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Beskrivelse – Hovedforløb 1 (vers 9.0) 
Hovedforløb 1 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur, og EUX Datatekniker med 

speciale i Infrastruktur, er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 1 

henvises til LUP for IT-Supportere. 

Beskrivelse – Hovedforløb 2 (vers 9.0) 
Hovedforløb 2 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur, og EUX Datatekniker med 
speciale i Infrastruktu,r er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 2 
henvises til LUP for IT-Supportere. 

Beskrivelse – Hovedforløb 3 (vers. 9.0) 
Hovedforløb 3 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur, og EUX Datatekniker med 
speciale i Infrastruktur, er samlæst med IT-supporterne. For en nærmere beskrivelse af Hovedforløb 3 
henvises til LUP for IT-Supportere. 
 

Beskrivelse – Hovedforløb 4 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 4. 

 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag. 
 

• Netværksteknologi 1: I dette fag vil du arbejde med rutningsprotokollerne OSPF, EIGRP 
og BGP. Du vil arbejde med planlægning, konfiguration og vedligeholdesle. Du vil desuden 
arbejde med IP v6 adressering. 
 

• Programmering I Java/C#: I dette fag lærer du at lave programmer i Java eller C# 
programmeringssproget. Du vil desuden stifte bekendtskab med begrebet Objektorienteret 
Programmering, og lære hvilke fordele dette giver. 
 

• IT service management II: I dette fag vil du med udgangspunkt i en case, arbejde med 
intermediate niveuaet “Operational Support and Analysis” fra rammeværktøjet ITIL. Du vil 
her arbejde med konkret implementering af den driftsmæssige del af en IT drift, med 
hensyntagen til den organisering der anbefales for organisationer der styrer efter ITIL 
rammeværktøjet. 
 

• Backupteknologi I: Du vil i dette fag lære om hvordan man sætter en automatiseret 
backupløsning op for en server. Du vil lære om forskellige typer af backups der kan laves i 
denne sammenhæng. 
 

• Backupteknologi II: Du vil i dette fag lære om Back-up strategier, TCO for Back-up 
løsninger, samt installere en automatiseret back-up løsning, udføre systemgenoprettelse. 
Du vil også lære om storageløsninger til back-up. 
 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelserne.  
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Bedømmelse 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem 
lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det 
enkelte fag. 
  
Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: 

• Løbende bedømmelse/evaluering  

• Afsluttende bedømmelse 
  
Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: 

• At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. 

• At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. 

• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

• At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. 

• At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at 
nå målene i de enkelte fag. 

  
Formålet med afsluttende evaluering er: 

• At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. 

• At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. 

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Netværksteknologi 1 Avanceret STA 

Programmering I Java/C# Avanceret STA 

IT service management II Avanceret STA 

Backupteknologi I Avanceret  STA 

Backupteknologi II Avanceret STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 

 H4 svendeprøveforløb varighed 6 uger Antal uger 

06244 Netværksteknologi I 2,5 

06236 Programmering I Java/C# 1 

06256 IT service management II 1 

01578 Backupteknologi I 0,5 

01588 Backupteknologi II 1 

 

 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 4 har en varighed på 6 uger  
Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 
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Faglige mål 
Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende 
hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om 
det er standpunktskarakter  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
06244 

Netværksteknologi I 

1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, 
¿Implementing IP Routing v6¿ eller nyere, redegøre 
for principperne for avanceret IP-routing, herunder 
statisk og dynamisk klasseløst Routing. 

 

2 Eleven kan redegøre for Routingprotokollerne 
OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP 
(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) og 
BGP (Border Gateway Protocol). 

 

3 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere 
og drifte EIGRP Routing i komplekse Enterprise 
netværk bestående af flere lokationer. 

 

4 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere 
og drifte OSPF Routing i komplekse Enterprise 
netværk bestående af flere lokationer. 

 

5 Eleven kan planlægge, implementere, konfigurere 
og drifte BGP i komplekse Enterprise netværk. 

 

6 Eleven kan optimere procedurerne for 
Routingopdatering, herunder anvendelsen af 
distribueringslister. 

 

7 Eleven kan beskrive og konfigurere IPv6 
adressering, Routing og tunneler. 

 

8 Eleven kan udarbejde en implementeringsplan for 
implementeringen af Router services i et komplekst 
Enterprise netværk. 

 

9 Eleven kan implementere Path Control i et netværk, 
og herunder anvende Offsets-Lists, IP SLA og PBR. 

 

10 Eleven kan beskrive det grundlæggende udstyrs- og 
opsætningsbehov i forbindelse med 
implementeringen af fjernopkoblinger og mobile 
lokationer. 

 

11 Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved 
IPv6. 

 

12 Eleven kan redegøre for og konfigurere IP 
Multicasting. 

 
 

7-trinsskala standpunkts 
karakter 

06236 
Programmering I 

Java/C# 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge og udvikle et program i et af 
sprogene, der lever op til de stillede krav, og kan 
herigennem demonstrere viden, færdigheder og 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

 

2 Eleven kan ud fra en struktureret beskrivelse 
anvende et højniveauprogrammeringssprog, som 
eksempelvis Java eller C#, til at udarbejde mindre 
software-opgaver, og kan herunder anvende 
sprogets indbyggede moduler. 

 

3 Eleven kan anvende sprogets grundlæggende 
operatorer og kontrolstrukturer til udvikling af 
objektorienterede programmer, herunder erklæring af 
klasser (Classes), metoder m.m., Access kontrol til 

 

7-trinsskala standpunkts 
karakter 
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klassernes funktioner og data, samt 
parameteroverførsel til funktioner. 

4 Eleven kan anvende simpel nedarving.  
 

06256 
IT service management 

II 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
beskrive en struktureret arbejdsproces for levering af 
IT-service, og kan herigennem demonstrere viden, 
færdigheder og kompetencer ud over de i faget 
beskrevne mål og målniveauer. 

 

2 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende til 
ITIL Foundation Version 3, Operational Support and 
Analysis, arbejde ud fra strukturerede metoder for 
levering af IT-service. 

 

3 Eleven kan beskrive vigtigheden ved at arbejde med 
operationel support og analyse i forbindelse med 
tjenesteydelser. 

 

4 Eleven kan beskrive de aktiviteter, metoder og 
funktioner, der indgår i de enkelte support- og 
analyseprocesser. 

 

5 Eleven kan beskrive, hvordan der kan opnås optimal 
drift gennem anvendelsen af operationel support og 
analyse. 

 

6 Eleven kan redegøre for, hvordan man kan måle på 
operationel support og analyse. 

 

7 Eleven kan beskrive vigtigheden af it-sikkerhed, og 
hvordan den kan understøtte operationel support og 
analyse. 

 

8 Eleven kan beskrive hvilke tekniske og 
implementeringsmæssige krav, der er gældende i 
forbindelse med implementering af operationel 
support- og analyse. 

 

9 Eleven kan beskrive hvilke udfordringer, kritiske 
succesfaktorer og risici, der kan være ved 
operationel support og analyse. 

 

 

7-trinsskala standpunkts 
karakter 

01578 
Backupteknologi I 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
beskrive, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret og automatisk 
backupløsning på en server, og kan herigennem 
demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud 
over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 

 

2 Eleven kan redegøre for backupstrategier, herunder 
overvejelser som dataværdisætning, 
ændringshyppighed, mediekapacitet og 
medisperformance, portability samt availability. 

 

3 Eleven kan installere og opsætte backup.  

4 Eleven kan opsætte automatisk, daglig backup på 
Windows systemer Windows 2003 eller nyere. 

 

5 Eleven kan anvende normal og incremental backup.  

6 Eleven kan genindlæse backup fra backup medier og 
udføre system genoprettelse både standard og 
disaster. 

 

7 Eleven kan schedulere programmer til at køre på 
forudbestemte tidspunkter vha. kommandoen AT. 

 
 

7-trinsskala standpunkts 
karakter 

01588 
Backupteknologi II 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
beskrive, planlægge, konfigurere og dokumentere 
en avanceret netværksbaseret backupløsning, og 

 7-trinsskala standpunkts 
karakter 
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kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

2 Eleven har kendskab til forskellige backupsystemer.  

3 Eleven har kendskab til klient/server 
backupsystemer og kan udføre mindre installationer 
med tilhørende konfiguration. 

 

4 Eleven kan planlægge og konfigurere automatisk 
backup på en klient/server løsning. 

 

5 Eleven kan anvende strukturerede metoder til 
fejlsøgning og fejludbedring af backup. 

 

6 Eleven kender principperne bag begrebet TCO 
(Total Cost Ownership), herunder metoder for 
minimering af anskaffelses-, opgraderings- og 
vedligeholdelsesomkostninger. 

 

7 Eleven kender strategier for håndtering af Storage 
Management. 

 

8 Eleven kan redegøre for principperne i og kan 
deltage i opsætning af backupløsninger som f.eks. 
DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network 
Attached Storage) og SAN (Storage Area Network). 

 

9 Eleven kan redegøre for anvendelsen af 
protokollerne i SCSI og FCIP. 

 

10 Eleven har kendskab til Storage Virtualization.  
 

 
 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 5 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker uddannelsens hovedforløb 5. 

 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag.  
 

• Netværksteknologi II: I dette fag vil du lære om grundlæggende switching terminologi og 
du vil lære at anvende VLANs, InterVLAN routing, samt Spanning Tree-protokollen. Du vil 
også lære om Network Management og lære om avancerede funktioner til sikkerhed og 
optimering af netværk. 
 

• Programmering II: I dette fag vil lære at programmere i C# sproget. Du vil lære at lave en 
web service der overfører data i XML format. Du vil lære at benytte objektorienteret 
programmering i C#. 
 

• Database SQL: I dette fag vil du lære mere om hvordan du arbejder med databaser og 
data heri, i en SQL database server. Du vil komme til, at oprette databaser og sikre at data 
heri er struktureret optimalt i forhold til databasens formål, og du vil benytte de dertil 
hørende værktøjer der findes til en SQL database. 
 

• IT-kravspecifikation: Gennem dette fag vil du via en konkret case lære at afdække 
kravene til et produkt og på baggrund af dette udarbejde kravsspecifikation og tilhørende 
accepttestspecifikation. 
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• Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelserne.  
 

 
Bedømmelse 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem 
lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det 
enkelte fag. 
  
Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: 

• Løbende bedømmelse/evaluering  

• Afsluttende bedømmelse 
  
Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: 

• At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. 

• At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. 

• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

• At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. 

• At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at 
nå målene i de enkelte fag. 

  
Formålet med afsluttende evaluering er: 

• At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. 

• At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. 

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Netværksteknologi II Avanceret STA 

Programmering II Avanceret STA 

Database SQL Avanceret STA 

IT-kravspecifikation Avanceret  STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H5 har en varighed på 6 uger 
Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Faglige mål 
Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende 
hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om 
det er standpunktskarakter  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
06248 
Netværksteknologi II 

1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, 
¿Implementing Switching v6" eller nyere, redegøre 
for principperne omkring Multilayer Switching i et 
Campus netværk. 

 

2 Eleven kan redegøre for de generelle principper i en 
Multilayer Switch. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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3 Eleven kan redegøre for den overordnede arkitektur 
i et Campus netværks design. 

 

4 Eleven kan installere, konfigurere, administrere og 
opdatere Multilayer Switches i et netværk. 

 

5 Eleven kan redegøre for principperne omkring 
VLAN (Virtuel LAN) med tilhørende protokoller som 
VTP (VLAN Trunking Protocol) og DTP (Dynamic 
Trunking Protocol), og kan implementere og 
konfigurere et VLAN baseret netværk. 

 

6 Eleven kan redegøre for, og konfigurere Link 
Aggregation som eks. Etherchannel. 

 

7 Eleven kan redegøre for principperne omkring STP 
(Spanning Tree Protocols), og kan foretage 
implementering, konfiguration og fejlfinding heraf. 

 

8 Eleven kan redegøre for metoderne i Inter-VLAN 
Routing, og kan foretage implementering og 
konfiguration heraf. 

 

9 Eleven kan redegøre for, og opsætte DHCP og 
CEF. 

 

10 Eleven kan implementere, konfigurere og håndtere 
systemer og teknikker i forhold til optimering af 
netværkstrafikken og til prioritering af tidskritisk 
trafik. 

 

11 Eleven kan implementere høj tilgængelighed i 
forhold til et netværk, og anvende relevante 
værktøjer til overvågning heraf. 

 

12 Eleven kan redegøre for de forskellige metoder til 
implementering af redundans i et Multilayer 
netværk. 

 

13 Eleven kan implementere og konfigurere redundans 
i et Multilayer Switched netværk. 

 

14 Eleven kan installere og konfigurere IOS Server 
Load Balance. 

 

15 Eleven kan redegøre for forskellige former for 
angreb og trusler mod Switchede netværk, og 
herunder mulige sikkerhedsløsninger og værktøjer 
til overvågning af trafikken på nettet. 

 

16 Eleven kan installere og konfigurere 
sikkerhedsløsninger til beskyttelse mod angreb på 
Switchede netværk. 

 

17 Eleven kan planlægge og klargøre til integrationen 
af avancerede services i et Campus netværk, 
herunder håndtering af Converged Traffic, IP-
multicast, Wireless Acces, Voice og Video. 

 

18 Eleven kan installere og konfigurere QoS i forhold til 
Voice og Video trafik på netværket. 

 
 

06237 
Programmering II 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
beskrive, udvikle, teste og dokumentere en 
kvalificeret .NET Web-løsning, og kan herigennem 
demonstrere viden, færdigheder og kompetencer ud 
over de i faget beskrevne mål og målniveauer. 

 

2 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende 
til MCP, "Programming with C#", arbejde med C# 
programmering. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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3 Eleven kan redegøre for de elementer .NET 
Framework består af. 

 

4 Eleven kan, ud fra en struktureret beskrivelse, 
anvende programmeringssproget C# til 
udarbejdelse af mindre software opgaver. 

 

5 Eleven kan anvende sprogets grundlæggende 
datatyper, operatorer og kontrolstrukturer til 
udvikling af objektorienterede programmer, 
herunder erklæring af klasser (Classes), metoder 
m.m., Access kontrol til klassernes metoder og 
data, samt arameteroverførsel til metoder. 

 

6 Eleven kan anvende nedarving (Inheritance), samt 
undtagelser (Exceptions handling). 

 

7 Eleven kan definere og anvende Delegates samt 
tilføje event specifikationer. 

 

8 Eleven kan implementere properties og indexers.  

9 Eleven kan anvende pre-definerede attributter.  

10 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende 
til MCP, "Developing and Implementing Web 
Applications with Microsoft Visual C#.NET", arbejde 
med C#.NET programmering. 

 

11 Eleven kan redegøre for de elementer .NET 
Framework består af i forbindelse med ASP.NET. 

 

12 Eleven kan fremstille komponenter i C#.  

13 Eleven kan fremstille et ASP.NET Web Application 
project ved brug af Visual Studio.NET. 

 

14 Eleven kan tilføje bruger og server controls til en 
ASP.NET webform. 

 

15 Eleven kan fremstille og populate ASP.NET 
webforms. 

 

16 Eleven kan anvende udviklingsmiljøets Trace og 
Debug objekter. 

 

17 Eleven kan validere brugerinput.  

18 Eleven kan anvende Microsoft ADO.NET til at tilgå 
data i ASP.NET web applikation. 

 

19 Eleven kan indlæse Extensible Markup Language 
(XML) data. 

 

20 Eleven kan gøre brug af kald til XML Web Services 
fra en ASP.NET applikation. 

 

21 Eleven kan, på et fagligt niveau minimum svarende 
til MCP, "Programming with MS ADO.NET", 
redegøre for data-centric applikationer, ADO.NET 
samt ADO.NET og XML. 

 

22 Eleven kan forbinde sig til en SQL-server og kan 
udføre dynamiske SQL kommandoer. 

 

23 Eleven kan anvende XML i forbindelse med 
datasets, Table Mapping samt udarbejde XSD 
skemaer. 

 

24 Eleven kan fremstille Web-Services, der anvender 
Microsoft ADO.NET til Query og opdatering af data 
source. 

 

25 Eleven kan fejlfinde en ADO.NET applikation.  
 

06238 
Database SQL 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave og ved hjælp af 
SQL-sproget, selvstændigt designe, strukturere, 
udvikle og dokumentere en database-løsning, 
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herunder anvende avancerede SQL kommandoer, 
avancerede forespørgsler og datamanipulation, og 
kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

2 Eleven kan designe og normalisere database-
tabeller herunder udarbejde E/R diagrammer. 

 

3 Eleven kender SQL-sprogets kommandostruktur.  

4 Eleven kan implementere en database ved at 
oprette tabeller samt foretage modifikation og 
sletning af tabeller. 

 

5 Eleven kan oprette unikke Ids og Views.  

6 Eleven kan oprette forskellige typer af Indexes.  

7 Eleven kan udføre enkle SQL-
databaseforespørgsler fra en eller flere tabeller og 
evt. med Subquiries. 

 

8 Eleven kan indsætte, opdatere og slette data med 
SQL-kommandoer. 

 

9 Eleven kan, i forespørgsler, benytte Single Row 
Functions og Group Functions. 

 

10 Eleven kan anvende Triggers og Stored 
Procedures, samt oprette Constraints i tabeller. 

 

11 Eleven har en generel indsigt i DBMS (Database 
Management Systems). 

 

12 Eleven kan foretage SQL kommando optimering, 
herunder forespørgselsoptimering med eksempelvis 
Join Algoritmer. 

 

13 Eleven kan definere integritetsregler ved brug af 
Domain, Triggere og Stored Procedures. 

 

14 Eleven kender til Algebra mulighederne i SQL.  
 

06239 
IT-kravspecifikation 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
omsætte en kundes krav til et produkt- og 
designkrav, samt herudfra udarbejde og 
dokumentere en kvalificeret kravsspecifikation, og 
kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

 

2 Eleven har kendskab til de principper og metoder, 
der knytter sig til at omsætte virksomhedens, 
brugernes og kundens krav til produkt- og 
designkrav, herunder f.eks. brainstorming, 
interviews, Prototyping og Use Case teknikken. 

 

3 Eleven kan, med udgangspunkt i et produkt- og 
designkrav, udarbejde en kravspecifikation til et it-
system, som skal anvendes i forbindelse med 
afgivelse/indhentning af tilbud. 

 

4 Eleven kan analysere en kravspecifikation i 
forbindelse med afgivelse/indhentning af tilbud. 

 

5 Eleven har kendskab til accepttest.  

6 Eleven kan, i forbindelse med kravspecifikationen til 
en softwareopgave, udarbejde dokumentation i f.eks. 
UML notation. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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 H5 varighed 7,5 uger  

06248 Netværksteknologi II 2,5 

06237 Programmering II 2,5 

06238 Database SQL 1,5 

06239 IT-kravspecifikation 1 
 

Beskrivelse – Hovedforløb 6 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 6. 

 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag.  
 

• Netværksteknologi III: I dette fag bygges der videre på rutningsprotokollerne og 
netværksteknologierne du mødte i faget Netværksteknologi II. 
 

• IP telefoni II: Du vil i dette fag arbejde med at benytte et netværk til overførsel af 
telefonkald. Du vil arbejde med begrebet Quality of Service, og vil komme til, at sætte et 
netværk op til en telefoni løsning. 
 

• Mobil og trådløse systemer: I dette fag vil arbejde med, og lære om mobile og trådløse 
teknologier til brug i trådløse netværk. Du vil lære om de forskellige overførselsprotokoller 
samt hvordan man sikrer data på disse systemer 
 

• Serverteknologi blandet miljø: I dette fag vil du arbejde med konfiguration af protokoller 
som ex. Samba, til overførsel af data imellem Linux baserede og Windows baserede 
servere. 
 

• Serverteknologi webserver: Gennem undervisning og praktiske øvelser vil du i dette fag 
lære at installere og konfigurere en web-server og opsætte en række funktioner herunder 
værktøjer til administration af web apps. 
 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelserne.  
 

 
Bedømmelse 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem 
lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det 
enkelte fag. 
  
Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: 

• Løbende bedømmelse/evaluering  

• Afsluttende bedømmelse 
  
Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: 

• At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. 

• At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. 
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• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

• At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. 

• At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at 
nå målene i de enkelte fag. 

  
Formålet med afsluttende evaluering er: 

• At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. 

• At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. 

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Netværksteknologi III Avanceret STA 

IP telefoni II Avanceret STA 

Mobil og trådløs systemer Avanceret STA 

Serverteknologi blandet miljø Avanceret STA 

Serverteknologi webserver Avanceret STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H6 har en varighed på 7 uger 
Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Faglige mål 
Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende 
hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om 
det er standpunktskarakter  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
06250 
Netværksteknologi III 

1 Eleven kan, på niveau svarende til CCNP kurset, 
"Maintaining and Troubleshooting IP Networks v6" 
eller nyere, redegøre for principperne omkring 
overvågning, vedligeholdelse og fejlretning på 
komplekse Enterprise netværk. 

 

2 Eleven kan planlægge og beskrive fundamentale 
procedurer for drift og vedligeholdelse af komplekse 
Enterprise netværk. 

 

3 Eleven kan beskrive metoder til, og implementere 
procedurer for fejlfinding og -retning af komplekse 
Enterprise netværk. 

 

4 Eleven kan beskrive og udvælge værktøjer, 
applikationer og ressourcer, som er egnet i forhold 
til de enkelte vedligeholdelses- og 
fejlfindingsopgaver på netværket. 

 

5 Eleven kan, i forbindelse med 
vedligeholdelsesopgaver og fejlsøgning, anvende 
specialiserede og relevante netværksværktøjer, 
udstyrs administrative værktøjer, 
netværksapplikationer, netværksanalysatorer og 
dokumentationsværktøjer. 

 

6 Eleven kan gennemføre procedurer for 
vedligeholdelse og fejlretning på Campus Switched 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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løsninger, herunder diagnosticering og løsning af 
problemer i VLANs, Spanning Tree, Switched 
Virtual Interfaces og Inter-VLAN Routing. 

7 Eleven kan gennemføre procedurer for 
vedligeholdelse og fejlretning på Routede løsninger, 
herunder diagnosticering og løsning af problemer i 
forhold til Network Layer Connectivity, EIGRP, 
OSPF, Route Redistribution og BGP. 

 

8 Eleven kan gennemføre fejlsøgning og -retning i 
forhold til fejl på IP-adresse services, herunder 
DHCP, NAT/PAT og IPv6 implementationer. 

 

9 Eleven kan beskrive og anvende forskellige 
relevante Network Application Services til 
trafikovervågning, diagnostisering, fejlsøgning og -
retning af performanceproblemer på netværk, 
herunder eks. QoS, Switche og Routere. 

 

10 Eleven kan foretage fejlsøgning og -retning i forhold 
til konvergente netværksteknologier, herunder 
trådløse opkoblinger, integration af Voice og 
integration af Video. 

 

11 Eleven kan beskrive og gennemføre procedurer for 
vedligeholdelse af sikkerheden på netværk, samt 
foretage diagnosticering, fejlsøgning og -retning i 
forhold til sikkerhedsproblemer. 

 

 

06228 
IP telefoni II 

1 Eleven kan, ud fra en case-beskrivelse selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret IP telefoni løsning, der 
omhandler de beskrevne mål, og kan herigennem 
demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, 
der ligger ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

 

2 Eleven kan forholde sig kritisk til grundlæggende 
principper og den grundlæggende arkitektur i IP 
telefoni/VoIP (Voice over IP), herunder anvendelsen 
af en digital PABC, som eksempelvis Cisco Call 
Manager. 

 

3 Eleven kan selvstændigt designe avancerede IP 
telefoni løsninger, herunder udvælge relevant 
udstyr og efterfølgende kontrollere funktionaliteten 
af opsætningen. 

 

4 Eleven kan uddybende redegøre for de 
problemstillinger, der kan være i forbindelse med 
etablering af en IP telefoni løsning, herunder 
nødvendigheden af QoS (Quality of Service) i 
netværket. 

 

5 Eleven kan også i ikke-rutine situationer installere, 
sammenkoble og konfigurere relevant udstyr i 
forbindelse med eksempelvis en Cisco Call 
Manager, der gør det muligt at tilslutte 
netværksbaserede IP telefoner/Soft Phones 
hvorfra/-til der kan foretages opkald internt som 
eksternt. 

 

6 Eleven kan uddybende redegøre for mulige årsager 
til Delay/Latency og Jitter over IP-netværket, og kan 
medvirke ved reduktion eller fjernelse heraf. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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7 Eleven kan foretage de nødvendige opdateringer 
på udstyr, som anvendes i forbindelse med IP 
telefoni. 

 

8 Eleven tager selv initiativ til at foretage fejlsøgning 
på en IP telefoni løsning, herunder anvende 
relevante protokolanalyseværktøjer og relevant 
dokumentation. 

 

9 Eleven er i stand til at forklare evt. opståede 
problemer i forhold til opgaveløsning og 
argumentere for valgte løsninger. 

 

10 Eleven kan redegøre for standarderne og 
protokollerne som oftest anvendes i forbindelse 
med transport af telefoni over digitale netværk, 
herunder eksempelvis HTTP, SIP "Session Initiation 
Protocol" og H.323, også i ikke-rutine situationer. 

 

 

06240 
Mobil og trådløs 
systemer 

1 Eleven har et indgående kendskab til forskellige 
typer af mobile og trådløse systemer. 

 

2 Eleven kan på baggrund af egne overvejelser 
foretage valg af det bedst egnede mobile- og 
trådløse bærenet til en given anvendelse, som 
eksempelvis GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth og IrDA. 

 

3 Eleven kan selvstændigt i forbindelse med 
anvendelse af teknologierne omkring mobiltelefoner 
som eksempelvis Wireless Application Protokol 
(WAP) Gateways og Web Applikations Servere, 
dokumentere udført arbejde ud fra en selvstændigt 
formuleret opgaveløsning samt sikring af at resultatet 
opnås. 

 

4 Eleven har et indgående kendskab til, og kan 
detaljeret beskrive hvordan der kan opnås 
datasikkerhed i forbindelse med mobile- og trådløse 
bærenet, som f.eks. Wireless Transport Layer 
Security (WTLS) i forbindelse med WAP. 

 

5 Eleven kan anvende avancerede værktøjer og 
teknikker til leverance og manipulation af information 
på mobile enheder som f.eks. Extensible Markup 
Language (XML), Wireless Markup Language 
(WML), Extensible Stylesheet Language (XSL) og 
XSL Transformations (XSLT) af XML dokumenter, 
også i ikke-rutine situationer. 

 

6 Eleven kan anvende avancerede modeller og 
værktøjer til design af avancerede 
brugergrænseflader til små bærbare 
informationsapparater som Smartphones og PDA’er. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

01587 
Serverteknologi blandet 
miljø 

1 Eleven kan opsætte en Samba fil-server i et 
Microsoft Windows netværk. 

 

2 Eleven kan opsætte en printer på Samba server.  

3 Eleven kan konfigurere en Samba server i et 
multibruger miljø bestående af Microsoft Windows 
operativsystemer og applikationer kombineret med 
en UNIX baseret server. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06234 
Serverteknologi 
webserver 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en samlet avanceret Web-
serverløsning, der omhandler de beskrevne mål, og 
kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og 

 7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

2 Eleven kan installere LAMP/WAMP på en server, og 
foretage nødvendige tilpasninger. 

 

3 Eleven kan installere og konfigurere en Apache Web-
server og tilhørende plugins i forhold til en given 
opgave. Eleven kan konfigurere sikkerhed og 
brugerspecifikke rettigheder. 

 

4 Eleven kan installere supplerende plugins på en 
Apache Web-server, som f.eks. CGI og Java 
Servlets. Eleven kan opsætte HTTP og SHTTP. 

 

5 Eleven kan redegøre for, og opsætte Forward, 
Master og Slave DNS. 

 

6 Eleven kan installere og konfigurere værktøjer til 
adminstration af hostede løsninger svarende til 
(Parallels Plesk Panel Suite). 

 

7 Eleven kan redegøre for aktiv og passiv FTP, samt 
opsætte en FTP server med bruger login, og med 
anonym login. 

 

 

 
 

 H6 varighed 7 uger  
06250 

Netværksteknologi III 2,5 
06228 

IP telefoni II 1 
06240 

Mobil og trådløs systemer 1 
01587 

Serverteknologi blandet miljø 1 
06234 

Serverteknologi webserver 1,5 

 

 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 7 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur EUX Datatekniker 
uddannelsens hovedforløb 7. 

 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag.  
 

• Systemudvikling og projektstyring: I dette fag skal du lave en mini-svendeprøve hvor du 
laver beskrivelser af processen og det efterfølgende produkt, begrunder valg og fravalg i 
processen samt foretager en præsentation af det udførte arbejde. 
 

• Serverteknologi II - cluster: Med dette fag vil du lære at planlægge, opsætte og fejlfinde 
på en Clusterløsning. 
 

• Sikkerhed III: I dette fag fokuseres der igen på sikkerhed omkring et netværk. Du vil skulle 
redegøre for hvilke sikkerheds risici der er på et netværk, og vil komme til, at benytte en 
række værktøjer til, at overvåge og vedligeholde sikkerheden. 
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• Netværksdesign I: Du vil i dette fag lære at designe og beskrive et netværk på baggrund 
af en case, hvor en kunde opremser forskellige behov og krav til et fremtidigt netværk. 
 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelserne.  
 

 
Bedømmelse 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem 
lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det 
enkelte fag. 
  
Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: 

• Løbende bedømmelse/evaluering  

• Afsluttende bedømmelse 
  
Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: 

• At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. 

• At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. 

• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

• At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. 

• At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at 
nå målene i de enkelte fag. 

  
Formålet med afsluttende evaluering er: 

• At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. 

• At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. 

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Systemudvikling og projektstyring Avanceret STA 

Serverteknologi II- Cluster Avanceret STA 

Sikkerhed III Avanceret  STA 

Netværksdesign 1 Avanceret STA 

 
 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H7 har en varighed på 6,5 uger 
Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Faglige mål 
Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende 
hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om 
det er standpunktskarakter  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
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06243 
Systemsudvikling og 

projektstyring 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, omhandlende 
udvikling og idriftsætning af et avanceret it-system, 
selvstændigt beskrive, planlægge, tidsestimere, 
gennemføre og dokumentere udviklingsopgaven, og 
kan herigennem demonstrere viden, færdigheder og 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. Endvidere kan eleven gennemføre en 
præsentation af systemet, og beskrive valgte 
løsninger og fremgangsmåder. 

 

2 Eleven kan på baggrund af egne overvejelser 
arbejde med de forskellige faser i projektstyring fra 
etableringen af et projekt, den overordnede 
planlægning af projektet, opstilling af hoved- og 
delmål, tidsestimering og deraf udledte 
ressourceforbrug, samt styring af projekter med 
tilhørende afrapportering. 

 

3 Eleven kan selvstændigt og ud fra egne beregninger 
opbygge og idriftsætte et avanceret it-system. 

 

4 Eleven tager selv initiativ til at udarbejde nødvendig 
produkt- og præsentationsdokumentation i forhold til 
præsentation af systemet. 

 

5 Eleven kan selvstændigt forberede og i plenum 
gennemføre en præsentation af systemet. 

 

6 Eleven er i stand til at forklare evt. opståede 
problemer i forhold til opgaveløsning og argumentere 
for valgte løsninger, også i ikke-rutine situationer. 

 

7 Eleven har indgående kendskab til 
systemudviklingsmetoder, herunder tidligere bredt 
anvendte samt lovende nye metoder og kan herved 
situationsbestemt vælge og/eller tilpasse en metode. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

01586 
Serverteknologi - 

cluster 

1 Eleven kan planlægge, installere og vedligeholde 
clustre til forskellige formål. 

 

2 Eleven kan vælge den clusterløsning der bedst 
opfylder det behov der er i virksomheden. 

 

3 Eleven kan opsætte og konfigurere clusteret, på 
både Windows og Linux. 

 

4 Eleven kan oprette web-applikations clustre og 
beregnings clustre. 

 

5 Eleven kan administrere clustre, foretage oprettelse 
af cluster ressourcer samt foretage cluster 
troubleshooting. 

 

6 Eleven kan installere Network Load Balancing cluster 
samt varetage troubleshooting 

 
 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06289 
Sikkerhed III 

1 Eleven kan, på et fagligt niveau svarende til CCNA 
Security, arbejde med sikkerhed på 
netværksløsninger. 

 

2 Eleven kan redegøre for typiske sårbarheder, der er 
i sikkerheden på et netværk. 

 

3 Eleven kan redegøre for, hvordan sikkerheden kan 
forbedres på et netværk, og hvordan det, via en 
sikkerhedspolitik med tilhørende hjælpeværktøjer, 
er muligt at optimere sikkerheden. 

 

4 Eleven kan konfigurere Layer 2 og 3 enheder inden 
for et netværksområde, hvor der eksempelvis 
anvendes Cisco Switch sikkerhedsfaciliteter og 
Cisco IOS. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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5 Eleven kan konfigurere en Firewall til at udføre 
grundlæggende sikkerhedsoperationer på et 
netværk. 

 

6 Eleven kan sikre et netværk ved hjælp af Network-
Based Intrusion Prevention System. 

 

7 Eleven kan opbygge et IPSec VPN netværk.  

8 Eleven kan implementere Authentication, 
Authorization og Accounting løsninger til at sikre 
adgangen til netværket. 

 

9 Eleven kan beskrive hvilke primære faktorer, der 
indgår, når der arbejdes med Compliance i en 
virksomhed. 

 

10 Eleven kan beskrive hvilke offentlige 
sikkerhedsregler og gældende standarder for it-
sikkerhed, som ex DS484, der skal tages hensyn til 
i forbindelse med løsning af it-opgaver. 

 

 

06252 
Netværksdesign I 

1 Eleven opnår et fagligt niveau minimum svarende til 
CCDA, "DESIGN". 

 

2 Eleven kan, ud fra en analyse af 
kundens/virksomhedens bestående netværk, og ud 
fra kundens/virksomhedens nuværende og 
fremtidige behov, designe en netværksløsning. 

 

3 Eleven kan designe et netværk, der tager hensyn til 
kundens/virksomhedens krav omkring performance, 
sikkerhed, kapacitet og skalerbarhed. 

 

4 Eleven kan udvælge og sammensætte 
netværkskomponenter, som er mest optimale i 
forhold til en given LAN netværksdesignløsning. 

 

5 Eleven kan udvælge og sammensætte 
netværkskomponenter, som er mest optimale i 
forhold til en given WAN netværksdesignløsning. 

 

6 Eleven kan designe små til middelstore netværk ud 
fra en hierarkisk modulær facon, der indeholder 
discipliner som design af DHCP service, DNS 
service, NAT, PROXY, Remote Access adgang, 
Remote Authentication Dial-In User Service, 
netværkslagets navne- og adresseplan, samt valg 
af routingprotokol. 

 

7 Eleven kan udarbejde en Network Management 
strategi. 

 

8 Eleven kan udvide et netværksdesign i forhold til 
implementering og transport af Voice. 

 

9 Eleven kan planlægge og udarbejde en plan for 
implementering af et design. 

 

10 Eleven kan udarbejde et design dokument, som kan 
anvendes til at fremvise prototypen/pilotprojektet for 
kunden. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

 
 
 

 H7 varighed 6,5 uger  

06243 Systemudvikling og projektstyring 2 

01586 Serverteknologi - cluster 1 
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06289 Sikkerhed III 2 

06252 Netværksdesign I 2 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 8 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 8 svendeprøveforløb. 

 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag.  
 

• Udvikling: Du vil i dette fag skulle redegøre for udviklingstrends og værktøjer og metoder 
der typisk anvendes i forbindelse med udvikling og opbygning af IT-systemer. Du vil også 
skulle anvende strukturerede teknikker til udvikling og opbygning af IT-systemer. 
 

• Eksamensforberedelse: I dette fag skal du forberede og gøre dig klar til eksamen. 
 

• Afsluttende projekt: Gennem dette fag skal du på baggrund af en problemformulering 
udarbejde og opsætte et avanceret IT-system, samt dokumentere det via en proces- og en 
produktrapport. 
 

• Afsluttende prøve: I dette fag skal du aflægge den endelige prøve.  
Se: Beskrivelse af svendeprøve for data- og kommunikationsuddannelserne 
 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteters af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelserne.  
 

 
Bedømmelse 
Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem 
lærer og elev. Gennem denne dialog vil du blive bekendt med dine udviklingsområder inden for det 
enkelte fag. 
  
Bedømmelsen gennem hele forløbet opdeles i: 

• Løbende bedømmelse/evaluering  

• Afsluttende bedømmelse 
  
Formålet med den løbende bedømmelse/evaluering er: 

• At hjælpe og vejlede eleven undervejs i forløbet. 

• At vejlede eleven i forhold til nye tiltag og justeringer. 

• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

• At eleven ser på udviklingen i forløbet herunder egen indsats. 

• At eleven får en tilbagemelding på, hvordan lærerteamet vurderer eleven i forhold til at 
nå målene i de enkelte fag. 

  
Formålet med afsluttende evaluering er: 

• At eleven evaluerer på i hvilken grad de enkelte mål for forløbet blev indfriet. 

• At eleven evaluerer på egen kompetenceudvikling i forhold til de enkelte fag. 

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
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Fag Niveau Bedømmelse 

Udvikling Avanceret STA 

Eksamensforberedelse - - 

Afsluttende projekt Avanceret  STA 

Afsluttende prøve Avanceret STA 

 
 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H8 har en varighed på 6 uger  
Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Faglige mål 
Dette afsnit indeholder fag og målpinde fra uddannelsesordningen, der indgår i det pågældende 
hovedforløb. Disse mål er indsats i nedenstående skema, der er angivet bedømmelsesform og om 
det er standpunktskarakter  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
08607 
Udvikling 

1 Eleven kan redegøre for teknologiske 
udviklingstrends inden for it-området, og kan 
anvende denne viden i egen udviklingsproces. 

 

2 Eleven kan redegøre for værktøjer og metoder, der 
typisk anvendes i forbindelse med udvikling og 
opbygning af it-systemer. 

 

3 Eleven kan planlægge og tilrettelægge udviklingen 
og opbygningen af et it-system. 

 

4 Eleven kan gennemføre udvikling og opbygning af it-
systemer, og kan herunder vurdere slutresultatets 
kvalitet i forhold til gældende krav, standarder og 
normer. 

 

5 Eleven kan anvende strukturerede teknikker i 
forbindelse med udvikling og opbygning af it-
systemer. 

 

6 Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, 
gennemførelse og dokumentation af udviklings- og 
opbygningsopgaver, samt til systematisk 
kvalitetskontrol 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

56502 
Eksamensforberedelse 

1 Forberedelse og afvikling af selve svendeprøve - 

06259 
Afsluttende projekt 

1 Eleven kan, ud fra et projektoplæg med case 
beskrivelse, udarbejde en problemformulering med 
tilhørende kravspecifikation. 

 

2 Eleven kan designe, planlægge, opbygge og 
idriftsætte et avanceret system, som overholder den 
opstillede kravspecifikation. 

 

3 Eleven kan udarbejde en produkt- og procesrapport, 
som beskriver system og proces. 

 

4 Eleven kan gennemføre projektet i et samarbejdet 
med andre elever, og kan herunder udvise en 
konstruktiv kommunikation med de øvrige elever. 

 

5 Eleven kan gennemføre det afsluttende projekt jf. de 
gældende bestemmelser for den afsluttende prøve. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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6 Eleven kan forberede og i forbindelse med den 
afsluttende prøve gennemføre en præsentation af 
systemet. 

 

 

06495 
Afsluttende prøve 

1 Afs-prv. Datatekniker m/spec. i infrastruktur 
 

Eksamenskarakter 

 
 
 

 H8 varighed 6 uger  

16878 Udvikling 1 

56502 Eksamensforberedelse 4 

06259 Afsluttende projekt 1 

06495 Afsluttende prøve 0 

 


