvervsfaglige kompetencer: bedømmes som beskrevet i den enkelte læringselementer, hvor det 
fremgår, hvad der bedømmes, og hvordan bedømmelsen foregår.   

• Almene kompetencer: bedømmes via elevens selvevaluering og lærergruppens løbende 
bedømmelse af eleven i undervisningen. Kompetencerne bedømmes via en faglig vurdering af, 
hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng, samarbejder med kolleger samt 
udviser nødvendig ansvarlighed i relation til materiel og sikkerhed.   

Summativ standpunktskarakter for erhvervsfaglige kompetencer gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en 
standpunktskarakter hvor det er beskrevet i læringsaktiviteten.   

Karakter  Betegnelse  Beskrivelse  

12  Den fremragende præstation  

Karakteren 12 gives for den fremragende 
præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 
uvæsentlige mangler  

10  Den fortrinlige præstation  
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, 
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets 
mål, med nogle mindre væsentlige mangler  

7  Den gode præstation  
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 
mangler  

4  Den jævne præstation  
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 
fagets mål, med adskillige væsentlige mangler  

02  
Den tilskrækkelige 

præstation  

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige 
præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål  

00  
Den utilskrækkelige 

præstation  

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige 
præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål  

-3  Den ringe præstation  
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable 
præstation  

Bestået/ikke bestået, Der vil være kursusfag (certifikat) hvor der bedømmes efter bestået/ikke bestået  
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Undervisningens indhold er beskrevet på ét af de fire niveauer, som både forholder sig til graden af 
kompleksitet i opgaven og til graden af selvstændighed ved løsningen af den.   

Præstationsstandarder  jf. §34 Bekendtgørelse nr.4 af  03/01/2018 om erhvervsuddannelser.   
1. Begynderniveau   
2. Rutineret niveau   
3. Avanceret niveau 4. Ekspertniveau (valgfri)  

1. Begynderniveau.   
Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt 
problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau 
lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale 
kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat 
læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.  
  

2. Rutineret niveau.   
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en 
rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau 
lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede 
problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på 
fleksibilitet og omstillingsevne.  
  

3. Avanceret niveau.   
Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller 
løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til 
opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt 
ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og 
problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.  
  

4. Ekspertniveau.   
Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede 
problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny 
kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På 
dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, 
tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet 
sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af 
arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante 
sammenhænge.  

 2.8 Eksamensregler  
Skolens eksamensreglement EUD Teknisk. Elevrettet beskrivelse.  
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf  
 
Skolens eksamenshåndbog EUD Teknisk –fuld beskrivelse love og regler.  
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/tekniske-erhvervsuddannelser/indsatsomraader/ JHV 
 
Klagemuligheder   
Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog. 
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01eksamensreglement-tekniske.pdf   

    

http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf
http://eucnordvest.dk/media/161279/eud01-eksamensreglement-tekniske.pdf
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Bedømmelser  
Generelt skelnes der mellem løbende (formativ) og afsluttende (summativ) bedømmelser.   

Løbende bedømmelser   
Holdets underviser arbejder systematisk med feedback i forhold til både opgave/produkt, proces og 
elevernes selvregulering af egne læreprocesser. Bedømmelserne er et centralt element i afdelingens 
kvalitetssikring.   

Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU) foretages ved afslutning af hvert uddannelsesforløb. Det er 
afdelingschefen der introducerer eleverne for ETU’en. Underviser (evt. afd. chef) drøfter resultater med 
elever og de relevante justeringer foretages for at optimere tilrettelægningen og læring.   

Afsluttende bedømmelser/grundforløbsprøven  
Lærerteamet foretager afsluttende bedømmelser ud fra:   

• Eksaminationsgrundlag   
• Bedømmelsesgrundlag   

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve som er udviklet i samarbejde med det faglige udvalg.   

Der henvises i følgende link til den samlet beskrivelse af grundforløbsprøven på Byggerites uddannelser.  
Heri er beskrevet prøvens omfang og bedømmelsesplan: https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-
beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf  

Prøver følger regler om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.   

Skolens eksamenshåndbog EUD Teknisk –fuld beskrivelse af love og regler:  
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/  

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
Det faglige udvalg   
Det faglige udvalg har til opgave at medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen, jf. Bekendtgørelse nr.4 
af 03/01/2018 om erhvervsuddannelser §5 stk. 1-3.   
For skoleundervisningens del foregår det primært i et samarbejde mellem fagets repræsentanter i det 
lokale uddannelsesudvalg og skolen.    
     
Mesterlære   
Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i 
virksomheden og varer normalt 1 år. Elevens uddannelsesplan kan tilrettelægges, så der i løbet af den 
praktiske oplæring også indgår undervisning på skolen. Undervisningen fra grundforløbet kan flyttes til 
hovedforløbet. Ved afslutningen af den praktiske oplæring skal eleven løse en praktisk opgave, som 
udarbejdes af skolen og virksomheden i fællesskab. Opgaven tager udgangspunkt i elevens oplæring i 
virksomheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Herved 
sikres det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannelsens 
hovedforløb. Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk 
oplæring. Beviset udstedes efter en samlet vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige, 
almene og personlige kompetencer for at kunne begynde på uddannelsens hovedforløb. Der udstedes 
endvidere en bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstedelse af bevis for praktisk 
oplæring sker på baggrund af samarbejde med elevens praktikvirksomhed.  
  
  

https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
https://www.bygud.dk/media/3479/161208-samlet-beskrivelse-af-grundforloebsproeve-version-2.pdf
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
http://eucnordvest.dk/undervisning-og-kvalitet/erhvervsuddannelserne/undervisning-og-paedagogik/
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2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr  
Certificeringskurser gennemføres altid af en lærer, der har de af branchen definerede fornødne 
kompetencer. Dette sikres ved tilrettelæggelse af den årlige kompetenceplan for uddannelse af 
underviser.   

2.11 Overgangsordninger  
Evt. overgangsordninger er kun aktuelt for hovedforløbsskoler.  

3.0 Læringsaktiviteter – overordnet beskrivelse 
  
Elevrettet beskrivelse  Det er her hvor du begynder på din valgte 

erhvervsuddannelse som IT supporter eller datateknikker. 
Her arbejder du med at få færdigheder og viden inden for 
uddannelsen. Du arbejder teoretisk, men også praktisk, 
inden du skal ud i praktik (i lære).  
Grundforløb 2 varer 20 uger, og du kan efter gennemført 
grundforløb begynde din uddannelse i en virksomhed.  
Du kan starte direkte på grundforløbets 2, hvis du er under 
25 år og er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 13 
måneder siden. Er du over 25 år og 
realkompetencevurderet til 20 ugers grundforløb, starter du 
ligeledes direkte på grundforløbets 2 del.  
Du vil i løbet af uddannelsen opleve både grundfag og 
certifikatfag. Derudover vil du opleve nogle fag og aktiviteter 
der alle har det formål at give dig de relevante 
brancherettede kompetencer, også kaldet overgangskrav. 
Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve.  
Bedømmelse grundfag: Grundfag bedømmes efter 7-
trinsskalaen.  
Bedømmelse Certifikatfag: Certifikatfag bedømmes 
Bestået/Ikke Bestået  
Bedømmelse overgangskrav: Øvrige fag og aktiviteter 
indgår i overgangskravene og bedømmes med en samlet 
karakter efter 7-trinsskalaen.  
Bedømmelse grundforløbsprøve: Grundforløbsprøven 
bedømmes Bestået/Ikke Bestået  

 
Elevforudsætninger  GF2 er bestemt for elever der har gennemført GF1  

- eller har forladt 9-10 kl. for mere end et år siden  
- eller har en praktikaftale  
- eller er over 25 år (i forhold til en real-kompetence-
vurdering).  
Der vil i de fleste tilfælde være krav om 02 i dansk og 
matematik (folkeskolens afgangsprøve eller lignende).  
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3.1 Læringsaktiviteter – Detaljeret beskrivelse 
Talsystemer 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: 6-7 lektioner 

UVM mål: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 18 

Grundlæggende viden om: 
• Matematiske funktioner og talsystemer der knytter sig til en computers og et netværks 

virkemåde 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 17 

Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
• Anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne: Tal- og 

symbolbehandling, funktioner og grafer samt statistik, herunder udfører beregninger på fx 
netværk, IP-adresser, binær og hex. 

 
Undervisning/lektionsplan  

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 Hvad er talsystemer og hvad skal vi bruge det til? Gennemgang 

af teori omkring talsystemers opbygning og hvordan 
konverterer man fra et system til et andet 

 Teori 

2 Film om talsystemer for at få en bedre forståelse af 
talsystemers opbygning 

 Teori 

3 Opgaver om talsystemer der er på its learning  Teori 
4 Opgaver om talsystemer der er på its learning  Teori 
5 Opgaver om talsystemer der er på its learning  Teori 
6 Repetition og gennemgang af udvalgte opgaver samt tid til 

spørgsmål 
 Teori 

7 Repetition af principper  Teori 
Elevrettet beskrivelse 
Er 10 og 1010 det samme?  
Du kender allerede 10 tals systemet, men der er mange andre talsystemer f.eks. romertal. Du vil i dette emne lære 
om de talsystemer der knytter sig til computeren og netværkets virkemåder, samt lære om hvordan talsystemerne 
er opbygget og hvordan en værdi i et talsystem kan konverteres til andre. 
 
Indhold 
Eleven vil få en grundlæggende viden om forskellige talsystemer med særlig fokus på det binære talsystem, samt 
det hexadecimale talsystem og hvordan man omregner mellem de forskellige talsystemer og hvor og hvordan det 
kan bruges i praksis.  
Der trækkes konkrete eksempler frem omkring brug af IP adresser, subnet mask og relation til talsystemer ligesom 
eksempler på hexadecimale værdier fra computerens virkemåde trækkes frem.  
For at få det praktiske element ind i undervisningen laves der en ”tæller” som eleverne selv laver ud fra tomme wc 
ruller eller lignende. Desuden vil eleverne på skift skulle udregne forskellige simple stykker på tavlen. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af opbygning af de forskellige talsystemer og hvordan de formår at 
bruge principperne for omregning mellem systemerne. 
Der evalueres primært på forståelse af det decimale og binære talsystem - sekundært det hexadecimale talsystem. 
For at kunne bestå dette emne, skal man have mindst 35% rigtigt i testen ” Talsystemer-Opgaver” på its learning. 



21  
  

Bedømmelse vil automatisk ske på its learning samt deres evne til at brugte principperne i tavleopgaver. Opnås 
dette ikke, iværksættes ekstra hjælp, der tilrettelægges individuelt. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for talsystemers relation til faget ved at inddrage eksempler fra en IT medarbejders 
hverdag og løbende gennem uddannelsen vil vi drage talsystemer ind i undervisningen for at gøre emnet mere 
motiverende. 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler omkring talsystemer fra en IT hverdag. 
Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen som primært vil ske i form af 
ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil få. 
Krydres med 
 
Ressourcer 
Til dette fag skal der bruges følgende: 
• Projektor 
• Kasse ”Talsystemer” indeholdende 

o Brugte tomme køkkenruller (mindst 1 rulle pr. elev) 
o 2 ark kopipapir pr elev 
o Saks 
o Tape/lim 
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Netværk – grundlæggende 1. del 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 21 lektioner (IP+ DNS+DHCP+begreber) 

UVM mål: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

Grundlæggende viden om: 
• Begreber, funktioner, protokoller, komponenter og enheder, der indgår i et LAN (Local Area 

Network) og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 
§3 
Stk. 2 
Pkt.13 

• Struktureret fejlfinding og -retning på et LAN-netværk samt værktøjer som multimeter og 
kabeltester anvendes i forbindelse med fejlretning på et LAN netværk 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 14 

• Begreber, funktioner, enheder og opkoblingsmuligheder, der indgår i et WAN-netværk 
(Wide Area Network) 

$3 
Stk. 4 
Pkt. 17 

Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
• Anvende grundlæggende matematiske metoder inden for emnerne: Tal- og 

symbolbehandling, funktioner og grafer samt statistik, herunder udfører beregninger på fx 
netværk, IP-adresser, binær og hex. 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 IP adresser, CLIDR subnets mv (25 slides)  Teori 
2 IP adresser, CLIDR subnets mv (25 slides)  Teori 
3 Eleverne læser materiale og videoer på its learning  Teori 
4 Eleverne udfører øvelser og laver test som angivet på its learning  Teori/værksted 
5 Oplæg omkring rapport om IP adresser  Teori 
6 Tid til at lave rapport om IP adresser  Teori 
7 Tid til at lave rapport om IP adresser  Teori 
8 Tid til at lave rapport om IP adresser  Teori 
9 Tid til at lave rapport om IP adresser  Teori 
10 DNS (3) og dens opbygning – gennemgang af teori og eks.  Teori 
11 DNS (3) og dens opbygning – gennemgang af teori og eks.  Teori 
12 DNS (3) – øvelser, opgaver og test  Teori/værksted 
13 DHCP (4) og dens virkemåde – gennemgang af teori og eks.  Teori 
14 DHCP (4) - øvelser, opgaver og test  Teori/værksted 
15 Gennemgang af opgaver vedr. IP adresser, DNS og DHCP  Teori 
16 Gennemgang af opgaver vedr. IP adresser, DNS og DHCP  Teori 
17 Begreber (5) – Hvilke begreber knytter sig til IT?  Teori 
18 Begreber (5) – Hvilke begreber knytter sig til IT?  Teori 
19 Begreber (5) – Hvilke begreber knytter sig til IT?  Teori 
20 Begreber (5) – opgaver/tests  Teori/værksted 
21 Begreber (5) – opsamling + brug af tracert  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Hvordan er det en computer kommer på internettet og henter informationer? – Vi vil her se på hvad der sker fra 
man sætter en computer på et netværk og hvordan den ved hvor den skal hente informationer hvor vi vil se på 
computerens postadresse (IP adresse) og du vil blive introduceret for forskellige værktøjer der kan hjælpe dig hvis 
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der ikke er forbindelse. Emnet afsluttes med en rapport, hvor du skal beskrive det du har lært om IP adresser og 
kommunikation ud fra det du har lært. 
Indhold 
Eleven vil få en grundlæggende viden om IP adressernes opbygning (IPv4 samt kort intro til IPv6), hvor det bruges 
og hvad det bruges til i praksis. 
Der trækkes konkrete eksempler frem omkring brug af IP adresser, subnet mask, samt hvad de forskellige klasser er 
og forskellen på private og offentlige ip adresser. 
For at få det praktiske element ind i undervisningen skal eleverne lave forskellige øvelser på deres pc for at lære 
mere om betydningen af IP adresser og deres virkemåde. 
Ud over gennemgang af teori skal eleverne selv læse materiale på ITs learning der gennemgår det samme emne på 
en lidt anderledes måde. 
Del emnet IP adresser afsluttes med en rapport om IP adresser, CIDR mv. 
DNS og DHCP del emnerne vil give eleven en forståelse af hvad DNS og DHCP er, hvor vi bruger det og hvorfor de er 
særlig vigtige. Materialet gennemgås på samme måde som IP adresser: Først gennemgås teori, eleverne arbejder 
med emnet ved at læse materiale eller se videoer der belyser emnet fra en anden vinkel og en afsluttende 
opsamling på øvelserne med særlig fokus på at inddrage praktiske hverdagseksempler og værktøjer til fejlfinding. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af hvilke elementer der er nødvendige for at en enhed kan 
kommunikere med andre enheder samt at kunne redegøre hvor hvilke begreber der bruges, deres betydning, 
forkortelse og brugseksempler. 
Der evalueres primært på forståelsen af hvor de enkelte elementer bruges og hvad de gør mere end hvad 
forkortelserne præcis betyder. 
Bedømmelse vil automatisk ske på its learning ud fra test samt deres evne til at brugte teorien i de praktiske 
opgaver der skal løses i værkstedet og elevens evne til at kunne afgøre hvilket hjælpeværktøj der skal bruges.  
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for en verden af forkortelser og hvad de dækker over, så eleverne vil kunne genkende dem 
i senere opgaver og projekter. 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
Ressourcer 
Til dette emne skal der bruges følgende: 

• Projektor 
• Værktøjerne ”tracert”, ”ping”, ”nslookup” og ”ipconfig” på en computer (Hvis der bruges windows er de 

indbygget) 
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Netværk – Client/server – del 1 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 16 lektioner (30-PC installering, 31- shares og 32-computer administration) 

UVM mål: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 1 

Grundlæggende viden om: 
• Typiske it-løsninger til at søge og indhente oplysninger og tekniske 

dokumentationsmaterialer samt til at udarbejde dokumentation 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 2 

• Tekniske dokumentationsmaterialer anvendelse i forhold til konkrete arbejdsopgaver 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 10 

• Klient-operativsystem – installation, konfiguration, opgradering, administration af lokale 
brugergrupper og rettigheder 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 11 

• Principper, der knytter sig til opkobling af et klient-operativsystem i et Workgroup- og et 
Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt.9 

• Faglig sikker installation, konfiguration og opgradering af et klient-operativsystem på en 
computer samt udvælgelse og installation af tilhørende drivere. 

§3 
Stk. 3 
Pkt.10 

• Faglig sikker udførelse af individuel tilpasning af et klient-operativsystem og administration 
af lokale brugergrupper og rettigheder 

§3 
Stk. 3 
Pkt.11 

• Faglig sikker konfiguration af et operativsystem i forhold til anvendelse i et Workgroup- 
eller Domain-netværk samt i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 3 
Pkt.16 

• Implementering af sikkerhed i et typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og 
loginsikkerhed på en lokal computer og account-sikkerhed på et netværk samt installation 
af antivirusprogrammel på en computer. 

§3 
Stk. 3 
Pkt.21 

• Faglig sikker udførelse af praktiske opgaver, der knytter sig til netværk, IP-adresser og 
algoritmer. 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt.6 

• Redegøre for hvilke principper, der knytter sig til opkobling af et klientoperativsystem i et 
Workgroup- og et Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN (Virtual Private 
Network) og WLAN-Netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 4 
Pkt.7 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre individuel tilpasning af et klient-
operativsystem og herunder administrere lokale brugergrupper og rettigheder samt 
konfigurere systemet i forhold til anvendelse i et Workgroup- eller Domain-netværk og i 
forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 4 
Pkt.12 

• Forklare og under vejledning udføre implementering af sikkerhedsforanstaltninger i et 
typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og loginsikkerhed på en lokal computer og 
account-sikkerhed på et netværk samt installere antivirusprogrammel på computere. 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
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1 Client/server (30-32)- pc installering/operativsystemer – 
gennemgang af teori 

 Teori 

2 Client/server (30-32)- pc installering/operativsystemer – 
gennemgang af teori 

 Værksted 

3 Client/server (30-32)- pc installering/operativsystemer – 
gennemgang af teori 

 Værksted 

4 Client/server (31) – opgaver i værkstedet  Værksted 
5 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
6 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
7 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
8 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
9 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
10 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
11 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
12 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
13 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
14 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
15 Client/server (32) – opgaver i værkstedet  Værksted 
16 Client/server (30-32) – Netværks Shares- gennemgang af opg  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Du vil få færdigheder i at forstå client/server begrebet og vil kunne installere et operativsystem. Desuden vil du få 
en grundlæggende forståelse for sikkerhed og fildeling på et workgroup og domain netværk samt hvordan man kan 
administrere moduler og services i en computer/server. 
Vi skal se på hvordan man installerer en pc, hvad et operativsystem er og hvad man gør når pc’en ikke har et cd-
rom drev til at installerer fra. Desuden vil du få erfaring i at dele ressourcer på et netværk og lære om hvordan du 
kan oprette brugere og give dem forskellige adgange til de ressourser du deler. 
Indhold 
Vi vil primært arbejde i værkstedet hvor vi påbegynder den opsætning der senere kan bruges som en del af 
eksamensopstillingen, hvor man vil gøre brug af alle de teoretiske emner vi har været igennem indtil nu. 
Der ligges op til at eleven selv skal forsøge indhente oplysninger og tekniske dokumentationsmaterialer hvor der 
hvor de svage elever henvises til hjælpeguides på its learning. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres arbejdsindsats i værkstedet og deres forståelse af hvordan teorien bruges i 
praksis samt på deres evne til selv at finde informationer omkring de opgaver der er stillet. 
Bedømmelse vil ske under 2. del af dette emne, hvor der i denne del kun ses på arbejdsindsats og evnen til at søge 
relevante oplysninger og guides for at kunne løse de praktiske opgaver værkstedet. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse af hvordan en computer kan kommunikere og hvordan et LAN netværk er bygget op og 
hvordan der kan installeres et operativsystem på en pc/server og hvad et operativsystem er samt hvordan man kan 
dele filer og hvad en bruger har og hvordan det gør en forskel om brugeren er på et workgroup eller domain 
netværk. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få samt hvor meget information man selv skal finde i forhold til hvad der stilles til rådighed. 
Krydres med 
Ressourcer 
  



26  
  

 
Netværk – grundlæggende 2. del  

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 20 lektioner (6Hub/Switch, 7-Ethernet, 8-Arp, 9-WLAN, 10-OSI, 11-IP, 12-
TCP/UDP) 

UVM mål: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

Grundlæggende viden om: 
• Begreber, funktioner, protokoller, komponenter og enheder, der indgår i et LAN (Local Area 

Network) og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 13 

• Struktureret fejlfinding og -retning på et LAN-netværk samt værktøjer som multimeter og 
kabeltester anvendes i forbindelse med fejlretning på et LAN-netværk 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 14 

• Begreber, funktioner, enheder og opkoblingsmuligheder, der indgår i et WAN-netværk 
(Wide Area Network) 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 12 

• Faglig sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) 
og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 13 

• Faglig sikker fejlsøgning og fejlretning på LAN-netværket i form af lokalisering og 
udskiftning af defekte stik, herunder valg og anvendelse af relevante værktøjer som 
multimeter og kabeltester. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 14 

• Anvendelse af relevante software baserede værktøjer til fejlsøgning og fejlretning på et 
LAN-netværk. 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
$3 
Stk. 4 
Pkt. 8 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, 
routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) og WLAN netværk (Wireless Local Area 
Network) 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 9 

• Selvstændigt og metodisk, og ved hjælp af værktøjer som multimeter og kabeltester, 
redegøre for samt udføre fejlfinding og fejlretning på netværket i form af lokalisering og 
udskiftning af defekte stik og kabler, og under vejledning og ved hjælp af relevante 
softwareværktøjer udføre fejlsøgning og fejlretning på et LAN netværk 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 6 Hub/switche (13 slides) – teori gennemgang  Teori 
2 6 Hub/switche – opgaver + hvordan bruges tracert  Teori 
3 6 Hub/switche – opsamling på opg + video på 8 min  Teori 
4 7-Ethernet (13 slides) – Teori gennemgang  Teori 
5 8-ARP (8 slides) – Teori gennemgang  Teori 
6 9-WLAN (18 slides) - Teori gennemgang  Teori 
7 Opgaver vedr. områnde 7,8 og 9  Teori/værksted 
8 10-OSI (15 slides + 16 min video) – Teori gennemgang  Teori 
9 7,8,9 Opg + "Lav eget kabel" + hvordan bruges en kabeltester  Teori/værksted 
10 7,8,9 Opg + "Lav eget kabel" + hvordan bruges en kabeltester  Teori/værksted 
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11 11-IP(30 slides)  - Teori gennemgang  Teori 
12 12-TCP/UDP (13 slides) – Teori gennemgang  Teori 
13 Opgaver i OSI, IP, TCP/UDP  Teori/værksted 
14 Opgaver i OSI, IP, TCP/UDP  Teori/værksted 
15 Opgaver i OSI, IP, TCP/UDP  Teori/værksted 
16 Opgaver i OSI, IP, TCP/UDP  Teori/værksted 
17 Gennemgang af opgaver vedr område 1-12  Teori 
18 Gennemgang af opgaver vedr område 1-12  Teori 
19 Gennemgang af opgaver vedr område 1-12  Teori 
20 Gennemgang af opgaver vedr område 1-12  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Vi arbejder videre med hvordan enheder kommunikerer med hinanden og vi skal se på hvad et netværkskabel er og 
du skal prøve at lave dit eget. I den forbindelse skal vi se på forskellige standarder for kabler og vi skal se på hvad 
forskellen er på switche og hubs’ som forbinder netværkskablerne. Denne kommunikation er beskrevet i OSI 
modellen, som vi gennemgår og tager det fra kommunikation med bit og bytes til pakker på et netværk mellem 
enheder. En anden enhed man kan have på et netværk, er hvad du nok kender som en trådløs router eller trådløs 
netværk. Hvad består det af og hvordan virker det? – det vil vi se nærmere på og du skal sætte dit eget trådløse 
netværk op (WLAN). Du vil også arbejde med fejlsøgningsværktøjer som ping, tracert og arp. 
Indhold 
Ud over gennemgang af teori skal eleverne selv læse materiale på ITs learning der gennemgår det samme emne på 
en lidt anderledes måde. Da det er meget teori tungt suppleres med videoer der på forskellige måder behandler 
emnerne fra andre vinkler og de skal arbejde med nogle af de fejlsøgningsværktøjer der knytter sig til et LAN. Det 
er værkøjer som ARP, tracert, ping mv. 
Derudover skal eleverne selv lave et netværkskabel lige som de vedr WLAN skal opsætte en trådløs router. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af teorien (som måles i en test) samt den grundlæggende forskel på 
TCP og UDP og hvorfor vi skal tænke i OSI modellen og hvilken rolle den spiller for vores valg af udstyr, samt om de 
formår at sætte en trådløs router op ud fra en given opgave og deres evne til at bruge værktøjer som primært 
tracert, ping og ipconfig 
Bedømmelse vil automatisk ske på its learning ud fra test samt deres evne til at brugte teorien i de praktiske 
opgaver omkring bl.a. netværkskabel og trådløs router, der skal løses i værkstedet. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for hvad der sker inde i et netværkskabel og hvordan enheder kommunikerer med 
hinanden, hvordan et netværkskabel er bygget op og hvordan det bruges i eks. opsætning af en trådløs router. 
 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet med primær fokus på fejlsøgningsopgaver. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
Ressourcer 
1 meter UTP cat5e kabel pr elev 
4 rj45 stik pr elev  
1 wlan router for hver 2 elever.  
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Netværk – grundlæggende 3. del  

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 14 lektioner (13-WAN/VLAN, 14-Dokumentation, 15-Routerteknik, 16-Firewall, 
17-IP telefoni) 

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 1 

• Typiske it-løsninger til at søge og indhente oplysninger og tekniske 
dokumentationsmaterialer samt til at udarbejde dokumentation. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

• Begreber, funktioner, protokoller, komponenter og enheder, der indgår i et LAN (Local Area 
Network) og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 14 

• Begreber, funktioner, enheder og opkoblingsmuligheder, der indgår i et WAN-netværk 
(Wide Area Network) 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 1 

• Valg og anvendelse af relevant teknisk dokumentationsmateriale samt udarbejdelse af 
elektronisk dokumentation. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 2 

• Udførelse af arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende 
regler 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 4 

• Tilrettelæggelse og udarbejdelse af en plan for eget arbejde og vurdering af kvaliteten af 
arbejdet. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 12 

• Faglig sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) 
og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 15 

• Faglig sikker installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network) 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 8 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, 
routere m.v. i et LAN og WLAN netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 11 

• Udføre installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network) under vejledning 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes-17) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 13-WAN +VLAN(33 slides)(Husk knytning til Layer 3 switch)  Teori 
2 13-WAN +VLAN(33 slides)(Husk knytning til Layer 3 switch)  Teori 
3 14-Dokumentation - hvorfor og hvor meget?  Teori 
4 Tid til opgaver og øvelser  Teori/værksted 
5 14 – Dokumentation – oplæg til rapport  Teori/værksted 
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6 14- Opgaver og rapport  Teori/værksted 
7 14- værktøjer til auto dokumentation  Teori/værksted 
8 15 - Routerteknik (30 slides)  Teori 
9 15-Opg. Routerteknik inkl opsætning af router  Værksted 
10 15 -Opg. Routerteknik inkl opsætning af router  Værksted 
11 15 -Opg. Routerteknik inkl opsætning af router  Værksted 
12 16-Firewall (14 Slides) + 17-IP telefoni (14 Slides)  Teori 
13 16+17 – opgaver om Firewall + IP telefoni  Teori/værksted 
14 Opsamling   Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Der er mange forkortelser at holde styr på. Med udgangspunkt i et lokalnetværk vil du lære om det netværk der er 
forbundet til et lokalt netværk og hvordan routere spiller en helt central rolle mellem LAN og WAN. Du vil lære 
mere om kommunikation og hvordan en firewall beskytter et LAN. 
Derudover vil vi se på hvilken rolle en firewall har i dette spil og hvordan IP telefoni bevæger fra fra en klassisk 
telefon til datapakker. Du afslutter dette emne med at opsætte din egen router som direkte kan bruges i din 
eksamensopstilling. 
Indhold 
Ud over gennemgang af teori skal eleverne selv læse materiale på ITs learning der gennemgår det samme emne på 
en lidt anderledes måde.  
 
Materialet gennemgås på samme måde som øvrige emner: Først gennemgås teori, eleverne arbejder med emnet 
ved at læse materiale eller se videoer der belyser emnet fra en anden vinkel og en afsluttende opsamling på 
øvelserne med særlig fokus på at inddrage praktiske hverdagseksempler. 
Hele området sluttes af med at de skal dokumentere deres opsætning i en rapport der skal afleveres. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af hvilke elementer der er nødvendige for at en enhed kan 
kommunikere med andre enheder samt at kunne redegøre hvor hvilke begreber der bruges, deres betydning, 
forkortelse og brugseksempler. 
Der evalueres primært på forståelsen af hvor de enkelte elementer bruges i deres opstilling og deres evne til at 
dokumenterer det på et fornuftigt plan. 
Derudover vil der automatisk ske bedømmelse af tests på its learning, samt deres evne til at brugte teorien i de 
praktiske opgaver der skal løses i værkstedet. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for hvordan et virksomheds netværk kunne være bygget op så de får en forståelse af disse 
elementer. 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
Ressourcer 
1 stk. Zyxel Zywall 5 router og strømforsyning for hver gruppe 
1 stk. forlængerledning for hver gruppe 
2 stk. netværkskabler for hver gruppe 
Plads i værkstedet 
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Client/server del 2(Server) 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 20 lektioner (33-Server, 34 DNS, 35 DHCP, 36-Active Directory) 

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 1 

• Typiske it-løsninger til at søge og indhente oplysninger og tekniske 
dokumentationsmaterialer samt til at udarbejde dokumentation. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 2 

• Tekniske dokumentationsmaterialer anvendelse i forhold til konkrete arbejdsopgaver. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 10 

• Klient-operativsystem – installation, konfiguration, opgradering, administration af lokale 
brugergrupper og rettigheder. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 11 

• Principper, der knytter sig til opkobling af et klient-operativsystem i et Workgroup- og et 
Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

• Begreber, funktioner, protokoller, komponenter og enheder, der indgår i et LAN (Local Area 
Network) og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 1 

• Valg og anvendelse af relevant teknisk dokumentationsmateriale samt udarbejdelse af 
elektronisk dokumentation. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 11 

• Faglig sikker konfiguration af et operativsystem i forhold til anvendelse i et Workgroup- 
eller Domain-netværk samt i forhold til fjern- og VPN (Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 12 

• Faglig sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) 
og WLAN-netværk (Wireless Local Area Network) 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 15 

• Faglig sikker installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network) 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 16 

• Implementering af sikkerhed i et typisk netværksmiljø dækkende share-, fil- og 
loginsikkerhed på en lokal computer og account-sikkerhed på et netværk samt installation 
af antivirusprogrammet på en computer 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 2 

• Forklare, hvordan tekniske dokumentationsopgaver anvendes i forhold til konkrete 
arbejdsopgaver 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 6 

• Redegøre for hvilke principper, der knytter sig til opkobling af et klientoperativsystem i et 
Workgroup- og et Domain netværk samt i forhold til en fjern- og VPN og WLAN-netværk 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 8 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, 
routere m.v. i et LAN og WLAN netværk (Wireless Local Area Network) 
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§3 
Stk. 4 
Pkt. 11 

• Udføre installation og opkobling af et WAN-netværk (Wide Area Network) under vejledning 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 33 - Router + Server oplæg  Teori 
2 33 – Server DNS oplæg  Teori/værksted 
3 Hvad er virtualisering?  Teori 
4 Router opsætning  Værksted 
5 Dokumentering  Værksted 
6 Dokumentering  Værksted 
7 Dokumentering  Værksted 
8 Dokumentering  Værksted 
9 34 – DNS opgaver  Værksted 
10 35 – DHCP opgaver  Værksted 
11 36 – AD + GPO teori gennemgang  Teori/værksted 
12 Tid i værkstedet til opgaver  Værksted 
13 Tid i værkstedet til opgaver  Værksted 
14 Tid i værkstedet til opgaver  Værksted 
15 36 - AD users/computers + GPO + opg  Værksted 
16 Hvad er GDPR og hvad betyder det for IT?  Teori 
17 Gennemgang af opgaver  Teori 
18 Gennemgang af opgaver  Teori 
19 Gennemgang af opgaver  Teori 
20 Gennemgang af opgaver  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Du vil arbejde videre med routeren fra tidligere og du skal installere den første server og lære om forskellen mellem 
en pc og en server. Du vil lære om hvordan noget som virtualisering kan bruges på en effektiv måde. I forhold til en 
mindre virksomhed vil vi lave en komplet opstilling i værkstedet til brug i en mindre virksomhed og du vil derfor 
lære om tildeling af IP adresse, DNS, domain, workgroup og mange andre spændende ting. 
Indhold 
Eleven vil få en grundlæggende viden om hvordan et LAN kommunikerer med omverden via WAN ved hjælp en 
router. Derudover vil vi se på hvilken rolle en firewall har i dette spil og hvordan IP telefoni bevæger fra fra en 
klassisk telefon til datapakker.  
 
Ud over gennemgang af teori skal eleverne selv læse materiale på ITs learning der gennemgår det samme emne på 
en lidt anderledes måde. Teorien sluttes af med en længere praktisk opgave i værkstedet, hvor eleven får træning i 
at arbejde sammen i grupper og sætte et netværk op og forbinde det til et WAN. 
 
Materialet gennemgås på samme måde som øvrige emner: Først gennemgås teori, eleverne arbejder med emnet 
ved at læse materiale eller se videoer der belyser emnet fra en anden vinkel og en afsluttende opsamling på 
øvelserne med særlig fokus på at inddrage praktiske hverdagseksempler. 
Hele området sluttes af med at de skal dokumentere deres opsætning i en rapport der skal afleveres. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af hvilke elementer der er nødvendige for at en enhed kan 
kommunikere med andre enheder samt at kunne redegøre hvor hvilke begreber der bruges, deres betydning, 
forkortelse og brugseksempler. 
Der evalueres primært på forståelsen af hvor de enkelte elementer bruges i deres opstilling og deres evne til at 
dokumenterer det på et fornuftigt plan. 
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Derudover vil der automatisk ske bedømmelse af tests på its learning, samt deres evne til at brugte teorien i de 
praktiske opgaver der skal løses i værkstedet. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for hvordan et virksomheds netværk kunne være bygget op så de får en forståelse af disse 
elementer. 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
Ressourcer 
For hver gruppe skal der bruges følgende: 
1 stk. Lenovo server 
1 stk. skærm 
2 stk. strømkabler til server og skærm 
1 stk. skærmkabel 
2 stk. netværkskabel 
1 stk. Zyxel Zywall 5 router 
1 stk. USB nøgle til brug for installation af operativsystem 
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Programmering  

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 70 lektioner (Programmering) 

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 16 

• Elementer og programmeringsstrukturer i et eller flere programmeringssprog og i et 
tilhørende programmeringssoftware 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 17 

• Datatyper, variable og kontrolstrukturer i et givent programmeringssprog 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 17 

• Fremstilling af små programmer under anvendelse af et programmeringssoftware. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 18 

• Anvende variable til at gemme data i et program, herunder foretage valg af en passende 
datatype. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 19 

• Anvende kontrolstrukturer i et program til forgrening og løkker 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 20 

• Anvende et programmeringssoftwares indbyggede basale debuggingværktøjer til 
fejlsøgning i et program. 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 13 

• Selvstændigt fremstille små enkle programmer med et programmeringssprog, hvor der 
benyttes flere af sprogets kontrolstrukturer, datatyper og variabler. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 16 

• Selvstændigt anvende et programmeringssoftwares debuggingværktøjer til at fejlfinde i et 
program 

 
Undervisning/lektionsplan (Område nr. i parentes) 

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 P1-Intro til programmering samt installation af software – del 1  Teori 
2 Fælles opgave ”Tænk som en robot”  Teori/værksted 
3 P1-Intro til programmering samt installation af software – del 2  Teori 
4 P1-Intro øvelser  Teori 
5 P1- gennemgang af opgaver  Teori 
6 P2- variabler  Teori 
7 P2- variabler  Teori 
8 P2- variabler  Teori 
9 P2- variabler - opgaver  Teori 
10 P2- variabler – opgaver  Teori 
11 P2- variabler – opgaver  Teori 
12 P2- variabler – Gennemgang af opgaver  Teori 
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13 P2 – If betingelser  Teori 
14 P2 – If betingelser - Opgaver  Teori 
15 P2 – If betingelser – Opgaver  Teori 
16 P2 – If betingelser - Opgaver  Teori 
17 P2 – If betingelser – Gennemgang af opgaver  Teori 
18 P2 – Switch Case (ca. 20 min)  Teori 
19 P2 – Switch Case - opgaver  Teori 
20 P2 – Switch Case – Gennemgang af opgaver  Teori 
21 P2 – Løkker   Teori 
22 P2 – Arrays og tekster  Teori 
23 P2 – Løkker og arrays – opgaver  Teori 
24 P2 – Løkker og arrays - opgaver  Teori 
25 P2 – Løkker og arrays - opgaver  Teori 
26 P2 – Løkker – gennemgang af opgaver  Teori 
27 P2 – Ekstra udfordring – ”fang bolden”  Teori 
28 P2 – Ekstra udfordring – ”fang bolden”  Teori 
29 Klasser og funktioner  Teori 
30 Klasser og funktioner - eksempler  Teori 
31 Klasser og funktioner - opgaver  Teori 
32 Boolsk algebra - grundlæggende  Teori 
33 Boolsk algebra – grundlæggende + opgaver  Teori 
34 Flowchart + opgaver  Teori 
35 Debugging  Teori 
36 Debugging opgaver og øvelser  Teori 
37 Gennemgang af boolsk algebra  Teori 
38 Gennemgang af flowchart  Teori 
39 Opsamling  Teori 
 WINDOWS programmering   
40 Intro til windows programmering  Teori 
41 Øvelser til windows programmering  Teori 
42-69 Oplæg og arbejde med rapport ”Lommeregner”  Teori 
70 Opsamling og evaluering  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Hvorfor gør computeren det den gør – kan den tænke selv? – Du vil i dette emne lærer mere om at tænke som en 
computer gør. Du skal lære at lave små programmer i programmeringssproget C# hvor vi vil se på betydningen af 
præcise instruktioner. Du vil lære at lave et konsolprogram og hvordan det kan udvides til at blive en lommeregner. 
Du vil også lære hvordan du kan lave et rigtigt windows program. Emnet afsluttes med at du laver din egen 
lommeregner og laver en rapport om processen. 
Indhold 
Vi skal starte med at se på hvordan en computer tænker eller udfører instruktioner som vi gør ved hjælp af en 
praktisk øvelse ”tænk som en robot” for at få en forståelse for at computeren gør kun det vi beder den om. 
Vi skal se på hvordan vi kan få bruger og computer til at samarbejde og hvordan information som brugeren giver, 
kan gemmes og hvorfor der er forskellige måder at gemme de samme data på. 
Eleven vil få en grundlæggende viden om variabler, datatyper, kontrolstrukturer, løkker, klasser og funktioner og 
hvordan de skal bruges for at kunne lave et program efter eget valg. Vi vil afslutte emnet ved at eleverne laver 
deres egen lommeregner og laver en rapport som skal afleveres. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres forståelse af de forskellige datatyper som vi kan bruger i variabler og deres evne 
til at omsætte det til et program. 
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Der evalueres primært på forståelsen af hvor de enkelte elementer bruges i deres program og deres afsluttende 
rapport om lommeregneren og hvor meget den kan. 
Derudover vil der automatisk ske bedømmelse af tests på its learning, samt deres evne til at brugte teorien i de 
praktiske opgaver der skal løses. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe en forståelse for hvordan et program er bygget op og hvordan vi kan få computeren til at udføre 
handlinger. 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
Det forsøges at få besøg af en virksomhed hvor man arbejder med programmering og hvordan de ser på evnerne til 
at kunne lave programmer 
Ressourcer 
Der skal bruges følgende lærer materialer: 
6 kasser/bøtter i forskellige størrelser til brug for illustration af forskellige datatyper 
PC med Visual Studio Community og C#  
Opgaveark omkring “tænk som en robot” 
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IT i virksomheden 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 5 lektioner  

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 3 

• Gældende sikkerhedsregler i forhold til at arbejde med el-førende udstyr samt de 
miljømæssige krav, der gælder for bortskaffelse af it-udstyr 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 4 

• Faktorer, der er afgørende i forhold til at gennemføre god kundeservice, omfattende både 
servicebegrebet og kundepsykologi. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 5 

• Typiske roller og faggrupper i en virksomhed, herunder deres respektive arbejdsrelationer. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 6 

• Typiske metoder til at planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt fremgangsmåder til at 
gennemføre kvalitetssikring af arbejdet. 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 2 

• Udførelse af arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende 
regler. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 3 

• Udførelse af god kundeservice såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 3 

• Tilrettelæggelse og udarbejdelse af en plan for eget arbejde og vurdering af kvaliteten af 
arbejdet. 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 1 

• Selvstændigt tilrettelægge og planlægge eget arbejde og udføre kvalitetssikring af arbejdet. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 10 

• Redegøre for typiske metoder til at planlægge og tilrettelægge eget arbejde samt 
fremgangsmåder til at gennemføre kvalitetssikring af arbejdet. 

 
Undervisning/lektionsplan  

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 Kundepsykologi mv  Teori 
2 Opgaver   Teori 
3 IT i virksomheden  Teori 
4 Opgaver  Teori 
5 Opsamling  Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Hvordan planlægger du dit arbejde? – Du vil få konkrete værktøjer til at planlægge og følge op på et arbejdsforløb. 
Desuden vil du lære mere om hvordan du kan give en god kundeservice og hvad ordvalg og kropssprog gør for om 
det bliver en god eller dårlig kundeservice. 
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Indhold 
Med ugangspunkt i en IT medarbejders rolle i en virksomhed, vil vi se på hvilke andre faggrupper man skal 
samarbejde med og hvad det betyder for samarbejdet, hvor der vil være forskellige situationsspil for at afprøve 
teori i praksis. Vi slutter emnet af med en opgave i at planlægge en serverinstallation og hvor mange del elementer 
der skal med. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt ud deres deltagelse i drøftelserne og deres arbejde med opgaverne på its learning. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver der underbygger det der arbejdes med i det 
pågældende kapitel. 
Krydres med 
 
Ressourcer 
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Client/server del 3(Diverse) 

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 14 lektioner () 

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 11 

• Principper, der knytter sig til opkobling af et klient-operativsystem i et Workgroup- og 
Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

• Begreber, funktioner, protokoller, kompotenter og enheder, der indgår i et LAN( Local Area 
Network) og WLAN-netværk (Wireless local area network). 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 11 

• Faglig sikker konfiguration af et operativsystem i et Workgroup- og Domain-netværk samt i 
forhold til en fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 12 

• Faglig sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) 
og WLAN-netværk(Wireless local area network). 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 7 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre individuel tilpasning af et klient-
operativsystem og herunder administrerer lokale brugergrupper og rettigheder samt 
konfigurerer systemet i forhold til anvendelse i et Work-group- eller Domain-netværk og i 
forhold til fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 8 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, 
routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) og WLAN netværk(Wireless Local Area Network) 

 
Undervisning/lektionsplan  

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 HTML kodning – grundlæggende  Teori 
2 HTML kodning – grundlæggende  Teori/værksted 
3 HTML kodning – grundlæggende  Teori 
4 HTML kodning – grundlæggende  Teori 
5 HTML kodning – grundlæggende  Teori 
6 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – teori  Teori 
7 Printer installering som printserver, DMZ og vpn - opgaver  Teori 
8 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – opgaver  Teori 
9 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – opgaver  Teori 
10 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – opgaver  Teori 
11 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – opgaver  Teori 
12 Printer installering som printserver, DMZ og vpn – opgaver  Teori 
13 Printer installering som printserver, DMZ og vpn - opgaver  Teori 
14 Gennemgang af udvalgte opgaver  Teori 
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Elevrettet beskrivelse 
Hvordan kan en virksomhed gøre en hjemmeside tilgængelig for andre uden at de får adgang til for meget? Det skal 
du løse ved hjælp af DMZ og du skal lære at lave en helt simpel hjemmeside, så du kan se at der er rigtig adgang. 
Du vil lære hvordan du skal ændre opsætningen i routeren for at kunne udføre dette. Du vil også se på hvordan 
man i en virksomhed får en fælles printer på et netværk, så flere brugere kan deles om printeren. Du vil også lære 
hvordan man fra et netværk kan skabe forbindelse til et andet netværk ved hjælp af VPN. 
Indhold 
Med udgangspunkt i den nuværende routeropsætning, vil vi udbygge den med et DMZ netværk hvor vi installerer 
en webserver og eleven får mulighed for at tilpasse hjemmesiden på webserveren så de kan få deres egen 
hjemmeside. Vi vil se på hvordan en netværksprinter konfigureres uden brug af USB kabel og hvordan printeren 
automatisk installeres hos brugerne. Vi vil desuden skabe en VPN forbindelse. 
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt på deres evne til at udføre den praktiske opstilling i værkstedet samt deres evne til at 
finde yderligere information selv. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver og den hjælp man i opgaveformuleringen vil 
få. 
Krydres med 
 
Ressourcer 
Det forudsættes at der tidligere er sat router op. 
Der skal derfor bruges: 
1 stk. Dell pc som webserver for hver gruppe 
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Cisco CCNA  

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 114 lektioner  

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 11 

• Principper, der knytter sig til opkobling af et klient-operativsystem i et Workgroup- og 
Domain-netværk samt i forhold til en fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 12 

• Begreber, funktioner, protokoller, kompotenter og enheder, der indgår i et LAN( Local Area 
Network) og WLAN-netværk (Wireless local area network). 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 11 

• Faglig sikker konfiguration af et operativsystem i et Workgroup- og Domain-netværk samt i 
forhold til en fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 12 

• Faglig sikker installation af kabler, stik, switches, routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) 
og WLAN-netværk(Wireless local area network). 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 7 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre individuel tilpasning af et klient-
operativsystem og herunder administrerer lokale brugergrupper og rettigheder samt 
konfigurerer systemet i forhold til anvendelse i et Work-group- eller Domain-netværk og i 
forhold til fjern- og VPN(Virtual Private Network) adgang. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 8 

• Selvstændigt, og ud fra en given opgave, udføre installation af kabler, stik, switches, 
routere m.v. i et LAN-(Local Area Network) og WLAN netværk(Wireless Local Area Network) 

 
Undervisning/lektionsplan  

Lektion Emne Lærer Lokale 
1-101 Teori for kapitel gennemgås, hvorefter eleverne arbejder med 

stoffet og afslutter kapitel med test på netacad.com 
 Teori 

102-114 Eleverne skal have ca. 12 lektioner til at tage den afsluttende 
eksamen 

 Teori 

Elevrettet beskrivelse 
Du vil få mere dybdegående viden om OSI modellen ud fra Ciscos materiale og lærer meget mere om hvordan 
enheder kommunikerer med hinanden og du vil prøve forskellige opstillinger i programmet Packet tracer hvor du 
vil få mulighed for at undersøge trafikken for at få en større forståelse for hvad der sker. 
Indhold 
Med udgangspunkt i materialet fra Cisco netacad.com vil vi gennemgå den fastlagte teori, hvorefter eleven selv 
arbejdet med emnet og afslutter med en kapiteltest.  
Evaluering 
Eleverne vil blive bedømt ud fra kapiteltest fra Cisco samt den afsluttende test. Har man total set ikke opnået 
mindst 60% rigtigt i den samlet test, drøftes initiativer som lektiecafe mv. for at hjælpe eleven til at forstå stoffet og 
tage testen igen. Man har under normale omstændigheder kun 1 forsøg. 



41  
  

Pejlemærker 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver der underbygger det der arbejdes med i det 
pågældende kapitel. 
Krydres med 
 
Ressourcer 
At hver elev er oprettet som elev på netacad.com 
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PC-teknik  

Niveau: Grundforløb 

Varighed: ca. 38 lektioner  (PC teknik, ESD) 

UVM mål: 
 Grundlæggende viden om: 
§3 
Stk. 2 
Pkt. 7 

• ESD-Problematikker (Electro Static Discharge), der skal tages højde for i forbindelse med 
arbejdet med IT-udstyr. Herunder metoder til at beskytte mod ESD 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 8 

• En computers grundlæggende virkemåde og bestanddele samt metoder til at gennemføre 
struktureret fejlfinding og -retning på en computer, herunder anvendelse og betjening af 
typiske måleinstrumenter i forbindelse med reparation af computere. 

§3 
Stk. 2 
Pkt. 9 

• Diagnosticerings-værktøj til rest og reparation af computere. 

 Have færdigheder i at anvende: 
§3 
Stk. 3 
Pkt. 5 

• Faglig sikker opbygning, konfiguration og afprøvning af en computer under hensyn til ESD-
korrekt håndtering, samt udførelse af opgradering opfattende installation, udskiftning og 
konfiguration af interne enheder. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 6 

• Faglig sikker fejlfinding på computere på modulniveau under hensyn til ESD-korrekt 
håndtering samt vurdering af fejlårsag og udførelse af fejlretning. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 7 

• Faglig sikkert valg og anvendelse af relevante måleinstrumenter og 
diagnosticeringsprogrammer i forbindelse med reparation af computere og ved hjælp af et 
relevant testprogram. 

§3 
Stk. 3 
Pkt. 8 

• Udførelse af funktionstest af en computer og med baggrund i en relevant dokumentation 
foretagelse af vurdering af, om computeren fungerer efter hensigten. 

 Kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
§3 
Stk. 4 
Pkt. 3 

• Selvstændigt, og under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering, 
foretage opbygning, konfiguration, udskiftning og konfiguration af interne enehder. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 4 

• Selvstændigt, og under hensyntagen til ESD-korrekt (Electro Static Discharge) håndtering og 
med relevant måleinstrumenter og diagnosticeringsprogrammer, udføre fejlfinding på og 
fejlretning af computere til modulniveau, samt udføre funktionstest ved hjælp af relevante 
testprogrammer og i henhold til relevant dokumentation. 

§3 
Stk. 4 
Pkt. 5 

• Anvende et testprogram og ud fra en relevant dokumentation udføre funktionstest af 
computere. 

 
Undervisning/lektionsplan  

Lektion Emne Lærer Lokale 
1 ESD teori  Teori 
2 ESD teori  Teori 
3 ESD opgaver  Teori 
4 ESD opgaver + gennemgang  Teori 
5 PC teknik teori  Teori 
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6 PC teknik teori  Teori 
7 PC teknik oplæg til projekt  Teori 
8-38 PC Teknik projekt  Teori/værksted 

Elevrettet beskrivelse 
Lær hvordan en pc er bygget op og hvordan de forskellige komponenter virker sammen. Du vil også lære hvad 
statisk elektricitet er og hvordan du undgår at delene i computeren bliver ødelagt. Du afslutter dette emne med at 
lave en projekt omkring komponenterne i en computer med udgangspunkt i en computer du får udleveret. 
Indhold 
Hvad er statisk elektricitet (ESD) og hvordan undgår vi det og forfor er det så vigtigt i forhold til opbygning og 
reparation af en computer. Vi ser på de elementer der er normalt forekommende i en computer og hvordan de 
hænger sammen ud fra en computer vi sammen skiller ad og samler igen. Emnet afsluttes med et projekt.  
Evaluering 
Eleverne vil primært blive bedømt ud test på its learning og den rapport de afleverer samt deres arbejdsindsats i 
løbet af processen. 
Pejlemærker 
Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer og gøre undervisningen 
praksisnær og helhedsorienteret ved at inddrage eksempler fra en IT hverdag og trække på egen erfaring i forhold 
til emnet. 
Differentiering i undervisningen vil primært ske i form af ekstraopgaver der underbygger det der arbejdes med i det 
pågældende kapitel. 
Krydres med 
 
Ressourcer 
Hver elev skal have: 

1 stk. pc der kan tåle at blive skilt ad (p.t. Delle Optiplex 520/380) 
1 stk. ESD armbånd 
1 stk. skærm 
2 stk. strømkabler til pc og skærm 
1 stk. skruetrækker 
1 tube kølepasta. 
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Afsluttende standpunktsbedømmelse 
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens 
opfyldelse af fagets mål. Til brug for at bedømme eleverne udføre en eller flere tests på its learning der tager afsæt 
i målepindene og de tidligere opgaver samt en bedømmelse af elevens arbejde i værkstedet. 
 

Grundforløbsprøve 
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme 
elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i 
hovedbekendtgørelsen.  
 
Opgaven (Grundforløbsprojektet) vil være praktisk funderet.  
Opgaven bedømmes bestået/ ikke bestået.  
Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter.  
Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven.  
Grundforløbsprøven skal løses individuelt eller i grupper på maks. 4 personer 
Eleven er frit stillet i forhold til valg af digitale læremidler.  
 
Prøven er tilrettelagt som en mundtlig eksamen, hvor eleven skal forsvare sit grundforløbsprojekt, inden for en 
tidsramme på 30 minutter;  
25 minutters fremlæggelse af opgaven sammen med afklarende spørgsmål fra eksaminator/censor  
og 5 minutters evaluering.  
 
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.  
 
Eksaminationsgrundlag:  
Eksaminationsgrundlaget er grundforløbets uddannelsesrettede projekter og certifikatkrav.  
Det vil sige at eksamensgrundlaget tager udgangspunkt i de uddannelsesrettede fag, samt elevens skriftlige 
dokumentationsmateriale.  
Desuden skal eleven have gennemført følgende kurser: førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. 
Eksaminationsgrundlaget omfatter elevens kompetencer til, på grundlæggende niveau at kunne vælge og udføre 
hensigtsmæssige arbejdsprocesser og opgaver, samt at demonstrere grundlæggende viden om IT faget.  
 
Bedømmelsesgrundlag  
Bedømmelsesgrundlaget for grundforløbsprøven er en overhøring på baggrund af elevens egen rapport. Eleven må 
medbringe bøger og andet materiale udleveret i undervisningen, samt egne noter. Eleven har under prøven og 
egen forberedelse til prøven adgang til digitale læremidler. Bedømmelsesgrundlaget består af praktisk og teoretisk 
udført arbejde og dokumentation samt den mundtlige præstation ved afprøvning af elevens faglige viden under 
eksaminationen. Eleven skal demonstrere kendskab til og anvendelse af grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver.  
 
Bedømmelseskriterier  
Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse 
på grundforløbets 2. del. 
Bedømmelsen omfatter elevens praktiske og teoretiske arbejde ud fra fagets normer, samt elevens evne til 
mundtligt at redegøre for arbejdsprocessen fra teori til praksis. Opgaven er funderet på det praktiske, men eleven 
bliver vurderet ud fra vedkommendes fremlæggelse. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens 
præstation lever op til de væsentlige mål, herunder: Elevens fremlæggelse af sin opgave, evne til at forklare 
opgavebesvarelsen, samt elevens evne til at demonstrere viden og forståelse af opgavens hovedemner. Der skelnes 
mellem væsentlige og uvæsentlige fejl og mangler i opgaveløsningen.  
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Manglerne kan være både kvantitative og kvalitative.  
• En væsentlig fejl er, hvis eleven ikke har fornøden viden om sikkerheds og lovgivningsmæssige aspekter.  
• Ved væsentlige mangler forstås ting der viser, at eleven ikke har forstået de grundlæggende teorier og termer 

inden for faget (stoffet) og dermed ikke kan redegøre for dette.  
• En uvæsentlig fejl er, hvis eleven udviser usikkerhed omkring perifere aspekter i opgaven.  
• Ved mindre mangler forstås der, ting der viser, at eleven trods mangel dog stadig har en forståelse for de mest 

grundlæggende teorier og det grundlæggende arbejde i faget.  
 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået.  
For at opnå bedømmelsen ”Bestået”, skal elevens opgaveløsning vise, at elevens færdigheder og viden er anvendt 
til at løse opgaven under overholdelsen af relevante forskrifter. Demonstrerer elevens præstation udpræget 
mangel på kvalitet og selvstændighed, og er almindeligt forekomne metoder og forskrifter inden for faget er ikke 
opfyldt, bedømmes opgaven ”Ikke-bestået”. 
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