
Opnå IT-faglige færdigheder i et 
særligt tilrettelagte forløb

på din måde med vores hjælp



ELEVEN FÅR
• Støtte til udvikling af de faglige, sociale og
personlige kompetencer

• Praktik indenfor IT og medier
• Professionelle IT-kompetencer, og dermed
styrkede muligheder for beskæftigelse og
selvforsørgelse

Elevernes IT-faglige forløb bliver 
sammensat efter deres behov og varierer i 
omfang. De kan bestå af et endagsforløb i 
word, eller et længere varende forløb med 
fokus på professionelle IT-kompetencer 
indenfor bl.a. programmering, design og 
udvikling. Alle forløb har fokus på at 
understøtte individuelle mål, brobygning og 
muligheder for varig beskæftigelse.

INDHOLD
• Strukturerede endagsforløb
• Længerevarende forløb:

o Teknik
o QA (Quality Assurance)
o Digital Design
o Programmering

• Specialicerede forløb indenfor en af de fire
faglige retninger, med udgangspunkt i
interesse

• Projektarbejde
• Praktik i værksted eller virksomhed
• Skolefaglige kompetencer i fx. matematik og

dansk
• Uddannelses- og virksomhedsrettet

udslusningsforløb
• Vi tilbyder certifikater indenfor de fire

specifikke fagområder

FORUDSÆTNINGER
• Den vigtigste forudsætning er, at eleven

har lysten til eller er motiveret til en
skoledag, primært præget af IT

• Der er plads til alle på holdene



Deres IT i 
centrum
På Erhvervsskolen af 2011 kan eleverne sammensætte egen undervisning - med præcis det IT eleverne 
ønsker. Alle bliver minimum undervist i IT-faglige kompetencer en dag ugentligt, afhængig af den enkeltes 
handleplan og progression. Sideløbende med IT-undervisningen og  interne eller eksterne praktikker, får 
eleven undervisning i skolefaglige, personlige og sociale fag. Eleven kan vælge ADL, herunder bo-træning, 
sundhed, mad og bevægelse, samt en bred vifte af interessefag. 

Alle kan få adgang til vores ungemiljø, som udfolder sig med en IT-faglig STUdietur, torsdagscafé og andre 
kreative aktiviteter. Det støtter eleven i at udvikle sociale kompetencer og erfaringer, til et selvstændigt og 
aktivt voksenliv. Unge med (ASF) autismespektrum-forstyrelse kan ofte have et specialiseret talent inden 
for systematik, teknik og fejlsøgning. Med den rette helhedsorienterede støtte og undervisning, får den 
unge kompetencer der kan føre til videre uddannelse eller varig beskæftigelse.

De IT-faglige forløb på Erhvervsskolen af 2011 er centreret omkring det kreative STUlab. På STUlab er 
omdrejningspunktet arbejdstræning og indlæring af effektive arbejdsmetoder, afklaring, beskrivelse af 
støtteindsatser og særlige behov, med henblik på at opnå størst mulig myndiggørelse.



Fagligt indhold 
& muligheder

Intern og ekstern praktik
Eleverne kommer i intern praktik, og i forhold til ekstern praktik, så 
har vi et bredt netværk af bl.a. IT-virksomheder der kan tilbyde 
relevante opgavetyper indenfor grafisk design, programmering og 
produktion. Praktikkerne tilrettelægges af vores undervisere på de 
IT-faglige forløb, så vi sikrer at de matcher elevernes funktions- og 
kompetenceniveau.

Praktisk & projektorienteret 
undervisning
Vi arbejder projekt- og produktorienteret med opgaver. Det giver 
eleverne mulighed for at arbejde alsidigt med et emne, som de kan 
fordybe sig i, udover at de træner evnen til at planlægge et projekt 
over tid. Fx. inddrages matematikken i IT forløbene, som flyttes ud 
af skolefaget og ind i den projektorienterede undervisning. 

Teknik
Undervisningen i teknik giver eleverne et alment kendskab til det 
at arbejde i en IT-servicefunktion. De lærer klientoperative 
systemer at kende, samt anvendelse af basale funktioner i 
et servermiljø og opnår grundlæggende kendskab til et 
computernetværk.  Herudover får de grundlæggende kendskab til 
installering og opsætning af klienter, sikkerhed (firewall og 
antivirus), fejlfinding på hardware og software kendskab.

Arbejdsmarkedet: 
Teknikfaget er relevant i rollen som it-supporter på folkeskoler, 
biblioteker og andre offentlige institutioner mm.

Uddannelse: 
Teknikfaget kan være adgangsgivende til en IT-supporter- eller 
Datateknikeruddannelsen med speciale i infrastruktur – EUD.



Digitalt design
Undervisningen i digitalt design giver eleverne et grundlæggende 
kendskab til konstruktion af grafiske elementer og digitale medier. 
Eleven lærer at forstå og arbejde i HTML, CSS og JS, at bygge 
prototyper ud fra kravspecifikationer, samt arbejde med 
designorienterede programmeringsværktøjer inden for 3D-
modellering, mobil interaktion og ’IoT’. 
Et vigtigt omdrejningspunkt er interaktionsdesign, som fokuserer 
på, hvordan vi designer ikke bare teknologien, men også måden 
teknologien bruges på i samspil med mennesker og i forskellige 
praksisser.

Arbejdsmarkedet: 
Digital design anvendes indenfor webbranchen som digital 
webudvikler eller grafisk designer mm.

Uddannelse: 
Digitalt design kan være adgangsgivende til en 
webintegratoruddannelse – EUD.

Programmering
Forløbet giver eleverne et grundlæggende kendskab til 
projektorienterede udviklingsopgaver, databaser og 
programmeringsbegreber. Eleven lærer hvordan man anvender 
fagteknikker, konstruerer en grafisk brugergrænseflade, 
implementerer en simpel database samt får kendskab til 
programmeringssprogene JS, PHP og MySQL, C# m.fl. Hertil 
kommer anvendelsen af bl.a. Minecraft og Unity, hvor eleverne 
via learning by gaming” lærer at forstå grundlæggende 
mekanismer omkring software- og spiludvikling.

Arbejdsmarkedet: 
Programmering kan anvendes i IT-virksomheder eller andre 
organisationer, der har behov for frontend-/backend udviklere.

Uddannelse: 
Programmering kan være adgangsgivende til 
Datateknikeruddannelsen med speciale i programmering – EUD.



QA (Quality Assurance)
Forløbene i QA giver eleverne viden om behovet for struktureret 
test, kvalitetssikring af produktet ift. kravspecifikationer, samt 
hvordan test udføres i praksis. Eleven lærer at lave manuelle og 
automatiserede tests, at bruge et typisk værktøj til afviklingsfasen, 
ligesom de får indsigt i emnets teorier og derved systematisk kan   
kvalitetssikre produkterne.

Arbejdsmarkedet: 
QA kan anvendes i virksomheder, hvor der arbejdes med 
kvalitetsstyring og kvalitetskontrol.

Uddannelse: 
QA kan være adgangsgivende til IT-supporteruddannelsen – EUD.

Kreativ STUlab
STUlab er et teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale 
teknologier som 3D-print og virtualreality. De analoge værktøjer 
møder de nye teknologier, og derfor er tilgangen til læring i STUlab 
at arbejde undersøgende, innovativt og interaktivt.

I STUlab handler det om arbejdstræning og indlæring af effektive 
arbejdsmetoder, afklaring, beskrivelse af støtteindsatser og særlige 
behov, med henblik på at opnå størst mulig myndiggørelse.

STUlab bruges til både korte og længerevarende forløb. Det er her 
interessen og talentet afdækkes indenfor et af de fire fagområder. 
Målet er at sætte hver enkelt elev i stand til at arbejde kontinuerligt 
i en arbejdssammenhæng der er individuelt tilpasset indenfor:

• Teknik
• Digitalt Design
• Programmering
• QA (Quality Assurance)

Der løses konkrete arbejdsopgaver der er stillet af eksterne 
virksomheder, der styrker elevernes kompetencer til efterfølgende 
eksterne praktikophold.




