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

og EUX Datatekniker-infrastruktur hovedforløb 1. 

 

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

• Netværk 1: I dette fag vil du opnå grundlæggende kendskab til routing og switching på 
mindre netværk. Du vil desuden få kendskab til subnetting, konfiguration af switche og 
overvejelser i forbindelse med sikkerhed på netværk. 
 

• Serverteknologi: Med dette fag opnår du kendskab til at installere og konfigurere et 
serversystem og anvende DHCP, DNS og Firewall. Du vil også kunne konfigurere 
netværkssikkerheden, håndtere brugernes tilladelser og anvende operativsystemets 
indbyggede værktøjer til bl.a. administration og automatisk opdatering. 
. 

• Serveradministration og sikkerhed: Gennem undervisning og praktiske øvelser i dette 
fag vil du opnå erfaring med opsætning og konfigurering af client-serversystemer, 
administration og konfiguration af Active Directory og anvendelse af indbyggede værktøjer 
til optimering af sikkerhed på server og netværk. 
 

• Praktisk fejlfinding 1 af 2: Du vil i dette fag få introduktion til systematisk fejlfinding via 
Bottom-up, Divide and Conquer og Top-down metoderne og få indblik i arbejdet som 1. og 
2. level supporter. 

 

• Kundeservice: I dette fag vil du lære vigtigheden af god kundeservice, og tilegne dig viden 
om hvad god kundeservice er. Du vil desuden stifte bekendtskab med værktøjer der kan 
understøtte processen med at levere kundeservice til kunder og brugere. 

 

• 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. 

• At eleven evaluerer på undervisningens indhold og metoder. 

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

Serverteknologi Avanceret STA 

Serveradministration og sikkerhed Avanceret STA 

Praktisk fejlfinding 1 af 2 - - 

Kundeservice Rutine STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 
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Praktiske oplysninger 
H1dt har en varighed på 7 uger 

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

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).   

 H1 varighed 7 uger Antal uger 

16852 Netværk 1 2 

16857 Serverteknologi   1,5 

16858 Serveradministration og sikkerhed 2 

56503 Praktisk fejlfinding 1 af 2 (lokalfag) 0,5 

16864 Kundeservice 1 

 

 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16852 Netværk I    

Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med 
andre elever løse en arbejdsopgave omhandlende 
en avanceret routet netværksløsning 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 beregne hvilken vej trafikken vil tage 
igennem netværket, baseret på output fra 
routertabeller i IPv4 og/eller IPv6 og redegøre for 
dette. 

3 Eleven kan på baggrund af en subnet/wildcard 
maske beregne et IP-range. 

4 Eleven kan forklare hvordan en switch fungerer og 
anvendes i et firmanetværk. 

5 Eleven kan konfigurere basale sikkerhedsfunktioner 
på en router/switch f.eks. SSH og passwords. 

6 Eleven kan konfigurere en switch med VLANs, port-
security og trunking. 

7 Eleven kan implementere Inter-VLAN routing vha. 
en router eller en L3 Switch. 

8 Eleven kan implementere statisk routing mellem to 
routere på IPv4 og/eller IPv6. 

9 Eleven kan forklare funktionen af og konfigurere en 
default route. 

10 Eleven kan konfigurere og idriftsætte en dynamisk 
routerprotokol (f.eks. RIP). 
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11 Eleven kan forklare forskellen på dynamiske 
routerprotokoller (IGP/EGP - Distance Vector/Link 
State). 

12 Eleven kan konfigurere DHCP server på en router. 

13 Eleven kan konfigurere og anvende standard 
Access-lister (ACL) i forbindelse med Network 
Address Translation (NAT) og simpel IP 
trafikregulering. 

14 Eleven kan implementere NAT på en router. 
 

16857 Serverteknologi 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. 

 

2 Eleven kan installere og konfigurere et 
serversystem og anvende serversystemets 
netværksservices og -funktioner, herunder DHCP, 
DNS og Firewall/Routing. 

 

3 Eleven kan delegere zoner mellem flere DNS-
servere. 

 

4 Eleven kan konfigurere og opsætte 
serveroperativsystemet i forhold til fjernadgang og 
VPN. 

 

5 Eleven kan konfigurere netværkssikkerheden ved 
anvendelse af systemets sikkerheds features som 
f.eks., Public Key Infrastructure (PKI), Internet 
Protocol Security (IPSec), Radius og lignende. 

 

6 Eleven kan arbejde med serverens storage 
management-system, herunder eksempelvis disk 
quota, distribuerede filsystemer. 

 

7 Eleven kan konfigurere og administrere printning, 
herunder printkø, prioritering mv 

 

8 Eleven kan håndtere brugernes tilladelser i 
filsystemet. 

 

9 Eleven kan anvende operativsystemets indbyggede 
værktøj til administration, backup, overvågning, 
optimering og automatisk opdatering af systemet. 

 

10 Eleven kan foretage fejlsøgning og fejlretning på 
servere og services på det valgte serversetup. 

 

11 Eleven kan redegøre for centrale begreber 
vedrørende cloudbaseret serverdrift. 

 
 

 

16858 
Serveradministration og 
sikkerhed 

1 Eleven kan ud fra en case-opgave selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en samlet avanceret 
Serveradministration og sikkerhedsløsning, 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 og konfigurere et client-
serversystem. 

 

3 Eleven kan installere og konfigurere Active 
Directory domain service herunder DHCP og DNS. 
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4 Eleven kan konfigurere domæner og domæneskove 
og redegøre for trusts og sites. 

 

5 Eleven kan oprette og administrere bruger- og 
gruppekonti, samt styre tilladelser til forskellige 
ressourcer. 

 

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

 

7 Eleven kan konfigurere Backup, Recovery og 
replikering af Active Directory. 

 

8 Eleven kan anvende de indbyggede værktøjer til 
serveradministration. 

 

9 Eleven kan optimere serversikkerheden på Active 
Directory og applikationer. 

 

10 Eleven kan anvende lokal sikkerhed på et netværk, 
herunder omdøbe konti, ændre konto-egenskaber, 
administration af brugerkonti herunder resette 
password og slette konti. 

 

11 Eleven kan anvende serveroperativsystemets 
indbyggede sikkerhedsværktøjer, herunder 
implementering af lokal password politik samt 
implementering af lockout politik. 

 

12 Eleven kan optimere serverens netværkssikkerhed 
ved anvendelse af Windows Firewall. 

 

13 Eleven kan administrere en Member Server, lokale 
sikkerheds- og gruppepolitikker, herunder 
implementering, auditering og auditpolitik, 
sikkerhedslog, krypteret filesystem og anvendelse 
af hjælpeværktøjer til sikkerhedskonfiguration. 

 

14 Eleven kan administrere og konfigurere Domain 
Controllerens lokale sikkerhed, gruppe, domain og 
Site politikker og eleven har forståelse for 
rangfølgen af implementerede politikker. 

 

 

56503 Praktisk 
fejlfinding 1af 2 

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. 

 

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.  
 

 

16864 Kundeservice 1 Eleven kan redegøre for vigtigheden af 
kundeservice. 

 

2 Eleven kan redegøre for indholdet af begreber 
vedrørende kundeservice. 

 

3 Eleven kan redegøre for og anvende elementer fra 
kommunikation og konflikthåndtering. 

 

4 Eleven kan anvende IT-værktøjer og metoder til 
planlægning, prioritering og dokumentation af 
servicearbejde. 
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5 Eleven kan redegøre for hvilke forudsætninger, der 
skal til for at levere kvalificeret kundeservice. 

 

6 Eleven kan sikre kvaliteten af leveret kundeservice 
samt foretage evaluering heraf. 

 

7 Eleven kan anvende systematiske spørgeteknikker til 
behovsafdækning. 

 

8 Eleven kan instruere og vejlede interne og eksterne 
kunder i IT-services. 

 

9 Eleven kan på en struktureret måde foretage 
fejlfinding. 

 
 

Beskrivelse – Hovedforløb 2 
Dette 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:  
 

• Computerteknologi: I dette fag vil du tilegne dig viden om at dimensionere servere, 
installere virtualiseringsplatforme og konfigurere RAID. 
 

• Serverteknologi Web-server: Gennem undervisning og praktiske øvelser vil du i dette fag 
lære at installere og konfigurere en web-server og opsætte og anvende bl.a. DNS, DHCP 
og firewall. 
 

• Serverteknologi - Linux: Med dette fag vil du kunne installere, anvende og administrere et 
Linux-system, herunder installere eller afinstallere moduler, udarbejde Shell-scripts og 
konfigurere et grafisk brugerinterface. 

 

• Netværk II: Du vil i dette fag lære at lave et grundlæggende netværksdesign, samt beskrive 
og forklare funktionen af protokoller og konfigurere og idriftsætte dynamisk routing. 

 

• 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. 
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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 

Computerteknologi  Avanceret STA 

Serverteknologi Web - server Avanceret STA 

Serverteknologi - Linux Avanceret STA 

Netværk II Avanceret STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 

Praktiske oplysninger 
H2dt 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 (faget afsluttes - 7-trinsskalaen) eller det er en delkarakter (faget 
fortsættes på et senere hovedforløb – bestået/ ikke bestået).   
 
 

 H2 varighed 7 uger Antal uger 

16854 Computerteknologi 1 

16860 Serverteknologi Web-server 2 

16859 Serverteknologi - Linux 2 

16861 Netværk II 2 

 
 
 
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
16854 
Computerteknologi  

   

1 Eleven kan, ud fra en case-beskrivelse, 
indeholdende løsning af en kompleks 
arbejdsopgave, selvstændigt dimensionere, 
planlægge, installere, konfigurere og dokumentere 
en kompleks serverløsning, 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 ud fra en konkret kravsspecifikation 
dimensionere en arbejdsstation eller server. 

 

3 Eleven kan installere og administrere en 
virtualiseringsplatform. 
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4 Eleven kan tilgå og udføre konfigurationsændringer 
på virtualiseringsplatforme. 

 

5 Eleven kan konfigurere en arbejdsstation eller server 
med en hardware RAID controller. 

 

     
 

16860 Serverteknologi 
Web-server 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret Web-serverløsning, 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 installere og konfigurere en Web-server 
og tilhørende plugins i forhold til en given opgave. 

 

3 Eleven kan konfigurere sikkerhed og 
brugerspecifikke tilladelser . 

 

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

 

5 Eleven kan opsætte HTTP og HTTPS.  

6 Eleven kan installere og konfigurere værktøjer til 
administration af hostede løsninger svarende til et 
web host panel suite, som bl.a. indeholder SQL 
implementering. 

 

7 Eleven kan opsætte og anvende DNS, Mail server, 
DHCP, Web-server samt webmail. 

 

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

 

9 Eleven kan opsætte Firewalls via terminal.  

10 Eleven kan forklare og opsætte traditionelle og 
transparente Proxy som f.eks. Squid, samt opsætte 
Firewalls, som f.eks. Iptables, FirewallD eller 
PFSense, sammen med Squid. 

 

 

 

16859 Serverteknologi - 
Linux 

1 Eleven kan, ud fra en case-opgave selvstændigt 
designe, planlægge, installere, konfigurere og 
dokumentere en avanceret Linux serverløsning, 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 installere, anvende og administrere et 
Linux system. 

 

3 Eleven kan vælge, installere og afinstallere 
moduler. 

 

4 Eleven kan forklare, opsætte og gendanne software 
RAID. 

 

5 Eleven kan opsætte netværksinterface (statisk og 
dynamisk). 

 

6 Eleven kan, via Shell kommandoer, oprette brugere 
og grupper med tilhørende tilladelser. 

 

7 Eleven kan servicere og vedligeholde systemet 
direkte fra Shell. 

 

8 Eleven kan opsætte og anvende Telnet, SSH og 
FTP klient/server. 
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9 Eleven kan opsætte og anvende grundlæggende 
DHCP, Web server samt redegøre for DNS, 
mailserver inkl. webmail. 

 

10 Eleven kan redegøre for Pre- og Post-routing, og 
med vejledning opsætte NAT på en Linux-server. 

 

11 Eleven kan opsætte en simpel firewall via terminal.  

12 Eleven kan anvende Shell til at udarbejde Shell 
Scripts. 

 

13 Eleven kan opsætte og konfigurere et grafisk 
brugerinterface. 

 

14 Eleven kan fejlfinde på et Linux system.  

15 Eleven kan dokumentere udført arbejde i 
forbindelse med installation og fejlfinding. 

 
 

16861 Netværk II 1 Eleven kan selvstændigt eller i samarbejde med 
andre elever løse en arbejdsopgave omhandlende 
en avanceret switchet LAN-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 lave et grundlæggende netværksdesign 
baseret på en hierarkisk model, producere 
udtømmende dokumentation og anvise alternative 
designs. 

 

3 Eleven kan konfigurere og fejlfinde hhv. routere og 
L2/L3 switche. 

 

4 Eleven kan konfigurere og idriftsætte dynamisk 
routing med Distance Vector og Link State 
protokoller i IPv4 og/eller IPv6, f.eks. OSPF, EIGRP 
og RIP. 

 

5 Eleven kan løse almindelige problemer i forbindelse 
med routing. 

 

6 Eleven kan implementere redundans i et 
switched/routed netværk. 

 

7 Eleven kan beskrive og forklare funktionen af 
protokoller som OSPF, EIGRP og STP. 

 

8 Eleven kan lave en basal implementering af First 
Hop Redundancy (FHRP), HSRP, VRRP og GLBP. 

 
 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 3  
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod IT-Supporter uddannelsens hovedforløb 3. 
De to sidste uger af forløbet består de to valgfri uddannelsesspecifikke fag Virtualisering og 
Deployment. 

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

• Serverteknologi - Database: I dette fag vil du opnå kendskab til installation, administration 
og vedligehold af SQL-server. 
 

• IT service management 1: Dette fag planlægges og gennemføres sammen med faget 
Data Innovation. I faget Data Innovation vil du medvirke til ide generation og i den 
forbindelse skabe en ny IT-Service, der vil blive grundlæggende for arbejdet i faget IT 
Service Management. Du vil her, med den nye IT-Service som bærende element, komme 
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igennem ITIL som et rammeværktøj for udvikling og drift af IT-Services, på et niveau 
svarende til ITIL Foundation. 
 

• Data innovation: se faget IT-Service Management 
 

• Serverautomatisering I: Gennem undervisningen i dette fag vil du lære at anvende 
PowerShell til automatisering og administration af servere og klienter. 
 

• Grundlæggende databaseprogrammering: Du vil i dette fag opnå forståelse for 
strukturen i en database og lære at anvende SQL-syntaks til at udføre forskellige opgaver i 
databasen. 

 

• Virtualisering: Gennem dette valgfri uddannelsesspecifikke 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. 

 

• Deployment: Med dette valgfri uddannelsesspecifikke 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. 

 

• 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. 

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

• At lærerteamet evaluerer ud fra elevens præstationer.   
 

Fag Niveau Bedømmelse 

Serverteknologi - Database Avanceret STA 

It service management 1 Rutineret STA 

Data innovation - STA 

Serverautomatisering I Avanceret STA 
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Grundlæggende databaseprogrammering Rutineret STA 

Virtualisering Rutine STA 

Deployment Rutine STA 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 
 

Praktiske oplysninger 
H3it 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 5 uger uden valgfri 
uddannelsesspecifikke fag eller 7 uger 
inklusiv valgfri uddannelsesspecifikke fag Antal uger 

16856 Serverteknologi – Database 1 

16853 IT service management 1 1 

56501 Data Innovation (lokalfag) 1 

16862 Serverautomatisering I 1 

16865 Grundlæggende databaseprogrammering 1 

  
H3 varighed uden valgfri 
uddannelsesspecifikke fag 5 

  Valgfri uddannelsesspecifikke fag Antal uger 

16869 Virtualisering 1 

16876 Deployment 1 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 
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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 har kendskab til innovative metoder 
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.  
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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. 

 
 

 

16869 
Virtualisering 
 

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

 

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

 

3 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. 

 

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

 

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

 

6 Eleven kan installere og konfigurere et Virtuelt 
Cluster. 

 

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

 

8 Eleven kan modificere, administrere og migrere 
virtuelle maskiner. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

16 Eleven kan undersøge innovative løsninger inden 
for virtualiseringsløsninger. 

 

 
 

16876  
Deployment 

1 Eleven kan redegøre for fordele og ulemper 
forbundet med forskellige Deployment metoder. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

7 Eleven kan administrere forskellige roller ud fra 
individuelle behov, som tredje parts software, 
hardware, specifikke device drivers osv. 

 

8 Eleven kan administrere og tilrette software på 
liveinstallationer via Group Policies. 

 
 

 

 

Beskrivelse – Hovedforløb 4 
Dette forløb retter sig mod dig, der sigter specifikt mod IT-supporter uddannelsens hovedforløb 4 
som er svendeprøveforløb for IT-supportere. 

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

• 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. 
 

• Praktisk fejlfinding: I dette fag kommer du til at arbejde med praktisk, struktureret 
fejlfinding på baggrund af OSI-modellen og lærer at isolere et problem til enhed, protokol 
eller service. 
 

• Eksamen: Gennem dette lokalfag skal du til eksamen i Praktisk Fejlfinding og det 
afsluttende projekt. 
 

• 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.  
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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 

Afsluttende projekt Rutineret STA 

Praktisk fejlfinding Avanceret STA 

Eksamensforberedelse -  - 

Afsluttende prøve - EKS 

 
Standpunkt (STA) = 7-trinsskalaen 

 
Praktiske oplysninger 
Hovedforløb 4 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 (faget afsluttes - 7-trinsskalaen) eller det er en delkarakter (faget 
fortsættes på et senere hovedforløb – bestået/ ikke bestået).   
 

Fag.  Målpinde Bedømmelsesform 
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. 

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

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. 
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. 

STA 

56502 
Eksamen 
 

Forberedelse og afvikling af selve svendeprøven.  

06998 
Afsluttende prøve 
 

  

 
 
 

 

  H4 svendeprøveforløb varighed  4 uger Antal uger 

6233 Afsluttende projekt 2 

16863 Praktisk fejlfinding 1 

56502 Eksamensforberedelse (lokalfag) 1 

06998 Afsluttende prøve 0 

 

 

 

 


