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Beskrivelse – Hovedforløb 1 (vers 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod IT-supporter, Datatekniker- infrastruktur og 

EUX Datatekniker-infrastruktur hovedforløb 1. 

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

• Operativsystemer: I dette fag vil du, med udgangspunkt i din server viden fra 
grundforløbet, arbejde med Microsoft servere, i mindre og større skala. Du vil komme til at 
arbejde med administration af brugere i et Active Directory, herunder DNS, domæner, 
certifikater etc. 
 

• Netværk 1: I dette fag vil du opnå viden om en bred vifte af måder data rutes på et data 
netværk. Du vil komme til at arbejde med rutning, og lære hvordan du afprøver om det 
funger efter hensigten. 
 

• Computerteknologi: I dette fag vil du arbejde med at dimensionere en PC eller en server. 
Du vil også komme til at arbejde med installation og administration af et operativsystem. 
Endelig vil du stifte kendskab med RAID teknologier. Du vil desuden lære om hvordan du 
håndterer og afprøver PC’en og dens komponenter på rigtig vis. 
 

• Serverteknologi: I dette fag arbejder du videre med serverteknologi, nærmere bestemt 
netværksrelaterede sikkerheds funktioner som VPN, IPSec, etc. 
Du vil desuden arbejde med en servers filsystem og rettigheds system, samt backup, 
opdatering og overvågning af en server. 
Hvor muligt, vil fagene ”Serveradministration og sikkerhed” og ”Serverteknologi” være 
planlagt som et samlet fag. 
. 

• Sikkerhed II: I dette fag lærer du om håndtering af brugere i Active Directory på Windows 
Servere. Du vil komme til at oprette brugere, sætte rettigheder og lave diverse politiker etc. 
På serveren. Ydermere vil lære om hvordan man arbejder med sikkerhed på en server. 

 

• Service: I dette fag vil lære hvilke forudsætninger der er for, at en kunde oplever at du yder 
en god service. Du vil finde ud af hvordan du kan arbejde hen mod at yde god service både 
gennem dine forberedelser af arbejdet og ved at være bevidst om den måde du 
kommunikerer på. 
 

• Studietiden: tilrettelægges og faciliteres af lærerteamet på data- og 

kommunikationsuddannelserne. Hvor det er relevant, vil fag være knyttet sammen i 

tværfagligt arbejde, og kan være tilrettelagt med baggrund i en case, der underbygger 

fagets relevans til en daglig praksis i erhvervet. Dette gøres for at fremme motivation og 

læring, samt styrkelse af en IT fagidentitet. Gennem hele forløbet arbejder du ud fra de 

pågældende fags læringsmål. 
 

 
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  
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• 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 

Operativsystemer Avanceret STA 

Netværk 1  Avanceret STA 

Computerteknologi Avanceret STA 

Serverteknologi I  Avanceret STA 

Sikkerhed 2 Avanceret STA 

Service Rutineret STA 

 
STA - Standpunkt karakter der gives når faget afsluttes på et hovedforløb, altså når den sidste del 
er afviklet. Er faget ikke opdelt gives der standpunktskarakter når faget afsluttes. 

 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 1 har en varighed på 6,5 uger 

IT-supporter hovedforløb (trin 1) har en samlet varighed på 2 år 

Uddannelsen foregår på Campus 1, Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. 

Undervisningen tager udgangspunkt i  

 

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 eller det er en delkarakter (faget fortsættes på et senere hovedforløb). 
 

 H1 varighed 6,5 uger Antal uger 

06222 Operativsystemer 1 

06223 Netværk 1 1,5 

06225 Computerteknologi 1 

06226 Serverteknologi I 1 

06544 Sikkerhed II 1 

08606 Service 1 
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Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
06222 
Operativsystemer 

1 Eleven kan, på et niveau svarende til MCTS - 
"Windows Server 2008 Active Directory" eller nyere, 
installere og konfigurere et serversystem. 

 

2 Eleven kan installere og konfigurere DNS systemet 
for Active Directory og Delegere Zoner. 

 

3 Eleven kan konfigurere domæner og 
domæneskove, og redegøre for Trusts og Sites. 

 

4 Eleven kan konfigurere Serveren til forskellige roller, 
herunder oprette og administrere bruger- og 
gruppekonti, samt styre rettigheder til forskellige 
ressourcer. 

 

5 Eleven kan konfigurere Active Directory 
infrastruktur, herunder det globale katalog. 

 

6 Eleven kan håndtere de forskellige typer af objekter 
indeholdt i Active Directory, og dermed håndtere 
rettighederne til Domænets ressourcer. 

 

7 Eleven kan konfigurere Actice Directory Replikering.  

8 Eleven kan konfigurere Backup og Recovery af 
Active Directory. 

 

9 Eleven kan anvende de indbyggede værktøjer til 
vedligehold, overvågning, logning og optimering af 
serveren. 

 

10 Eleven kan konfigurere en Certificate Authority-
server. 

 

11 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en server-løsning, der er opkoblet i et 
Domain, og kan herigennem demonstrere viden, 
færdigheder og kompetencer ud over de i faget 
beskrevne mål og målniveauer. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06223  
Netværk I 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret Routed 
netværksløsning, og kan herigennem demonstrere 
viden, færdigheder og kompetencer ud over de i 
faget beskrevne mål og målniveauer. 

 

2 Eleven kan, på niveau svarende til CCNA 
Exploration kurset, "Routing Protocols and 
Concepts" eller nyere, redegøre for Routerens 
kritiske rolle i at sammenkoble netværk 

 

3 Eleven kan redegøre for Routeres formål og 
funktion. 

 

4 Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering 
af en Router samt verificere dens funktionalitet. 
Eleven kan redegøre for formålet med Static og 
Default Routing, og kan foretage konfiguration 
heraf. Eleven kan redegøre for formålet med 
dynamiske routerprotokoller. 

 

5 Eleven kan redegøre for principperne bag Link 
State og Distance Vector routingprotokollerne. 
Eleven kan redegøre for principperne bag Link 
State og Distance Vector routingprotokollerne. 

 

6 Eleven kan redegøre for de funktioner og 
karakteristika, der indgår i routingprotokollerne 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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RIPv1, RIPv2, EIGRP og OSPF's, og kan endvidere 
foretage konfiguration i forhold til protokollerne. 

7 Eleven kan redegøre for opbygningen af 
routingtabellen i netværk, der anvender RIP, EIGRP 
og OSPF. 

 

8 Eleven kan redegøre for anvendelsen af Classful og 
Classless IP adressering. Eleven kan designe og 
implementere et Classless IP netværk (VLSM og 
CIDR). 

 

9 Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved 
hjælp af relevante kommandoer og applikationer. 

 

10 Eleven kan foretage grundlæggende konfigurering 
af en Router samt verificere dens funktionalitet. 
Eleven kan redegøre for formålet med Static og 
Default Routing, og kan foretage konfiguration 
heraf. Eleven kan redegøre for formålet med 
dynamiske routerprotokoller. 

 

 

06225 
Computerteknologi 

1 Eleven kan ud fra en konkret opgave dimensionere 
en server/workstation, herunder foretage valg af 
processor, bundkort (single/dual processor), ram, 
harddiskbestykning, videokort m.v. 

 

2 Eleven kan foretage installation og konfiguration af 
RAID-systemer med tilhørende drivere, valg af IRQ 
og DMA. 

 

3 Eleven kan foretage installation og konfiguration af 
interne og eksterne backupenheder. 

 

4 Eleven har viden om typiske fremgangsmåder for, 
hvordan Bios opdateres på et bundkort, på en 
RAID-controller m.v. 

 

5 Eleven kan ud fra en given opgave, installere et 
aktuelt operativsystem på en computer, samt 
foretage nødvendig tilpasning. 

 

6 Eleven kan, under hensynstagen til EMC- korrekt 
håndtering af udstyret og ud fra strukturerede 
metoder, foretage fejlfinding og -retning til 
modulniveau på en server/workstation, herunder 
anvende aktuelle diagnosticeringsprogrammer. 

 

7 Eleven kan anvende relevant dokumentation i 
forbindelse med fejlfinding og -retning på 
computerudstyr. 

 

8 Eleven kan anvende en aktuel formular til 
opfølgende dokumentation for udført arbejde, samt 
en fejlregistreringsformular til fejl og mangler. 

 

9 Eleven kan, enten via en fysisk funktionstest, eller 
ved hjælp af testprogrammer afgøre, om 
computerudstyret og installeret software fungerer 
efter hensigten. 

 

10 Eleven kan instruere og servicere en bruger i 
anvendelsen af en computer og tilhørende 
programmer. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06226 
Serverteknologi I 

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

 7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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2 Eleven kan, på et niveau svarende til MCTS - 
"Windows Server 2008 Network Infrastructure", 
installere og konfigurere et serversystem og anvende 
serversystemets netværksservices og -funktioner, 
herunder DHCP, DNS (DDNS, WINS) og 
Firewall/Routing. 

 

3 Eleven kan konfigurere og opsætte 
serveroperativsystemet i forhold til fjernadgang via 
Remote Access og VPN. 

 

4 Eleven kan konfigurere netværkssikkerheden ved 
anvendelse af systemet sikkerheds features som 
Network Access Protection (NAP), Public Key 
Infrastructure (PKI) og Internet Protocol Security 
(IPSec). 

 

5 Eleven kan administrere serveroperativsystemets 
forskellige værktøjer til Backup, Replikering, Disk 
Quota og Distributed File System (DFS). 

 

6 Eleven kan konfigurere og administrere printning, 
herunder printkø, prioritering mv. 

 

7 Eleven kan håndtere brugernes rettigheder i NTFS 
filsystemet. 

 

8 Eleven kan anvende operativsystemets indbyggede 
værktøj til administration og optimering af systemet, 
og konfigurere Windows Server Update Services 
(WSUS). 

 

 

06544 
Sikkerhed II 

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

 

2 Eleven kan optimere sikkerheden på en Windows 
Server eller tilsvarende, med henblik på Active 
Directory, applikationssikkerhed og 
netværkssikkerhed. 

 

3 Eleven kan håndtere lokal sikkerhed på et netværk, 
herunder omdøbning af konti, ændring af konto-
(account) egenskaber, resætte password og sletning 
af brugerkonti. 

 

4 Eleven kan håndtere serveroperativsystemets 
indbyggede sikkerhedsværktøjer, herunder 
implementering af lokal password politik, historik, 
alder, længde og kompleksitet, samt implementering 
af lockout politik. 

 

5 Eleven kan optimere serverens sikkerhed ved 
anvendelse af sikkerhedsservices, sikkerhedobjekter 
og Windows Firewall. 

 

6 Eleven kan håndtere en Member Server, 
eksempelvis en Windows Member Server, lokale 
sikkerheds- og gruppepolitikker, herunder 
implementering af lokale- og gruppepolitikker, 
auditering og auditpolitik, sikkerhedslog, krypteret 
filesystem (EFS) og anvendelse af hjælpeværktøj til 
sikkerhedskonfiguration. 

 

7 Eleven kan håndtere Domain Controllerens lokale 
sikkerhed, gruppe, domain og Site politikker, 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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herunder konfigurering af lokale politikker, Domain 
politikker, Site politikker, og eleven har forståelse for 
rangfølge af implementerede politikker. 

 

08606 
Service 

1 Eleven kan instruere og servicere brugere og kunder 
i forhold til it-tekniske systemer, og kan herunder 
redegøre for hvilke faktorer, der er væsentlige for at 
sikre en god kundeservice. 

 

2 Eleven kan planlægge og tilrettelægge egen 
arbejdsproces, og kan herunder vurdere kvaliteten af 
processen. 

 

3 Eleven kan foretage struktureret servicearbejde, og 
kan herunder vurdere slutresultatets kvalitet i forhold 
til gældende krav, standarder og normer. 

 

4 Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer til 
brug ved planlægning og udførelse af en 
serviceydelse. 

 

5 Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, 
gennemførelse og dokumentation af en 
serviceydelse, samt til systematisk kvalitetskontrol. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

Beskrivelse – Hovedforløb 2 (vers 9.0) 
Dette hoved forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod IT-Supporter, Datatekniker-
infrastruktur og EUX Datatekniker-infrastruktur hovedforløb 2. 
 
På dette hovedforløb kommer du til at arbejde med følgende emner og fag.  
 

• Netværk II: I dette fag videreføres din netværksviden. Du vil komme til at arbejde med 
switching, og lære principper for forskellige switching teknologier, herunder VLAN. 
 

• Serverteknologi - Linux: Du vil her komme til at arbejde med en række server funktioner 
på et Linux server setup. Herunder disk raid, opsætning af netværksinterfaces, opsætning 
af NAT og firewalls. Du vil skulle arbejde med Linux serveren både gennem den grafiske 
brugerflade og igennem kommandoer som skrives i en terminal. 
 

• IT Service management I: Du vil her, med en udvalgt IT-Service som bærende element, 
komme igennem ITIL som et rammeværktøj for udvikling og drift af IT-Services, på et 
niveau svarende til ITIL Foundation. Du vil komme til at arbejde med alle faserne i en IT-
services levetid. 

 

• Teknisk innovation: I dette fag vil du lære om idegenerering og ideudvælgelse, samt 
hvordan du arbejder videre med en ide, og hvordan du formidler den til andre 

 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteres af lærerteamet på data- og 
kommunikationsuddannelserne. Hvor det er relevant, vil fag være knyttet sammen i 
tværfagligt arbejde, og kan være tilrettelagt med baggrund i en case, der underbygger 
fagets relevans til en daglig praksis i erhvervet. Dette gøres for at fremme motivation og 
læring, samt styrkelse af en IT fagidentitet. Gennem hele forløbet arbejder du ud fra de 
pågældende fags læringsmål. 
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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 

Netværk II Avanceret STA 

Serverteknologi - Linux Avanceret STA 

IT Service management I Avanceret STA 

Teknisk innovation Avanceret STA 

 
STA - Standpunkt karakter der gives når faget afsluttes på et hovedforløb, altså når den sidste del 
er afviklet. Er faget ikke opdelt gives der standpunktskarakter når faget afsluttes. 
 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 2 har en varighed på 5 uger 
  

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 eller det er en delkarakter (faget fortsættes på et senere hovedforløb). 
 
 

 H2 varighed 5 uger Antal uger 

06227 Netværk II  1,5 

06229 Serverteknologi - Linux 1,5 

14170 IT Service management I 1 

09592 Teknisk Innovation 1 
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Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
06227 
Netværk II 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret Switched LAN-løsning, 
og kan herigennem demonstrere viden, 
færdigheder og kompetencer ud over de i faget 
beskrevne mål og målniveauer. 

 

2 Eleven kan, på niveau svarende til CCNA 
Exploration kurset, "LAN Switching and Wireless" 
eller nyere, beskrive formål med og anvendelse af 
VLAN opdelte netværk, samt hvordan routing kan 
forbinde dem. 

 

3 Eleven kan anvende netværkstegninger og 
dokumentation. 

 

4 Eleven kan redegøre for princippet bag Switching 
på OSI lag 2. 

 

5 Eleven kan foretage grundlæggende konfiguration 
af en Switch, samt verificere dens funktionalitet. 

 

6 Eleven kan konfigurere fjernadgang til en Switch.  

7 Eleven kan redegøre for principperne for STP 
(Spanning Tree Protocol). 

 

8 Eleven kan redegøre for principperne for Switching 
teknologier såsom VLAN og VLAN Trunking 
(802.1q). 

 

9 Eleven kan konfigurere og fejlfinde på et VLAN 
baseret netværk. 

 

10 Eleven kan konfigurere portbaseret sikkerhed på 
Switche. 

 

11 Eleven kan vedligeholde og opdatere Firmware og 
konfigurationsfiler i netværksudstyr. 

 

13 Eleven kan opsætte og konfigurere et WLAN med 
grundlæggende sikkerhedsindstillinger. 

 

14 Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved 
hjælp af relevante kommandoer og applikationer. 

 
 

7-trinsskala standpunkt 
karakter 

06229 
Serverteknologi - Linux 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en samlet avanceret Linux 
serverløsning, der omhandler de beskrevne mål, og 
kan herigennem demonstrere viden, færdigheder 
og kompetencer ud over de i faget beskrevne mål 
og målniveauer. 

 

2 Eleven kan installere, anvende og administrere et 
Linux system. 

 

3 Eleven kan vælge, installere og afinstallere 
moduler. 

 

4 Eleven kan forklare, opsætte og gendanne Raid 0, 
1, 3 og 5. 

 

5 Eleven kan opsætte netværksinterface (static og 
dynamic). 

 

7-trinsskala standpunkt 
karakter 
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6 Eleven kan, via Shell kommandoer, oprette brugere 
og grupper med tilhørende rettigheder. 

 

7 Eleven kan servicere og vedligeholde systemet 
direkte fra Shell. 

 

8 Eleven kan forklare og opsætte en service under en 
kunstig rod. 

 

9 Eleven kan opsætte og anvende Telnet, SSH, FTP 
og mail klienter. 

 

10 Eleven kan anvende Post- og Pre-routing, samt 
opsætte NAT. 

 

11 Eleven kan opsætte Firewalls.  

12 Eleven kan forklare og opsætte traditionelle og 
transperante Proxy som ex. Squid, samt opsætte 
Firewalls, som ex. Iptables, sammen med Squid. 

 

13 Eleven kan opsætte partitioner, samt konfigurere og 
vedligeholde filsystemet. 

 

14 Eleven kan anvende Shell til at udarbejde Shell 
Scripts. 

 

15 Eleven kan opsætte og konfigurere et grafisk 
brugerinterface. 

 

16 Eleven kan fejlfinde på et Linux system.  
 

14170 
IT Service management 
I 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
beskrive, planlægge og gennemføre en struktureret 
arbejdsproces, 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, arbejde ud fra 
strukturerede metoder for levering af IT-service. 

 

3 Eleven har forståelse for IT-planlægning, -drift og -
ledelse i et livscyklusperspektiv. 

 

4 Eleven kan beskrive, hvad der kræves for at kunne 
understøtte en optimal tilgang til drift og service i en 
virksomhed. 

 

5 Eleven kan beskrive procedurer og fremgangsmåder 
for levering af kvalitetsservice og -drift i en 
virksomhed. 

 

6 Eleven kan beskrive, hvorledes Service Desk-
konceptet bedst muligt designes til at understøtte 
leverancen af services. 

 

7 Eleven kan arbejde med alle faser i IT Service 
Management, omfattende overvejelser i forbindelse 
med planlægning, udvikling og implementering af 
arbejdet, håndtering og dokumentation af ændringer, 
drift, daglig support og løbende optimering af alle 
processer. 

 

 

7-trinsskala standpunkt 
karakter 

09592 
Teknisk innovation 

1 Eleven kan foretage idégenerering og 
idéudvælgelse, der bygger på kendte eller helt nye 
ideer. 

 

2 Eleven kan udføre en omverdensanalyse, samt 
planlægge og udvælge rentable indsatsområder. 

 

3 Eleven kan foretage en detaljeret planlægning og 
gennemførsel af innovationsprocessen, udvikle 
prototyper og formidle innovative ideer. 

 

7-trinsskala standpunkt 
karakter 
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4 Eleven opnår indgående kendskab til 
innovationsprocessen i relation til at udvikle nye 
serviceydelser, forbedre eller opfinde helt nye 
tekniske løsninger selvstændigt eller i samarbejde 
med andre. 

 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 3 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 3 

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

• Netværk III: I dette fag vil du lære at konfigurere og fejlfinde på hvordan IP-adresser 
tildeles til klienter, samt det der sker når data sendes ud på internettet, og retur. Du vil 
komme til at lære om sikkerhed på et netværk, herunder ved brug af VPN til f.eks. 
opkobling af hjemmearbejdspladser. Endelig vil du lære om en række teknologier der 
tilslutter en virksomheds netværk til internettet. 
 

• Faglig kommunikation: I dette fag vil du lære at formidle et teknisk budskab til brugere og 
teknikere, på en måde der passer til modtagerens faglige niveau. Du vil også komme til at 
formidle et teknisk budskab på engelsk. 

 

• Serverteknologi - Database: I dette fag vil du lære at sætte en SQL server op. Du vil 
desuden lære at konfigurere den med brugerrettigheder, ressourcer, databaser, views, 
tabeller og stored procedures. Endelig vil du lære hvordan du sikrer databasens data ved 
brug af backup og restore funktioner. 
 

• Script programmering: I dette fag vil du lære at bruge et scriptsprog til at udvikle og 
udføre scripts til effektivisering af dine rutineopgaver. Du vil lære at benytte script sprogets 
hjælpe funktioner og udviklingsværktøjer. Som en del af faget vil du lære hvordan du 
benytter scripts til at behandle, eller flytte strukturerede data, f.eks. brugerdata. 

 

• Studietiden: tilrettelægges og faciliteres af lærerteamet på data- og 
kommunikationsuddannelserne. Hvor det er relevant, vil fag være knyttet sammen i 
tværfagligt arbejde, og kan være tilrettelagt med baggrund i en case, der underbygger 
fagets relevans til en daglig praksis i erhvervet. Dette gøres for at fremme motivation og 
læring, samt styrkelse af en IT fagidentitet. Gennem hele forløbet arbejder du ud fra de 
pågældende fags læringsmål.  

 
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 

Netværk III  Avanceret STA 

Faglig kommunikation Rutineret STA 

Serverteknologi - Database Avanceret STA 

Script programmering Avanceret STA 

 
 
STA - Standpunkt karakter der gives når faget afsluttes på et hovedforløb, altså når den sidste del 
er afviklet. Er faget ikke opdelt gives der standpunktskarakter når faget afsluttes. 
 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 3 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 eller det er en delkarakter (faget fortsættes på et senere hovedforløb). 
 
 

 
  

H3 varighed 4,5 uger  
Antal uger 

02734 Netværk III 1,5 

11189 Faglig kommunikation 1 

06230 Serverteknologi - Database 1 

06231 Script programmering 1 
 
 
 
 
 
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
02734 
Netværk III 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret WAN-løsning, 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, på niveau svarende til CCNA 
Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, 
anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og 
NAT/PAT. 

 

3 Eleven kan identificere og udbedre almindelige 
netværksproblemer på lag 1, 2, 3 og 7 ved 
anvendelse af OSI modellen. 

 

4 Eleven har kendskab til trusler mod sikkerheden i 
netværket og hvilke modforanstaltninger der findes. 

 

5 Eleven kan konfigurere simpel sikkerhed på en 
router. 

 

6 Eleven har kendskab til sikkerhedsforanstaltninger 
(VPN) i forbindelse med fjernarbejdspladser. 

 

7 Eleven kan redegøre for formål og anvendelse af 
access control lists (ACLs). 

 

8 Eleven kan udarbejde, implementere og teste 
access control lister baseret på adresse, port og 
protokol niveau ud fra givne opgaver. 

 

9 Eleven har kendskab til forskellige WAN 
tilslutningsformer som for eksempel xDSL, PSTN, 
ISDN og kabelmodem Eleven kan konfigurere PPP 
og Frame Relay. 

 

10 Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning ved 
hjælp af relevante kommandoer og applikatione. 

 

11 Eleven kan, på niveau svarende til CCNA 
Exploration kurset, Accessing the WAN eller nyere, 
anvende, konfigurere og fejlfinde DHCP og 
NAT/PAT. 

 

 

11189 
Faglig kommunikation 

1 Eleven kan udvælge kommunikationsformer og 
metoder, der er afpasset modtageren. 

 

2 Eleven kan i forhold til en given opgave, indhente, 
læse og anvende faglige informations- og 
dokumentationsmaterialer på engelsk, og kan hertil 
anvende både it-baserede og trykte medier. 

 

3 Eleven kan i skrift og tale formidle faglige 
informationer på engelsk, som i kommunikationsform 
er rettet mod kollegaer eller mod kunder. 

 

4 Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation på 
engelsk, som i kommunikationsform er rettet mod 
kollegaer. 

 

5 Eleven kan i skrift og tale kommunikere omkring 
faglige emner på engelsk, rettet mod kollegaer eller 
mod kunder. 

 

6 Eleven kan alene og i samarbejde med andre sætte 
sig ind i og løse faglige opgaver, hvor det faglige 
indhold er på engelsk. 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06230 
Serverteknologi - 
database 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret SQL-serverløsning, der 
omfatter database engine service, Agent service og 
SQL Server-protokol konfiguration, 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 forstår, på et niveau svarende til TS, 
"Microsoft SQL Server 2008, Implementing and 
Maintenance", arkitekturen for en SQL-Server 2008 
eller nyere, herunder SQL-serverens egne 
datatabeller, og kan foretage udtræk fra 
datatabellerne ved hjælp af indbyggede Stored 
Procedures. 

 

3 Eleven kan planlægge installationen af en SQL 
server, samt foretage installationen. 

 

4 Eleven kan oprette en database, samt administrere 
segmenter og andre databaseobjekter, tablespaces 
og datafiler. 

 

5 Eleven kan oprette brugere, administrere 
brugerkonti, -rettigheder og -ressourcer, samt bruge 
SQL-serverens Authentication Modes. 

 

6 Eleven kan administrere rettigheder på 
kommandoer, Views, Stored Procedure og 
Funktioner på SQL-serveren. 

 

7 Eleven kan konfigurere og benytte 
administrationsværktøjer til database-serveren, 
herunder automatisere administrative jobs og 
administrere database-serveren både med de 
grafiske administrationsværktøjer og med SQL-
kommandoer. 

 

8 Eleven kan udføre database backup, samt 
implementere en backup strategi, herunder udføre 
databaserestore og -recovery. 

 

9 Eleven kan foretage optimering af performance på 
SQL-serveren bl.a. ved brug af forskellige former 
for indeksering, Stored Procedure og Statistics, 
samt brug af Performance Monitoring. 

 

10 Eleven kan konfigurere forbindelse imellem client 
og databaseserver. 

 

11 Eleven kan flytte data til og fra SQL-serveren ved 
brug af SQL Server Integration Services (SSIS). 

 

12 Eleven kender metoder for genetablering af 
ødelagte databaser, og kan foretage fejlsøgning på 
problemer i database systemet, herunder 
fejlsøgning i SQL-serveren ved hjælp af 
indbyggede Stored Procedures. 

 

 

06231 
Script programmering 

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

 

2 Eleven kan, ud fra en detaljeret beskrivelse, foretage 
strukturering og udvikling af scripts, og kan i den 
forbindelse anvende sin opnåede viden om 
scriptsprogets grundlæggende strukturer, elementer 
og egenskaber samt evt. objektstrukturer. 

 

3 Eleven kan anvende et givent scriptsprogs hjælpe- 
og udviklingsværktøjer, samt foretage test, 
fejlsøgning og dokumentation af egne Scripts. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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4 Eleven kan designe en struktur for datahåndtering, 
herunder eksempelvis en simpel databasestruktur. 

 

5 Eleven kan, vha. Scripts, foretage datahåndtering, 
herunder eksempelvis indsætning, opdatering og 
sletning af data i en database vha. SQL-
kommandoer. 

 

 

 
 

Beskrivelse – Hovedforløb 4 (vers. 9.0) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod IT-supporter uddannelsens hovedforløb 4. 

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

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

• Afsluttende projekt: Dette fag er svendeprøven hvor du i samarbejde med andre elever 
skal udarbejde den afsluttende opgave, opsætte en løsning, udarbejde en rapport og lave 
en fremlæggelse af det udarbejdede 
 

• Afsluttende prøve: Dette fag er den afsluttende eksamen.  
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.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Eksamensforberedelse -  
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Afsluttende projekt - STA 

Afsluttende prøve - EKS 

 
STA - Standpunkt karakter efter 7-tris skalaen. EKS – eksamenskarakter efter 7-trinsskalaen. 

 

 H4 svendeprøveforløb varighed 4 uger Antal uger 

56502 Eksamensforberedelse 1 

06233 Afsluttende projekt 2 

06998 Afsluttende prøve 1 

 

 

Praktiske oplysninger 
H4 har en varighed på 4 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 
56202 

Eksamensforberedelse 
1 Forberedelse og afvikling af selve svendeprøven  

06233 
Afsluttende projekt 

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

2 Eleven kan, jf. de gældende bestemmelser 
for den afsluttende prøve, opbygge og 
idriftsætte et virksomhedsnetværk, og kan 
herunder udarbejde projektdokumentation. 

3 Eleven kan forberede og i forbindelse med 
den afsluttende prøve gennemføre en 
præsentation af virksomhedsnetværket. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

06998 
Afsluttende prøve 

1 Afsl.prv:Data/komm.udd.,IT-supporter 
 

7 trin skala 
eksamenskarakter 

 

 


