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Beskrivelse – Hovedforløb 1 (vers 9.2) 
Hovedforløb 1 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur er samlæst med EUX 

Datatekniker med speciale i infrastruktur og IT-supportere. For en nærmere beskrivelse af 

Hovedforløb 1 henvises til LUP for IT-Supportere. 

Beskrivelse – Hovedforløb 2 (vers 9.2) 
Hovedforløb 2 på uddannelsen som Datatekniker med speciale i Infrastruktur er samlæst med EUX 

Datatekniker med speciale i infrastruktur og IT-supportere. For en nærmere beskrivelse af 

Hovedforløb 1 henvises til LUP for IT-Supportere. 

Beskrivelse – Hovedforløb 3 (vers 9.2) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 

Datatekniker-infrastruktur uddannelsens hovedforløb 3. Hovedforløb 3 på uddannelsen som 

Datatekniker med speciale i Infrastruktur er samlæst med IT-supportere med undtagelse af faget 

Netværk 3. For en nærmere beskrivelse af øvrige fag på Hovedforløb 3 henvises til LUP for IT-

Supportere. 

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

 

• Netværk III: I dette fag vil du opnå viden om WAN-løsninger og sikkerhedsforanstaltninger 
på WAN-løsninger. Du vil også lære at løse almindelige problemer med Data Link-
protokoller og anvende avancerede Access-lister. 

 

• Studietiden tilrettelægges og faciliteres af lærerteamet på data og 
kommunikationsuddannelser.  

 
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 

Serverteknologi - Database Avanceret STA 

It service management 1 Rutineret STA 

Data innovation - STA 

Serverautomatisering I Avanceret STA 

Grundlæggende databaseprogrammering Rutineret STA 

Netværk III Rutine STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 
 

Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 3 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 (faget afsluttes - 7-trinsskalaen) eller det er en delkarakter (faget 
fortsættes på et senere hovedforløb – bestået/ ikke bestået).   
 

 
  

H3 varighed 7 uger  
Antal uger 

16856 Serverteknologi - Database 1 

16853 IT service management 1 1 

56501 Data Innovation 1 

16862 Serverautomatisering I 1 

16865 Grundlæggende databaseprogrammering 1 

16866 Netværk III 2 

 
 
 
 
 
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16856  
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 
kompetencer ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

 

2 Eleven kan, på et niveau svarende til MCP, 
"Administering a SQL Database Infrastructure", 
redegøre for arkitekturen for en SQL-Server 2016 
eller nyere og herunder SQL-serverens egne 
datatabeller. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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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 tilladelser 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 en forbindelse mellem en 
client og en databaseserver. 

 

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

 

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

 

 

16853 
IT service management 
 

1 Eleven kan redegøre for de almindelige roller, der 
findes i og omkring 1st level support, især bruger, 
kunde, 1st line analytiker og 2nd level support. 

 

2 Eleven kan udarbejde en rollebeskrivelse for 1st 
line analytiker, der indeholder de primære 
arbejdsopgaver, ansvar, beføjelser, nødvendige 
kompetencer og personlige egenskaber. 

 

3 Eleven kan redegøre for brugerens og kundens 
forventninger til 1st level support, herunder beskrive 
og afstemme forventninger såvel uformelt som 
formelt i form af aftaler. 

 

4 Eleven kan selvstændigt løse sager under 
hensyntagen til formelle eller uformelle 
forventninger, og tage ansvar for brugerens 
situation og oplevelse - også når en sag skal 
eskaleres eller håndteres af andre. 

 

5 Eleven kan med udgangspunkt i brugerens 
beskrivelse skelne mellem service requests og fejl 
samt registrerer disse i relevante 
sagsstyringssystemer herunder udvælge eller 
angive en sigende kategori og prioritere sagen ud 
fra dens alvor og konsekvenser for forretningen. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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6 Eleven kan selvstændigt vurdere, hvornår en sag er 
løst tilfredsstillende og kan lukkes, og hvornår 
sagen skal sendes videre for yderligere behandling. 

 

7 Eleven kan selvstændigt løse service request 
opgaver (herunder brugeradministration) til 
brugernes tilfredsstillelse ved at udvælge, forstå og 
følge den relevante procedure. 

 

8 Eleven kan nedbryde og beskrive en service 
request opgave (herunder brugeradministration) i 
en struktureret trinvis procedure, som andre kan 
følge. 

 

9 Eleven kan udarbejde et katalog over service 
requests inklusiv beskrivelser, betingelser, 
serviceniveauer og bestillingsprocedurer. 

 

10 Eleven kan indsamle, vurdere, sortere og registrere 
relevante symptomer og informationer ved fejl og 
henvendelser om hjælp. 

 

11 Eleven behersker minimum to af følgende 
problemløsningsmetoder: 5-Whys, Ishikawa, 
Kepner-Tregoe, Swarming, Pareto Analysis, Brain-
storming og Affinity Mapping. 

 

12 Eleven kan udarbejde problembeskrivelser, der 
tydeligt angiver de berørte objekter med tilhørende 
afvigelser samt indsamlede symptomer og 
gennemførte problemløsningsaktiviteter. 

 

13 Eleven kan finde, vurdere og anvende eksisterende 
viden og dokumentation til problemløsning og 
support. 

 

 
 

56501 
Data innovation 
 

1 Eleven kan forstå en innovativ proces. 
2 Eleven kan i samarbejde med andre indgå i en 
kreativ proces 
3 Eleven kan udarbejde en Business Case 
 

 

16862 
Serverautomatisering 

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 anvende PowerShell til automatisering 
og fjernadministration af servere og klienter. 

 

3 Eleven kan implementere sikkerheden korrekt i 
forbindelse med scripting i Powershell. 

 

4 Eleven kan anvende de grundlæggende Cmdlets 
og forstår at bruge de indbyggede hjælpefunktioner 
i Powershell. 

 

5 Eleven kan anvende pipelinen i Powershell.  

6 Eleven kan anvende grundlæggende systemkald til 
WBEM (Web-Based Enterprise Management) 
funktioner. 

 

7 Eleven kan anvende -whatif, -confirm og -transcript 
kommandoerne i Powershell. 

 

8 Eleven kan anvende Aliases i Powershell.  

9 Eleven kan oprette og bruge variabler i Powershell.  

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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10 Eleven kan anvende datahåndtering op imod en 
database struktur. 

 
 

16865 
Grundlæggende 
databaseprogrammering 
 
 

1 Eleven kan anvende SELECT til at foretage 
forespørgsler op imod en tabel, herunder sortering, 
gruppering, filtrering, aggregering og funktioner. 

 

2 Eleven kan anvende INSERT, UPDATE, DELETE til 
at foretage manipulationer af en tabel. 

 

3 Eleven kan oprette, redigere og slette tabeller samt 
dokumentere vha. E/R-diagram. 

 

4 Eleven kan anvende relationstyperne 1:mange, 
mange:mange og 1:1 med tilhørende nøgler. 

 

5 Eleven kan implementere konsistenskrav, 
referenceintegritet, relationer og forskellige 
constraints. 

 

6 Eleven kan anvende JOIN og SUBQUERIES til at 
foretage forespørgsler fra flere tabeller. 

 

7 Eleven kan oprette og slette en database.  

8 Eleven kan oprette Views og begrunde 
sikkerhedsaspektet. 

 
 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

16866 
Netværk III 

1 Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med 
andre elever løse en arbejdsopgave omhandlende 
en WAN-løsning, og kan igennem deltagelse i faget 
udvise viden, færdigheder og kompetencer som 
ligger ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. 

 

2 Eleven kan konfigurere og fejlfinde struktureret på 
enheder i et enterprise-netværk, herunder 
monitorere aktive netværksenheder. 

 

3 Eleven kan løse almindelige problemer med Data 
Link protokoller. 

 

4 Eleven kan implementere Remote Access 
opkoblinger herunder vælge bredbåndsteknologier 
passende til firmabrug. 

 

5 Eleven kan implementere en simpel EGP (Exterior 
Gateway Protokol). 

 

6 Eleven kan implementere en almindelig tunnel 
mellem 2 netværksenheder. 

 

7 Eleven kan udvælge og etablere passende 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med WAN 
løsninger. 

 

8 Eleven kan på baggrund af en præcis 
kravspecifikation udvikle og implementere 
avancerede Access-lister i IPv4 og/eller IPv6 miljøer. 

 

9 Eleven kan forklare/beskrive QoS, IoT, Cloud 
Computing og virtualisering. 

 
 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

 
 

Beskrivelse – Hovedforløb 4 (vers 9.2) 
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:  
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• Netværksteknologi 1: Gennem dette fag vil du lære om Enterprisenetværk, du vil kunne 
redegøre for forskelle mellem routingprotokoller og implementere og optimere 
routingprotokoller, samt etablere redistribution mellem forskellige routingprotokoller. 
 

• 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: Du vil i dette fag lære om backup strategier, TCO for backup løsninger, 
samt installere en automatiseret backup løsning, udføre systemgenoprettelse. Du vil også 
lære om storage løsninger til backup. 
 

• Praktisk fejlfinding: Samme som IT-supporterne har på H3 
 

• 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 1 Avanceret STA 

IT service management II Avanceret STA 

Backupteknologi Avanceret  STA 

Praktisk fejlfinding Avanceret STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 
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 H4 svendeprøveforløb varighed 5,5 uger Antal uger 

16871 Netværksteknologi 1 2,5 

16877 IT service management II 1 

16874 Backupteknologi 1 

16863 Praktisk fejlfinding 1 

 

 

Praktiske oplysninger 
H4 har en varighed på 5,5 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  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16871 
Netværksteknologi 1 

1 Eleven kan beskrive et entreprise netværk med en 
enkelt eller flere internetopkoblinger. 

 

2 Eleven kan redegøre for forskelle mellem 
routingprotokoller. 

 

3 Eleven kan implementere RIPv2 og RIPng.  

4 Eleven kan konfigurere, implementere og optimere 
EIGRP for både IPv4 og IPv6 herunder brugen af 
address familie. 

 

5 Eleven kan konfigurere, implementere og optimere 
OSPF for både IPv4 og IPv6 herunder brugen af 
address familie. 

 

6 Eleven kan redegøre for optimering af performance 
ud fra router opdateres. 

 

7 Eleven kan implementere path control - Fast 
Switching (f.eks. CEF), policy-based routing (PBR) 
og SLA. 

 

8 Eleven skal kunne etablere redistribution mellem de 
forskellige routing protokoller. 

 

9 Eleven kan redegøre for BGP terminologi, koncept, 
drift, konfiguration, afprøvning og fejlfinding. 

 

10 Eleven kan sikre managementdelen af routere vha. 
authentication og andre best practice 
foranstaltninger 

 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

16877 
IT service management 
II 
 

1 Eleven kan identificere og udvælge sager, der 
skyldes ukendte årsager, til videre undersøgelse og 
diagnose. 

 

2 Eleven kan undersøge, diagnosticere og enten omgå 
eller løse komplekse fejl baseret på 
problemløsningsmetoderne indlært under IT Service 
Management I faget. 

 

3 Eleven kan uddrage og formidle essensen af et 
problemløsningsforløb. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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4 Eleven kan udarbejde, strukturere, evaluere og 
vedligeholde relevant og brugbar viden i form af 
løsningsbeskrivelser og procedurer. 

 

5 Eleven kan ved it-ændringer vurdere og beskrive 
risici i form af trusler, sårbarheder og konsekvenser 
for såvel funktionalitet som tilgængelighed, kapacitet, 
performance, sikkerhed og beredskab. 

 

6 Eleven kan med udgangspunkt i risikovurderingen 
udvælge og gennemføre passende 
sikringsforanstaltninger for it-ændringer, herunder 
godkendelser, designprincipper, tests, 
dokumentation og kommunikation samt planer og 
procedurer for idriftsættelse, verifikation og fall-back. 

 

7 Eleven kan redegøre for best practice for change 
management, test management, deployment 
management samt release management og anvende 
denne praksis på konkrete it-ændringer. 

 

8 Eleven kan skelne mellem klassiske 
leverancemodeller (vandfald) og agile 
leverancemodeller (continual delivery) og redegøre 
for, hvordan risiko, kvalitet, ressourcer og tid styres i 
de to former for leverancemodeller. 

 

 

16874 
Backupteknologi 
 

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

 

2 Eleven kan genindlæse backup fra backupmedier 
og udføre systemgenoprettelse. 

 

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

 

4 Eleven kan redegøre for og deltage i opsætningen 
af storageløsninger til backup som f.eks. DAS, 
NAS, SAN og Cloud. 

 

5 Eleven kan redegøre for anvendelsen af ISCSI og 
Fiberchannel. 

 

6 Eleven kan redegøre for storagevirtualization.  

7 Eleven kan redegøre for principperne bag begrebet 
TCO (Total Cost of Ownership). 

 

8 Eleven kan redegøre for backupstrategier i et 
server/klient miljø som indeholder overvejelser 
omkring backuphyppighed, mediekapacitet, 
medieperformance, portability og availability. 

 

9 Eleven kender strategier for håndtering af storage 
management. 

 

10 Eleven kan vurdere fordele og ulemper ved en 
cloudbaseret backup. 

 
 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 

16863 
Praktisk fejlfinding 
 

1 Eleven kan udføre struktureret fejlfinding ud fra en 
konkret fejlbeskrivelse. 

 

2 Eleven kan anvende OSI Modellen i forbindelse med 
fejlfindingen og identificere relevante metoder (Top-
Down, Bottom-Up og Divide-and-Conquer). 

 

3 Eleven kan isolere et problem til enhed, protokol eller 
service. 

 

7-trinsskala 
standpunktskarakter 
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4 Eleven kan anvende fejlfindingskommandoer op mod 
en kommandobaseret grænseflade (CMD, CLI). 

 

5 Eleven kan dokumentere sin fejlfindingsproces, 
udføre fejlretning og forberede eskalering. 

 

6 Eleven kan fejlfinde i et enterprise-miljø.  
 

 
 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 5 (vers 9.2) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur 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. 
 

• Serverautomatisering II: Med dette fag vil du lære at anvende scriptsprog på tværs af 
platforme, udvikle egne funktioner samt anvende de indbyggede programstrukturer i 
scriptsproget. 
 

• 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. 
 

• Cloudteknologi: Du vil i dette fag lære om sikkerhed i cloudteknologier, samt kunne 
redegøre for centrale cloudbegreber som eks. Public cloud, IAAS og PAAS. 
 

• 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. 
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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 

Serverautomatisering II Avanceret STA 

IT-kravspecifikation Avanceret  STA 

Cloudteknologi Avanceret STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H5 har en varighed på 5,5 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  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16872 
Netværksteknologi II 

1 Eleven kan redegøre for grundlæggende switching 
terminologi og begreber. 

 

2 Eleven kan overskue et større campus netværks 
design, inklusive topologi, switchenes roller, og 
forskellene mellem lag 2 and multilayer switche. 

 

3 Eleven kan anvende VLANs, VTP, Trunking, og 
port-channeling. 

 

4 Eleven kan anvende Spanning Tree Protokollen.  

5 Eleven kan implementere InterVLAN routing vha. 
Switch Virtuel Interface (SVI) og routed ports. 

 

6 Eleven kan implementere DHCP i et multilayer 
netværk. 

 

7 Eleven kan redegøre for og implementer first-hop 
redundancy protocols i et multilayer switched 
netværk. 

 

8 Eleven kan redegøre for de forskellige former for 
network management og switch sikkerhed vha. 
AAA, NTP, 802.1x, og SNMP. 

 

9 Eleven kan anvende avancerede funktioner til at 
forbedre campus netværk modstandsdygtighed og 
tilgængelighed. 

 

10 Eleven kan redegøre for etablering af fysisk switch 
redundans f.eks. med Stackwise, VSS, eller 
redundante routermoduler. 

 

11 Eleven kan implementere avancerede 
sikkerhedsfunktioner. 

 
 

 

16870 
Serverautomatisering II 

1 Eleven kan anvende scriptsprog på tværs af 
platforme. 

 

2 Eleven kan udvikle egne funktioner i et scriptsprog.  
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3 Eleven kan dokumentere egne funktioner i et 
scriptsprog. 

 

4 Eleven kan implementere indbygget brugerhjælp 
med et scriptsprog. 

 

5 Eleven kan anvende indbyggede programstrukturer i 
et scriptsprog. 

 

6 Eleven kan anvende biblioteker/moduler i et 
scriptsprog. 

 
 

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. 

 

 

 

16875 
Cloudteknologi 

1 Eleven kan designe og implementere sikkerhed i 
cloudteknologier, herunder datasikkerhed, oppetid 
mv. 

 

2 Eleven kan redegøre for cloudbegreberne: Public 
cloud, Private cloud, Hybrid cloud, herunder fordele 
og ulemper ved de forskellige typer i forhold til 
hinanden og i forhold til et on-site system. 

 

3 Eleven kan designe og implementere IAAS 
(Infrastructure As A Service) 

 

4 Eleven kan designe og implementere SAAS 
(Software As A Service) 

 

5 Eleven kan designe og implementere PAAS 
(Platform As A Service) 

 

6 Eleven kan redegøre for problematikkerne omkring 
love og forordninger i forhold til anvendelse af 
Cloudteknologier. 

 

7 Eleven kan designe og implementere et 
infrastrukturdesign baseret på Cloud. 

 
 

 

 
 

 H5 varighed 5,5 uger  

16872 Netværksteknologi II 2,5 

16870 Serverautomatisering II 1 
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06239 IT-kravspecifikation 1 

16875 Cloudteknologi 1 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 6 (vers 9.2) 
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 3: I dette fag vil du lære om fejlfinding på netværk, samt 
dokumentation og vedligehold af netværk. 
 

• Deployment service: Med dette fag vil du lære om fordele og ulemper ved forskellige 
Deployment-metoder. Du vil også installere og konfigurere Deployment service samt 
udarbejde pakker og images til udrulning. 
 

• Virtualisering: Gennem dette fag vil du lære om fordele og ulemper ved virtualisering. Du 
vil også skulle installere en hypervisor, arbejde med Network Storage, samt installere og 
konfigurere et virtuelt cluster med bl.a. HA og ressourcestyring. 
 

• 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 III Avanceret STA 
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Deployment service Rutineret STA 

Virtualisering Rutineret  STA 

 
 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H6 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  
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16873 
Netværksteknologi III 

1 Eleven kan anvende anerkendte og gennemprøvede 
fejlfindingsprincipper samt almindelige 
fremgangsmåder. 

 

2 Eleven kan anvende struktureret fejlfinding og 
redegøre for dens delprocesser. 

 

3 Eleven kan anvende fejlfinding i dagligdags 
vedligeholdelsesarbejde. 

 

4 Eleven kan indsamle information om lag 2 og 3 med 
relevante kommandoer. 

 

5 Eleven kan redegøre for specialiserede værktøjer til 
at opsamle trafik, samle information (f.eks. SNMP og 
NetFlow) og modtage eventnotifikationer (EEM). 

 

6 Eleven kan udarbejde dokumentation af netværket 
med henblik på fejlfinding og uddybende forståelse. 

 
 

 

16876 
Deployment service 

1 Eleven kan ud fra en case-opgave selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en samlet avanceret Deployment 
Service, 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 redegøre for fordele og ulemper 
forbundet med forskellige Deployment metoder. 

 

3 Eleven kan installere og konfigurere Deployment 
Service til brug ved udrulning af software og 
operativsystemer over netværk. 

 

4 Eleven kan installere og tilrette et OS til brug som 
basis for et Deployment image. 

 

5 Eleven kan producere pakker og images til udrulning 
af software og operativsystemer over netværk. 

 

6 Eleven kan tilføje reference images og nødvendige 
device drivere til et Deployment Share via 
Deployment Workbench. 

 

7 Eleven kan oprette og tilrette Task Sequences i 
forbindelse med et givent Deployment scenarie. 

 

8 Eleven kan administrere forskellige roller ud fra 
individuelle behov, som tredje parts software, 
hardware, specifikke device drivers osv. 
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9 Eleven kan administrere og tilrette software på 
liveinstallationer via Group Policies. 

 
 

16869 
Virtualisering 

1 Eleven kan, ud fra en case-beskrivelse, 
indeholdende løsning af en kompleks 
arbejdsopgave, selvstændigt designe, planlægge, 
installere, konfigurere og dokumentere et komplekst 
virtualiserings-miljø, og kan herigennem 
demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, 
der ligger ud over de i faget beskrevne mål og 
målniveauer. Endvidere kan eleven begrunde de 
valgte løsninger og fremvise evner til at 
tilrettelægge og styre arbejdsprocessen. 

 

2 Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved 
implementeringen af et Virtuelt Infrastructure. 

 

3 Eleven kan installere og konfigurere en Hypervisor, 
som f.eks. VMware ESXi eller Microsoft Hyper-V. 

 

4 Eleven kan installere og konfigurere et centralt 
styringsværktøj til administration af en eller flere 
Hypervisore, som f.eks. VMware vCenter Server 
eller Hyper-V Manager. 

 

5 Eleven kan opsætte et virtuelt miljø med 
redundante netværksforbindelser til eksempelvis 
Storage, Management og Virtuelle maskiner. 

 

6 Eleven kan konfigurere og implementere Network 
Storage, som eksempelvis SAN, NAS eller iSCSI, i 
et givent virtuelt miljø. 

 

7 Eleven kan installere og konfigurere et Virtuelt 
Cluster. 

 

8 Eleven kan oprette og deploye virtuelle maskiner, 
manuelt eller fra templates, herunder konvertere 
fysiske installationer til virtuelle (p2v Consolidation). 

 

9 Eleven kan modificere, administrere og migrere 
virtuelle maskiner. 

 

10 Eleven kan konfigurere og administrere brugerroller 
og -rettigheder i et givent virtuelt datacenter. 

 

11 Eleven kan administrere og fordele 
hardwareressourcer over flere logiske maskiner. 

 

12 Eleven kan redegøre for og implementere live 
migration på et givent Virtuelt datacenter. 

 

13 Eleven kan administrere og implementere 
automatisk ressourcestyring i et givent Virtuelt 
Cluster. 

 

14 Eleven kan redegøre for og implementere High 
Availability og eventuelt Fault tolerance i et givent 
Virtuelt Cluster. 

 

15 Eleven kan redegøre for fordele og ulemper ved 
implementeringen af et Virtuelt Infrastructure. 

 

16 Eleven kan konfigurere en Samba fil og print server 
i et multibrugermiljø bestående af Microsoft 
Windows operativsystemer og applikationer 
kombineret med en UNIX/Linux basseret server. 

 

17 Eleven kan undersøge innovative løsninger inden 
for virtualiseringsløsninger. 
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 H6 varighed 5 uger  

16873 Netværksteknologi III 2,5 

16876 Deployment Service 1 

16869 Virtualisering 1,5 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 7 (vers 9.2) 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod Datatekniker-infrastruktur og EUX 
Datatekniker-infrastruktur 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 - cluster: Med dette fag vil du lære at planlægge, opsætte og fejlfinde på 
en Clusterløsning. 
 

• Netværkssikkerhed: Gennem dette fag vil du få indgående kendskab til typiske svagheder 
i sikkerheden på netværk og lære at installere og konfigurere forskellige løsninger som kan 
højne sikkerheden. 
 

• 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 faciliteres 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. 
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• 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 - Cluster Avanceret STA 

Netværkssikkerhed Avanceret  STA 

Netværksdesign 1 Avanceret STA 

 
 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
H7 har en varighed på 7 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  
 
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16879 
Systemudvikling og 
projektstyring 

1 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. 

 

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

 

3 Eleven kan tage initiativ til at udarbejde nødvendig 
produkt- og præsentationsdokumentation i forhold til 
præsentation af systemet. 

 

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

 

5 Eleven kan forklare evt. opståede problemer i forhold 
til opgaveløsning og argumentere for valgte 
løsninger, også i ikke-rutine situationer. 

 

6 Eleven kan reflektere og vurdere 
systemudviklingsmetoder og anvende en 
situationsbestemt metode. 

 

 

 

16868 
Serverteknologi - 
Cluster 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave, selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en samlet clusterløsning, 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 planlægge, installere og vedligeholde 
clusters til forskellige formål. 
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3 Eleven kan vælge den clusterløsning der bedst 
opfylder case-opgavens kravspecifikation. 

 

4 Eleven kan opsætte og konfigurere et cluster, på 
både Windows og Linux. 

 

5 Eleven kan oprette web-applikations clusters.  

6 Eleven kan administrere clusters, foretage oprettelse 
af cluster ressourcer samt foretage cluster 
troubleshooting. 

 

7 Eleven kan installere Network Load Balancing cluster 
samt varetage troubleshooting. 

 
 

16867 
Netværkssikkerhed 

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

 

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

 

3 Eleven kan konfigurere logging f.eks. Syslog, SNMP 
client på switche og routere samt implementere NTP 
i et LAN. 

 

4 Eleven kan konfigurere en logging Syslog server.  

5 Eleven kan konfigurere en hardware 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, både 
site to site og client based. 

 

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

 

9 Eleven kan beskrive hvilke offentlige 
sikkerhedsregler og gældende standarder for it-
sikkerhed, som f.eks. ISO 27001, der skal tages 
hensyn til i forbindelse med løsning af it-opgaver. 

 

 

 

06252 
Netværksdesign 1 

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. 
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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. 

 

 

 
 
 

 H7 varighed 7 uger  

16879 Systemudvikling og projektstyring 2 

16868 Serverteknologi - cluster 1 

16867 Netværkssikkerhed 2 

06252 Netværksdesign I 2 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 8 (vers 9.2) 
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  
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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 

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 

 

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 
16878 
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. 
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6 Eleven kan anvende it-systemer til planlægning, 
gennemførelse og dokumentation af udviklings- og 
opbygningsopgaver, samt til systematisk 
kvalitetskontrol. 

 

7 Eleven kan anvende innovative løsninger i 
forbindelse med produktudvikling. 

 
 

56502 
Eksamensforberedelse 

Forberedelse og afvikling af selve svendeprøven.  

06259 
Afsluttende projekt 

1 Eleven kan, ud fra et projektoplæg med 
casebeskrivelse, 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. 

 

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 
 

 

 
 
 

 H8 varighed 6 uger  

16878 Udvikling 1 

56502 Eksamensforberedelse 1 

06259 Afsluttende projekt 4 

06495 Afsluttende prøve 0 

 


