ERHVERVSUDDANNELSE

bliv datatekniker

Data- og kommunikationsuddannelsen giver en grundlæggende
viden om den teknik, der ligger bag
it-systemer.
Teknologien udvikler sig hele tiden,
og dit arbejde er at efterse og vedligeholde it-systemer.
Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så du på kvalificeret
vis kan rådgive om produkter og vælge tidssvarende løsninger
på opgaver. Er du uddannet indenfor data og kommunikation,
har du mulighed for at finde arbejde i mange forskellige
brancher.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er delt op i et grundforløb og et hovedforløb, som
veksler med praktik.

Hav
overblik

Grundforløb 1 og 2
Grundforløbet er opdelt i GF1 og GF2. Du begynder på GF1, hvis
du kommer direkte fra 9./10. klasse, eller hvis du har afsluttet
9./10. kl. indenfor det seneste år. GF1 varer 20 uger. Du kan kun
gå på GF1 én gang, men GF1 giver dig mulighed for at starte på
alle GF2-forløb.
GF2 er rettet mod et specifikt hovedforløb. På GF2
som datatekniker arbejder du med computer- og
informationsteknologi, samt operativsystemer, programmering,
netværk og fejlfinding.
Er det mere end et år siden du har afsluttet folkeskolen, skal du
starte direkte på grundforløbet GF2 som datatekniker. Du må
kun starte på GF2-forløb tre gange i alt. GF2 varer 20 uger.
Data- og kommunikationsuddannelsen hører under
hovedområdet Teknologi, Byggeri & Transport. Uddannelsen
starter hvert år i januar og august. Du kan tage uddannelsen
både som erhvervsuddannelse (EUD) og erhvervsfaglig
studentereksamen (EUX).

Vær
omhyggelig

tradium.dk

Se
løsninger

Er du fyldt 25 år
Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt
ErhvervsUddannelse for Voksne - EUV. Uddannelsen
tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering – dvs.
en vurdering af den uddannelse og erhvervserfaring, som du
allerede har. Din uddannelse bliver dermed i mange
tilfælde kortere.

Du får lærlingeløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale
træder i kraft - både i praktik- og skoleperioderne. Er du fyldt 25
år, har du mulighed for at komme i voksenlære, hvor lønnen i
hele læretiden normalt svarer til fagets mindsteløn.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter under uddannelsen. Yderligere information
om ungdomskort kan ses på ungdomskort.dk

Adgangskrav og optagelse
For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal
du have afsluttet folkeskolen eller modtaget tilsvarende
undervisning. Adgangskravet til uddannelsen er mindst 02 i
gennemsnit af dine eksamenskarakter i henholdsvis dansk og
matematik. Dette krav gælder dog ikke, hvis du kommer med en
uddannelsesaftale med en virksomhed.
Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
desuden være uddannelsesparat.

Bo med dine venner
Hyg dig med vennerne, og spar tid på transport. Bo på vores
nye Tradium College, når du er på skole.

Uddannelsessted
Elafdelingen
Blommevej 40 – indgang B
8930 Randers NØ

Vil du vide mere?
Tilmelding til uddannelsen sker altid på optagelse.dk

Få råd og vejledning hos Tradium Vejledningscenter.

Hvis du er over 25 år, er det en god ide at kontakte skolen på
forhånd.

Vester Alle 26
8900 Randers
D 8710 0401
T 7011 1010
E Vejledning@tradium.dk

Uddannelsesaftale eller skolepraktik
Efter grundforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en
virksomhed eller optages i skolepraktik, før du kan
forsætte på hovedforløbet.
Tradium har ikke hovedforløb indenfor data- og
kommunikationsuddannelserne, men vi samarbejder tæt med
de tekniske skoler i Viborg, Århus og Aalborg.

Åbningstid
Mandag kl. 11.00 - 15.00
Tirsdag kl. 10.00 - 15.00
Onsdag kl. 10.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00

Økonomi
Start din fremtid
Læs mere på tradium.dk eller søg optagelse
på optagelse.dk

120618

På grundforløbet får du ikke løn, medmindre du har en
uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.
Yderligere information kan ses på su.dk

