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Lokal undervisningsplan for GF2 for Data- og Kommunikation 

uddannelserne 
 

Kort beskrivelse  
 

På GF2 data- og kommunikationsuddannelsen får du undervisning i fagområder som PC-
kendskab, server, programmering og netværk. Du får også undervisning i fag som matematik, 
engelsk, dansk samt brandbekæmpelse og førstehjælp. 
Undervisningen skifter mellem teori, praktisk arbejde og grundfag. Grundfagene er fagrettede og i 
samspil med erhvervsfagene. 
   
Udover at tilegne dig viden og kunnen indenfor IT-faget og det tilhørende fagsprog, vil du indgå i et 
arbejdsfællesskab med dine holdkammerater hvor du arbejder praktisk med tingene. Det vil 
forberede dig på at varetage en læreplads hos en virksomhed, når du har afsluttet dit grundforløb. 
 

Undervisningen på GF2 består af følgende fag:  

• Det uddannelsesspecifikke fag (12 uger) 

o Inddelt i 5 moduler 

▪ Grundlæggende PC Kendskab 

▪ Grundlæggende Programmering 

▪ Grundlæggende Server 

▪ Grundlæggende Netværk 

▪ IT & Samfund 

• Grundfag: 

o Matematik F/E-niveau – 2 uger  

o Engelsk F/E-niveau – 2 uger 

o Dansk E-niveau – 2 uger 

• 4 ugers valgfag: 

o Bonusfag – 2 uger 

o Støttefag – 2 uger 

I løbet af de tolv ugers uddannelsesspecifikt fag, lærer du grundlæggende viden og færdigheder 

inden for Data- og kommunikationsfaget. 

Desuden skal du gennemføre følgende certifikatfag: 

• Førstehjælp i erhvervsuddannelserne (12 timer) 

• Elementær brandbekæmpelse (3 timer) 

 

Praktiske oplysninger  

 
Varighed 20 uger  

- Øster Uttrupvej 1, 9000 Aalborg (Bygning P) 

Det anbefales, at du har din egen bærbare PC med og et tomt USB memory stick. 
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Alt undervisningsmateriale findes på en platform baseret på LMS systemet Moodle, så du 

skal have adgang til en computer med internetforbindelse hjemme. 

 

Elevforudsætninger  
For at blive optaget på grundforløb 2 efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde adgangskravene. Du 
opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse ved: 

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen (dette krav gælder kun for ansøgere, som har 
afsluttet folkeskolen i 2017/18 eller senere) 

Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og 
matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende 
prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor). 

eller 

Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. 

Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala. 

Særligt for dig, der går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden 

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens 
Uddannelsesvejledning og du skal have medsendt din studievalgsportfolio. 

Adgangsgivende forhold 

• Alle prøver i dansk og matematik - som af Undervisnings- eller Uddannelsesministeriet er 

indplaceret på niveau G eller højere. 

• Andre prøver i dansk og matematik, der svarer til 9. eller 10. klasseprøverne, for eksempel: 

Dansk: Forberedende Voksenundervisning (FVU) trin 4, Dansk som andetsprog på 

almenvoksenuddannelse (AVU), Prøve i Dansk 3 og Studieprøven, jf. bekendtgørelse nr. 

88 af 24. januar 2012 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og 

bekendtgørelse nr. 376 af 4. april 2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  

Matematik: FVU trin 2 

Der skal være opnået beståkarakter i prøverne. 

• Realkompetencebevis indeholdende dansk og matematik på niveau G eller højere. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve 

• Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, har ikke bestået folkeskolens afgangsprøve eller har 

du ikke et gennemsnit på 02 i både dansk og matematik, kan du komme til optagelsesprøve 

og en samtale på erhvervsskolen. Optagelsesprøven udelades dog, hvis du ved de 

afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i 

henholdsvis dansk og matematik eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve. 

• Du vil blive indbudt til optagelsesprøve på erhvervsskolen. Erhvervsskolerne afholder 

optagelsesprøver løbende. 

Adgangskrav gælder alle ansøgere 

Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle – også ordblinde. Ordblinde har dog 

mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår ved folkeskolens prøver og ved en eventuel 

optagelsesprøve på erhvervsskolen. Ved folkeskolens prøver i dansk kan elever med særlige 

behov få tildelt ekstra tid til at løse prøven, få mulighed for at benytte oplæsningsprogrammer til 
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læseprøven og - som et forsøg - mulighed for at benytte ordforslagsprogrammer ved 

retskrivningsprøven. 

 

Det uddannelsesspecifikke fag for GF2 Data- og Kommunikation 

 
Faget skal give eleven mulighed for at opnå det niveau af viden, færdigheder og kompetencer, det 

faglige udvalg har fastsat som overgangskrav til skoleundervisningen i hovedforløbet. 

Fagbeskrivelsen skal derfor beskrive, hvordan de fastsatte overgangskrav omsættes til 

undervisning.  

Faget har 12 ugers varighed og vil typisk være fordelt over hele grundforløbet. 

 

Fagets formål og profil 

 
Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 

anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 

sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 

dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 

eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 

Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 

anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 

metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 

praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 

dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 

Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 

begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 

andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 

arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 

grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 

relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 

med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 

af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

 

Fagets profil  

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleven opnår viden og færdigheder inden for følgende 

overordnede kompetenceområder fra Bekendtgørelse om data- og kommunikationsuddannelsen: 
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1. Design, planlægning, opbygning/installation, konfiguration, administration og 
vedligeholdelse af avancerede server- og netværksløsninger, herunder design og 
implementering af sikkerhedsløsninger samt fejlfinding og fejlretning på system- og 
modulniveau. 

2. Strukturerede arbejdsmetoder for levering af it-service. 
3. Programmeringsteknik samt design, opbygning og implementering af databaseløsninger. 
4. Avanceret programudvikling af it-systemer og applikationer med tilhørende integration af 

sikkerhedsløsninger og grafiske brugergrænseflader. 
5. Programudvikling ud fra standardiserede programmerings- og projektstyringsmetoder. 
6. Opbygning, installation, konfiguration, afprøvning, vedligeholdelse, opgradering, fejlfinding 

og fejlretning af pc’er, servere og netværk med tilhørende perifere enheder på system- og 
modulniveau samt brugertilpasning og opgradering af operativsystemer og applikationer. 

 

Du skal nå de mål der er afsat for den af følgende uddannelsestrin og specialer, som du har valgt: 

• IT Supporter 

• Datatekniker med speciale i infrastruktur 

• Datatekniker med speciale i programmering 

 

Faglige mål og fagligt indhold 

 
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. 
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. 
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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. 

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. 

 
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 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 
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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. 

 

Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 

kompetence svarende til): 

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 

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

sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
 

Fagligt indhold  

Det uddannelsesspecifikke fag:  

Undervisningen indhold omfatter teoretisk og praktisk arbejde og der er delt op i moduler, se 

herunder: 

Faglige mål og fagligt indhold 

 
Faglige mål 

Du skal, inden du kan starte på hovedforløbet, have gennemført følgende grundfag på følgende 
niveau og med følgende karakter: 
 
Du skal have bestået Dansk på E-niveau. 
 
Hvis du har tænkt dig at gennemføre IT-Supporter uddannelsen efter grundforløbet, gælder: 

1. Matematik på E-niveau, bestået. 
2. Engelsk på E-niveau, bestået. 

 
 
Hvis du har tænkt dig at gennemføre Datatekniker uddannelsen efter grundforløbet, gælder: 

1. Matematik på D-niveau, bestået. 
2. Engelsk på D-niveau, bestået. 

 
 

Fagligt indhold  

Undervisningen i det fagspecifikke fag er inddelt i følgende moduler: 

1. Grundlæggende PC Kendskab 
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2. Grundlæggende Programmering 

3. Grundlæggende Server 

4. Grundlæggende Netværk 

5. IT & Samfund 

 

Grundlæggende PC Kendskab 

I dette modul vil du lære en computers opbygning at kende både teoretisk og praktisk. Du vil lære 

hvordan IT udstyr håndteres, og hvad der afgør hvor godt en computer fungerer. 

Du vil også lære hvilke dele der påvirker en computers egnethed til forskellige brugs scenarier. 

I dette modul vil du starte på at opbygge et fagsprog omkring IT-branchen, med udgangspunkt i en 

computer. 

 

Grundlæggende Programmering 

I dette modul vil lære at programmere i et eller flere programmeringssprog. Du vil komme til, at 

løse rigtige praktiske opgaver, med dine programmer, og du kan selv, i stor udstrækning, være 

med til, at bestemme hvad dine programmer skal gøre. 

På grundforløbet starter du med at lære programmering helt fra bunden, men har du arbejdet med 

det før, vil du få opgaver der passer til det du allerede kan. 

 

Grundlæggende Server 

I dette modul vil du lære hvad en server er, og hvordan den fungerer. I modulet er du med til, at 

sætte en server op, og du er med til, at konfigurere den, så den fungerer som den skal. 

Du vil komme til, at oprette brugere og delte foldere, samt bruge serveren i praksis. 

 

Grundlæggende Netværk 

I dette modul vil du lære hvordan et computernetværk fungerer, og du vil lære at opsætte og 

konfigurere et netværk. Du vil lære om mange af de fagudtryk der knytter sig til netværk, og vil 

lære at forstå hvad de betyder. 

 

IT & Samfund 

Dette modul er det sidste og afsluttende modul i det fagspecifikke fag. Her vil du sammen med 

dine klassekammerater komme til at bruge al den viden du har oparbejdet i de andre moduler til, 

og du vil komme til at kæde den sammen i, en afsluttende case. I case’en vil I skulle lave en 

konkret server opsætning, et netværk og et program der løser et problem. I vil komme til at skrive 

en rapport om det I har lavet. I modulet vil I lære om hvordan man sætter en IT-politik op for en 

virksomhed, og I vil lære om kundehåndtering og kommunikation. 

 

Tilrettelæggelse 

 
Didaktiske principper 
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Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 

eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 

element er faglige eksperimenter, og cases. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 

tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 

undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 

indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 

udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

 
Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 

arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 

opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 

uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

 

Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag vil, hvor det giver mening, tilrettelægges i 

sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag på GF2. 

 

Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Den grundlæggende didaktiske metode bag struktureringen af grundforløb 2, herunder arbejdet 

med struktur, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af uddannelsesforløbet 

er ”Problembaseret Læring” (PBL).  

PBL er et sæt af sammenhængende principper, der gør det muligt at arbejde helhedsorienteret og 

praksisnært. Der arbejdes overordnet med en bevægelse fra lærerstyrede mod deltagerstyrede 

aktiviteter samt en bevægelse fra fagstoforienterede opgaver mod problemorienterede opgaver, 

der følger uddannelsens /elevernes progression. 

Tanken bag metoden er at vores elever udvikler bedre og mere relevante færdigheder ved at blive 

konfronteret med problemstillinger fra virkeligheden uden for skolen i stedet for lærebogsstof. 

Dele af kernestoffet og det supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til at styrke 

samspillet med de øvrige fag og den øvrige undervisning i elevens erhvervsuddannelse. 
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Dokumentation 

 
Eleven udarbejder i modulerne dokumentation i forskellige afskygninger. Det kan være 

dokumentation af faglige valg, arbejdsprocesser eller produkter. Eleven vil lære at udarbejde 

brugerdokumentation, vejledninger og rapporter, i tilknytning til praktiske konkrete opgaver. 

 

Evaluering og bedømmelse 
 

Løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 

udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 

gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 

undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 

fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

Afsluttende standpunktsbedømmelse 

 

Eleven vil i grundforløbets sidste uge deltage i en individuel skriftlig prøve, der dækker alle målene 

i det fagspecifikke fag. Prøvens resultat danner grundlag for en standpunktskarakter på 7-

trinsskalaen. 

Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en individuel skriftlig prøve, og en grundforløbsprøve. 

Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af målene for det fagspecifikke fag. 

Eleven må medbringe bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. 

Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

 

Eksaminationsgrundlag  

Eleven kan tilmeldes grundforløbsprøven, såfremt eleven samlet set har fulgt undervisningen med 
tilfredsstillende studieaktivitet og har opnået en tilfredsstillende læring i form af viden, færdigheder 
og kompetencer til at kunne videreføre uddannelsen på hovedforløbet. 
 
Såfremt eleven har mesterlære kontrakt afholdes forud for 1. hovedforløb, en praktisk prøve i 
virksomheden. Her skal eleven redegøre for sin viden, kompetencer og færdigheder i fagets mål 
ud fra en forudbestemt opgave.  
 
Lærerteamet omkring uddannelsen afgør i samarbejde med uddannelseslederen, hvorvidt eleven 

har opfyldt ovenstående grundlag og kan gå til grundforløbsprøven. 

 

Bedømmelsesgrundlag  

 
Grundlaget for bedømmelse, er den afsluttende mundtlige prøve der afvikles som en 
enkeltmandspræstation i forløbets sidste uge med deltagelse af ekstern censor. 
 
Overhøringen tager udgangspunkt i en skriftlig rapport. 
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Rapporten er resultatet af et gruppearbejde, hvor gruppen i løbet af ca. 27 timer, opbygger og 
dokumenterer et IT-system, ud fra en given opgave.  
Den samlede tid for overhøringen er 30 minutter, fordelt på følgende måde: 

• 10 min. fremlæggelse af et emne, som eleven selv vælger ud fra rapporten. 

• 15 min. demonstration af det opbyggede system og overhøring indenfor emner fra målene 
for det fagspecifikke fag. 

• 5 min. votering og karaktergivning. Bestået/Ikke bestået, med udgangspunkt i 7-
trinsskalaen (intern vurdering af eksaminator og censor). 

 

Bedømmelseskriterier  

Eksaminator og censor foretager ud fra uddannelsens overgangskrav og bedømmelsesgrundlaget 
ovenfor en helhedsvurdering af elevens præstationer i forbindelse med den praktiske og den 
mundtlige evaluering. 
 
Prøven skal bestås før optagelse på hovedforløbet. 

 

Undervisningen på Grundforløb 2   

Undervisningen på Grundforløb 2 er modulbaseret, hvor hvert modul har til formål at introducere 

en kernefaglighed og sikre den rette udvikling fra kendskab til kompetencer.  

For mere detaljeret oversigt af undervisningens struktur og indhold, se Moodle 

  

Grundfag   

Ud over grundforløbsprøven skal eleven aflægge prøve i ét grundfag. Prøvefaget fastsættes ved 
udtrækning fra centralt hold.  
Elevens præstation bedømmes med eksamenskarakter efter 7-trinsskalaen. 
 

Grundforløbet indeholder følgende grundfag: 

Dansk på E-niveau Bedømmelsesplan for dansk  
Matematik på F-niveau Bedømmelsesplan for matematik   
Engelsk på F-niveau Bedømmelsesplan for engelsk 
 
I de grundfag hvor eksamen ikke udtrækkes, afgives der afsluttende standpunktsbedømmelse efter 
7-trinsskalaen.  

Grundfagene er fagrettede og i samspil med erhvervsfagene. 

 

Valgfag, bonusfag og støttefag  

På data og kommunikationsuddannelserne afholdes følgende fag: 

1) Støttefag. (Fag der støtter elevens boglige eller praktiske læring). 2 uger. Elever der 
vurderes at have behov for støttefag bliver tilbudt støttende undervisning i det pågældende 
fag. 

 

Faget bedømmes afslutningsvist med gennemført/ikke gennemført. 

2) Bonusfag (Fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og 
problemstillinger). 2 uger. 

https://techcollege.dk/media/5545/lokal-bedoemmelsesplan-for-dansk-niveau-f-til-c.pdf
https://techcollege.dk/media/5546/lokal-bedoemmelsesplan-for-matematik-niveau-f-til-c.pdf
https://techcollege.dk/media/5544/lokal-bedoemmelsesplan-for-engelsk-niveau-f-til-c.pdf
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Du vil her kunne udbygge dine kompetencer indenfor det fagspecifikke fag. Du skal, ved 
bonusfagets afslutning, have gennemført modulet med tilfredsstillende studieaktivitet og 
have deltaget i en samlet evaluering af projektforløbet og tilhørende læringsproces. 

Faget indgår i den samlede evaluering af det fagspecifikke fag.  
 

Ny mesterlære    

Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til 

erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk 

oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.  

Intro til uddannelsen, afklaring, uddannelsesplan og vejledning til elev og virksomhed vil som det 

første danne rammen for en ny mesterlære aftale 

Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De 

lærer bare tingene på forskellige måder.  

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er 

indbygget i alle erhvervsuddannelserne. 

 Undervisere og virksomhed vil sammen løbende evaluere på mesterlæreforløbet ved besøg på 

virksomheden efter behov (efter aftale)  

Mesterlæreforløbet afsluttes forud for 1. hovedforløb med en praktisk prøve på virksomheden hvor 

ny-mesterlæreeleven ud fra en forudbestemt opgave skal redegøre for sin viden, kompetencer og 

færdigheder i fagets mål. Rammerne for prøven aftales med virksomheden og har en varighed på 

ca. 30 til 60 min. 

Bedømmelse   
Der henvises til Skolens overordnede bedømmelsesplan og skolens eksamensreglement 

http://techcollege.dk/media/5547/skolens-overordnede-bedoemmelsesplan.pdf
http://techcollege.dk/media/5936/eksamensreglement_jan17.pdf

