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Uddannelsen
Uddannelsen giver en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag it-systemer. Teknologien udvikler sig 
hele tiden. Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så eleven på kvalificeret vis kan rådgive om produkter og 
vælge tidssvarende løsninger på opgaver.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får eleven undervisning i at arbejde med it-systemer. Det 
kan være computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk og fejlfinding, programmering 
m.fl.

Eleven skal også have fag som engelsk, dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen.

                                                 Datatekniker med speciale i programmering 5 år
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Periodeforløb og inspiration til opgaver
Der tages forbehold for ændringer af valgfag samt valgfri specialefag, da der med tiden sker ændringer.

Grundforløb
Grundforløb 1. IT & Strøm Varighed
Opstart og introduktion - Faglige projekter - Arbejdsplanlægning og samarbejde - Erhverv-
sintroduktion - Faglig dokumentation -  Faglig kommunikation - Innovation  
- Metodelære - Praktikpladssøgning - Samfund og sundhed - Arbejdspladskultur - Dansk 

20 uger

Grundforløb 2, Datatekniker med speciale i programmering Varighed
På forløbet undervises der i følgende faglige emner
Netværk, PC kendskab, operativ systemer, kvalitet og service, open source, netværksprojekt,  
programmering, E-learning, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Grundfag
Foruden de faglige fag undervises der i følgende grundfag: Dansk E, Engelsk D og Matematik D 

20 uger

I virksomheden
- Lave support på klient systemer - Brugeropsætning - Hardware samt software opgraderinger og installation. 
- Mindre netværksudskiftninger - Installation af kabler, stik samt mindre netværksenheder

Hovedforløb 1
På skolen Varighed
Database, SQL programmering, HTML og CSS webprogrammering, Grundlæggende og Objektoriente-
ret programmering, Netværk 1,  Serveradministration og sikkerhed, Serverteknologi 1, Databaseserver 10 uger

I virksomheden
Programmerer console programmer med en menu, Skriver og tilretter mindre SQL queries og Stored Procedures, 
Programmerer og redigerer mindre web sider med HTML og CSS, Installerer og foretager mindre konfiguration af 
databaseserver, Konfigurerer mindre netværk og simplere serveradministration

Hovedforløb 2
På skolen Varighed
Database design og GUI, JavaScript programmering, Objektorienteret programmering, Windows 
programmering med WPF, Serverteknologi, Computerteknologi, Versionering og dokumentation, ASP.
NET Razor Pages, Intro
 

10 uger

I virksomheden
Programmerer og tilretter console og mindre Windows applikationer, Udvikler applikationer vha. Objektorienteret 
programmering, Programmerer mindre JavaScript applikationer, Anvender Git versionering, Dokumenterer kode, 
Skriver og tilretter SQL queries og Stored Procedures
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Hovedforløb 3
På skolen Varighed
LINQ og Entity Framework (OR/M), ASP.NET Razor Pages og Web Api, Single Page Application (SPA) 
med Blazor, IoT og Embeddede systemer, Big Data begreber teknikker og processer, Big Data modeller 
og datamodellering.

10 uger

I virksomheden
Laver databaseløsninger med LINQ og Entity Framework (OR/M), Udvikler Web applikationer med ASP.NET Razor 
Pages og MVC, Udvikler ASP.NET Web Api, Udvikler mindre Single Page Applikationer med Blazor, Udvikler min-
dre Unit Tests, Arbejder med IoT og Embeddede Systemer, Arbejder med Big Data og udarbejder modeller og 
anvendelse

Hovedforløb 4
På skolen Varighed
Mobile App programmering I og II, IT Service Management I, IT-kravsspecifikation, Scrum/XP, Soft-
waretest og -sikkerhed, Sikkerhed for programmører, Faglig opdatering programmering, Hashing og 
kryptering, OAuth og OIDC, Linux rettet mod server og embedded

10 uger

I virksomheden
Udvikler mobile apps, Arbejder med IT Service Management, Assisterer med udvikling af IT-kravspecifikation, 
Trænes efter SCRUM principperne, Arbejder med hashing, kryptering og generel sikkerhed, Arbejder med OAuth 
og OIDC, Arbejde med Linux

Hovedforløb 5
På skolen Varighed
Iot og Embeddede systemer, Iot og Embeddede Linux systemer, Mobil app programmering, Projektsty-
ring med Prince II, Machine Learning, Serversideprogrammering og sikkerhed 10 uger

I virksomheden
Udvikler mindre IoT og embeddede systemer til prototyper, Udvikler mobile apps, Udvikler mindre Machine Lear-
ning applikationer, Assisterer med projektstyring, Udvikler serversidede applikationer

Hovedforløb 6
På skolen Varighed
Afsluttende projekt samt afsluttende svendeprøve 5 uger

I virksomheden
Arbejder selvstændigt og i teams med udvikling af applikationer fra start til slut, Foretager vedligehold og opdate-
ring af eksisterende software løsninger, Foretager test og fejlretning på software
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