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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Alle taler om livslang læring, men tallene viser, at det mest er noget, man 
taler om. I dag går kun 1,4 procent af midlerne i det videregående uddannel-
sessystem til efteruddannelse. Resten – 98,4 procent – går til det ordinære 
system. Det skal ændres, mener HK.

Det er den mest brugte kliche i uddannelsessektoren: ”Vi skal omstille os til livslang læring.” 
Men selv om det er sandt og flot, når det kommer i en skåltale, er virkeligheden en anden. Kigger 
man på de tørre tal, så viser excel-arkene, at der reelt kun går 1,4 procent af udgifterne inden for 
det videregående uddannelsessystem til efteruddannelse. 
Derfor skal de fine skåltaler erstattes af konkret handling, mener HK.
”Vi foreslår at omlægge uddannelsesmidlerne, så 400 millioner kroner flyttes fra de akademiske 
uddannelser til efter- og videreuddannelser,” siger HK’s forbundsformand Kim Simonsen. Det vil 
næsten give en fordobling af midlerne til efteruddannelse.
”I dag går langt, langt de fleste af uddannelsespengene til unge under 30 år. Det understøtter 
slet ikke ideen om livslang læring.”
Kim Simonsen peger samtidigt på et andet overset aspekt. I dag diskriminerer uddannelsessyste-
met folk, der vælger en uddannelse på erhvervsakademierne.
”Hvis du har taget en bacheloruddannelse på universitetet, så har du et retskrav på at kunne 
tage en videreuddannelse til en kandidatgrad. Men det samme gælder ikke erhvervsakademierne. 
Det er en ulogisk skævhed, som vi bør rette op på – også selv om det er dyrt.”

Barrierer undervurderes
Målet med HK’s forslag er at fjerne nogle af de mange barrierer, der reelt forhindrer folk i at få 
taget en efteruddannelse. Der er nemlig stor forskel på de barrierer, der møder en 23-årig og en 
53-årig, som har ægtefælle, boliglån, to børn og et fuldtidsarbejde, der skal passes.
Barriererne varierer selvfølgelig fra person til person. For nogle er det svært at få fri fra arbejde, 
eller at gå ned i løn, mens man tager et kursus. For andre kan udfordringen være at finde det ret-
te kursusudbud, fordi der er langt til nærmest erhvervsakademi, som udbyder noget, der passer 
til ens fagområde. 
Men barriererne kan være rigtigt store og skal tages seriøst, understreger Kim Simonsen:
”Livslang læring skal virkeligt tages alvorligt. Men selv om du har fundet det rigtige uddannelses-
tilbud og har overtalt chefen, så skal du stadig hjem og tage den samtale ved køkkenbordet, hvor 
du skal diskutere med ægtefællen, om du kan bruge en masse tid på uddannelse, eller om I har 
råd til at bo i huset, mens du opgraderer din uddannelse.”
Det er blandt andet den øgede digitalisering, der øger behovet for efteruddannelse – ikke blot i 
IT-branchen men i næsten alle sektorer. 

HK-FORMAND: 
GIV DOBBELT SÅ 
MANGE PENGE TIL 
EFTERUDDANNELSE

”Uanset om man vælger at uddanne sig i de unge år eller når 
man er ældre, så skal der være lige vilkår. I dag går langt de 
fleste penge til de ordinære videregående uddannelser. Først 
hvis vi flytter markant flere ressourcer til efteruddannelse, 
kan vi tale om, at vi reelt får livslang læring,” siger HK’s 
forbundsformand Kim Simonsen.

\ fortsættes side 4
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Grundtvigs rolle i disruption
”Man kan jo godt diskutere, hvor grænsen går mellem IT-branchen og alle andre 
jobs. Når jeg tager min telefon op af lommen, har jeg flere processorkræfter i 
hånden end et helt firma havde i gamle dage,” kommer det med et smil fra Kim 
Simonsen.
Disruption, automatisering og digitalisering er blevet hverdagsudtryk, og det 
betyder, at tusindvis af jobtyper forsvinder eller ændres kraftigt alene på grund 
af den teknologiske udvikling. 

”Der ligger en særskilt opgave for SAMDATA-medlemmerne i at være de 
”fagnørder”, der har så meget styr på teknologien, at de også kan sætte den ind 
i et større samfundsmæssigt perspektiv – lige fra etik til GDPR-regler. Og når 
udviklingen går så hurtigt, er det ikke nok med én uddannelse til et helt arbejdsliv. 
Det er afgørende, at man er så fagligt opdateret som muligt. Den danske IT-med-
arbejder skal være både skarp og helt ajour,” understreger Kim Simonsen.
Han peger på, at den teknologiske udvikling har det med at blive blind over for 
den måde, det påvirker os som samfund og enkeltpersoner. Det seneste års tid 
har medierne svømmet over med historier om problemer med datasikkerhed og 
manglende privatlivsbeskyttelse på nettet. 
”Nogle af de største algoritmer udvikles af amerikanske firmaer og baseres på en 
amerikansk kultur, hvor der går Uber og uhæmmet markedsøkonomi i løsninger-
ne. Men måske er der brug for et dansk perspektiv, fordi vi netop er gode til at se 
kritisk på tingene. Et godt brugerinterface handler ikke bare om at sælge mest, 
men om at involvere folk. Den danske konkurrencefordel kan vise sig at være helt 
grundtvigiansk,” forklarer Kim Simonsen.
”Hvis vi skal have et arbejde i fremtiden, så skal det være os, der instruerer og 
udvikler maskinerne. Det kan godt være, at computerne fylder mere og mere. 
Men der er stadig brug for et menneske til at instruere maskinen, og det er 
stadig mennesker, der skal bruge maskinerne i den anden ende. Derfor bliver den 
menneskelige forståelse ikke mindre vigtig. Tværtimod.”

\

HK: SÅDAN KUNNE DET BLIVE 
MERE ATTRAKTIVT AT 
EFTERUDDANNE SIG

\ Deltagerbetalingen til efter- eller videreuddannelse 
bør reduceres kraftigt. I dag koster et enkelt kursus 
nemt 5 – 10.000 kr. Skal man tage en hel uddannelse 
løber udgiften let op i 100.000 kr. Det bør være langt 
billigere.

\ Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) ligger i 
dag på 2.613 kr. pr. uge. Beløbet kunne mangedobles, 
så indtægtstabet ikke bliver så stort for dem, der 
vælger at efteruddanne sig.

\ Der bør udbydes langt flere kurser på de videregå-
ende efteruddannelser, så det er nemmere at finde 
relevante kurser. 

KONKRET FORSLAG
\ Uddannelsesmidlerne til efter- og videreuddannelse 
bør fordobles fra de nuværende 1,4 procent af uddan-
nelsesmidlerne til ca. 3 procent.

\ Alle borgere skal have lige betingelser for 
uddannelse, uanset hvornår i livet de vælger 
at uddanne sig.

Livslang læring skal virkeligt tages 
alvorligt. Men selv om du har fundet 
det rigtige uddannelsestilbud og har 
overtalt chefen, så skal du stadig 
hjem og tage den samtale ved køk-
kenbordet, hvor du skal diskutere 
med ægtefællen, om du kan bruge 
en masse tid på uddannelse eller om 
I har råd til at bo i huset, mens du 
opgraderer din uddannelse.
Kim Simonsen, HK Forbundsformand

”
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN\  Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net 

IT-EFTERUDDANNELSE 
MANGLER: SORTE PLETTER 
PÅ DANMARKSKORTET

Udbuddet af efteruddannelse for IT-medarbejde-
re er ujævnt fordelt hen over landet. Mens 
erhvervsakademierne i de største byer de sidste 
år har gennemført flest IT-efteruddannelser, 
halter andre dele af landet gennemført langt 
efter.

Når det gælder akademiuddannelsen i informa-
tionsteknologi dominerer erhvervsakademier i 
København, Odense og Aarhus, mens resten af 
landet halter bagefter (se tabellen side 6).



SIDE 6  \  SAMDATA MAGASINET  2 \ 19

Efteruddannelse kan være svær at få, hvis man bor det forkerte sted i Danmark. 
Flere timers transport til undervisning i den anden ende af landet oven i en pres-
set kalender kan afholde mange fra at tage efteruddannelse. Læs blot artiklen 
fra Sønderborg her i magasinet (se side 20-22), hvor John Nielsen skal bruge op 
mod fire timer på at komme frem og tilbage mellem Sønderborg og Aarhus. Og 
det kan afholde hans kolleger fra at tage efteruddannelse, mener hans chef, Bo 
Mathiasen, IT-chef i kommunen.

Ikke i gang af sig selv
Og situationen i det sønderjyske er ikke ualmindelig. De sidste nye tal fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet viser et meget ujævnt billede af, hvor 
meget IT-efteruddannelse erhvervsakademierne rent faktisk gennemfører. Mens 
erhvervsakademier som Zealand – Sjællands Erhvervsakademi og Erhvervs-
akademi Sydvest ifølge ministeriets opgørelser stort set ikke har gennemført 
undervisning på akademiuddannelsen i informationsteknologi, har f.eks. Cph-
business og UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole løbende gennemført 
undervisningen.

”Vi har kun fokuseret på dette område de sidste to-tre år. Man skal huske på, 
at den slags ikke kommer i gang af sig selv. Det kræver noget benarbejde. Og 
derfor har vi arbejdet mere og mere på at udbyde flere efteruddannelser på det 
område,” siger Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent i IT og Kommunikation 
på UCL.
Lidt syd for UCL’s område, der spænder fra Odense til Vejle, finder man IBA 
Erhvervsakademi Kolding, der i perioden 2012-2018 har gennemført meget lidt 
undervisning inden for akademiuddannelsen i informationsteknologi.
”Gennem mange år har det været meget svært at få efteruddannelser i gang på 
det område,” siger Henrik Kjær Christensen, direktør for efter-/videreuddannelse 
på IBA.
Han peger bl.a. på, at det for IBA er meget svært at finde undervisere med de 
rigtige kompetencer. Henrik Kjær Christensen understreger, at IBA gennem man-
ge år har forsøgt at markedsføre blandt andet akademiuddannelsen i informati-
onsteknologi, men der kommer simpelthen ikke nogen tilmeldinger.
”Man kan undre sig over det, fordi vi har mange IT-folk i vores område, men de 
melder sig ikke til efteruddannelse,” siger han.

\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN

EFTERUDDANNELSER PÅ 
ERHVERVSAKADEMIERNE

På landets erhvervsakademier kan IT-folk tage to typer af efteruddan-
nelser:

\ EN AKADEMIUDDANNELSE I INFORMATIONSTEKNOLOGI 
henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Det er en videregående 
uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Typisk varer 
en hel uddannelse tre år. 

\ EN DIPLOMUDDANNELSE INDEN FOR IT (og her findes der en 
række forskellige) henvender sig lige som akademiuddannelsen til 
voksne med erhvervserfaring, dog skal man som minimum have en 
erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse. Typisk varer en hel 
uddannelse tre år.

Kilde: Uddannelsesguiden

Note: Aktiviteterne er opgjort i studenterårsværk, hvor et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års 
normeret studietid (60 ECTS). Det skal endvidere bemærkes, at der sagtens kan have været mange flere udbud af moduler på uddannelsen, men som alene ikke er 
blevet oprettet pga. manglende efterspørgsel. Samtidig er der her fraregnet SmartLearning, der ellers ville være medregnet i opgørelsen for Cphbusiness.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erhvervsakademi Kolding  2,00    1,03  3,30  1,25
Erhvervsakademi MidtVest   2,66   1,50  0,83  0,83  0,75
Erhvervsakademi SydVest   0,08
Erhvervsakademi Aarhus  20,48  19,99  7,66  10,99  23,99  16,42  23,25
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  36,46  45,71  45,57  32,67  48,33  34,00  26,99
Erhvervsakademiet Lillebælt  11,16  9,82  13,85  5,10  7,33  9,67  12,83
Københavns Erhvervsakademi (KEA)   1,50   1,33  8,67  7,83  8,34
Professionshøjskolen UC Nordjylland   2,00  1,00  1,00  1,00   3,92
Zealand Sjællands Erhvervsakademi     0,33
Hovedtotal  70,1  81,8  68,1  54,0  93,5  70,0  76,1

AKADEMIUDDANNELSEN I INFORMATIONSTEKNOLOGI

\ fortsættes side 8

Mens de store byers erhvervsakademier fører an inden for denne efteruddannelse, halter andre efter, 
specielt i de knap så befolkede egne af landet.
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 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erhvervsakademi Kolding  2,00    1,03  3,30  1,25
Erhvervsakademi MidtVest   2,66   1,50  0,83  0,83  0,75
Erhvervsakademi SydVest   0,08
Erhvervsakademi Aarhus  20,48  19,99  7,66  10,99  23,99  16,42  23,25
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  36,46  45,71  45,57  32,67  48,33  34,00  26,99
Erhvervsakademiet Lillebælt  11,16  9,82  13,85  5,10  7,33  9,67  12,83
Københavns Erhvervsakademi (KEA)   1,50   1,33  8,67  7,83  8,34
Professionshøjskolen UC Nordjylland   2,00  1,00  1,00  1,00   3,92
Zealand Sjællands Erhvervsakademi     0,33
Hovedtotal  70,1  81,8  68,1  54,0  93,5  70,0  76,1

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erhvervsakademi Kolding  0,3
Erhvervsakademi Aarhus  1,8  2,0  1,3  1,3  2,3  2,5  2,3
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  4,7  6,4  7,0  0,9  0,8  0,7  0,3
Erhvervsakademiet Lillebælt      0,3  0,3
Professionshøjskolen UC Nordjylland  0,5  1,4  0,8   0,5  0,2
Hovedtotal  7,3  9,8  9,0  2,2  3,1  3,2  2,6

DIPLOM I WEBUDVIKLING: AARHUS I FRONT
Mens erhvervsakademier i Aarhus og København har førertrøjen på, når det gælder diplomuddannelsen i webudvikling, ser det anderledes ud for 
Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademiet Lillebælt. 

Note: Aktiviteterne er opgjort i studenterårsværk, hvor et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).
Det skal endvidere bemærkes, at der sagtens kan have været mange flere udbud af moduler på uddannelsen, men som alene ikke er blevet oprettet pga. manglende 
efterspørgsel. Samtidig er der her fraregnet SmartLearning, der ellers ville være medregnet i opgørelsen for Cphbusiness.  Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

 2017  2018
Erhvervsakademi Aarhus  1,1  3,4
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  1,3  2,0
Hovedtotal  2,4  5,4

DIPLOMUDDANNELSE I IT-SIKKERHED: AARHUS OG KØBENHAVN
En forholdsvis ny efteruddannelse, der kun udbydes to steder i landet, nemlig Aarhus og København.

Note: Aktiviteterne er opgjort i studenterårsværk, hvor et studenterårsværk er lig med bestået 
eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Det skal endvidere bemærkes, 
at der sagtens kan have været mange flere udbud af moduler på uddannelsen, men som alene ikke er 
blevet oprettet pga. manglende efterspørgsel.    Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Danmarks Tekniske Universitet   7,3  16,3  12,2  19,5  18,7  23,1
DTU Ballerup Campus  19,9  11,9
Professionshøjskolen VIA University College      0,7  0,9
Hovedtotal  19,9  19,2  16,3  12,2  20,2  19,6  23,1

IT-DIPLOMUDDANNELSEN: DTU DOMINERER
Hvis man ønsker en IT-diplomuddannelse, kan DTU være et bedre bud end Professionshøjskolen VIA University Collge.

Note: Aktiviteterne er opgjort i studenterårsværk, hvor et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).
Det skal endvidere bemærkes, at der sagtens kan have været mange flere udbud af moduler på uddannelsen, men som alene ikke er blevet oprettet pga. manglende 
efterspørgsel.             Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erhvervsakademi SydVest     0,0    2,3
Erhvervsakademi Aarhus  1,0  0,9  2,1  4,0  4,7  3,2  3,5
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  0,3  0,4  0,4  0,2  0,4  0,5  0,3
Erhvervsakademiet Lillebælt  11,7  10,8  7,9  5,3  5,6  5,3  3,2
Professionshøjskolen UC Nordjylland  1,5  0,2  0,2  0,3  0,8  0,9  1,1
Hovedtotal  14,5  12,3  10,6  9,8  11,5  9,9  10,4

DIPLOM I SOFTWAREUDVIKLING: ODENSE OG AARHUS FØRER AN
To af landets største byer uden for København dominerer inden for denne efteruddannelse.

Note: Aktiviteterne er opgjort i studenterårsværk, hvor et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS).
Det skal endvidere bemærkes, at der sagtens kan have været mange flere udbud af moduler på uddannelsen, men som alene ikke er blevet oprettet pga. manglende 
efterspørgsel.             Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
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Hurtigt kan se, hvor der er et reelt udbud
Mens det kan være slemt nok for medarbejdere, som har svært ved at holde 
deres kompetencer helt skarptslebne, er arbejdsgiverne heller ikke glade for 
situationen.
”Hvis der ikke er et udbud af efteruddannelse, er der heller ikke nogen efter-
spørgsel. Det er lidt hønen og ægget. For os er det vigtigt, at det er synligt for 
alle, hvor uddannelser udbydes,” siger Lone Folmer Berthelsen, efteruddannelse-
schef i Dansk Industri (DI).
Hun peger på, at der med 3-partsaftalen fra 2017 om voksen- og efteruddan-
nelse er aftalt udviklingen af en portal, der skal dække udbuddet af al voksen-, 
efter- og videreuddannelse i hele landet, så arbejdsgivere og lønmodtagere 
hurtigt kan se, hvor der er et reelt udbud. I dag skal man fx ind på hvert enkelt 
erhvervsakademis hjemmeside for at se, om et modul på en efteruddannelse rent 
faktisk udbydes.

”Vi har indtil videre fået en midlertidig løsning, hvor man så bliver sendt hen til de 
relevante hjemmesider. Ambitionen er, at man i 2021 kan få det fulde overblik et 
sted,” siger Lone Folmer Berthelsen.
Samtidig opfordrer DI erhvervsakademierne til at arbejde sammen for at gen-
nemføre et udbud af efteruddannelser. 
”I stedet for at aflyse aktiviteter kunne de tale med hinanden om at lave nogle 
hold på andre måder. Vi må erkende, at det ikke er muligt fagligt som økonomisk 
at lave et udbud af alle efteruddannelser alle steder. Vi er nødt til at arbejde med 
efteruddannelse på andre måder, så det passer ind i virksomhedernes behov. Her 
må uddannelsesinstitutionerne bl.a. op i gear med brug af digital læring,” siger 
Lone Folmer Berthelsen.
Generelt opfordrer hun virksomhederne til at tage direkte kontakt til uddannel-
sesinstitutioner for at høre til mulighederne for at få gennemført den relevante 
efteruddannelse. Ofte kan det være svært at finde ud af, hvor og hvornår under-
visningen rent faktisk bliver gennemført.

\

\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN

Jørgen Nørgaard Clement, 
uddannelseschef på Erhvervsakademi Sydvest.\

I det sønderjyske og vestjyske har Erhvervsakademi Sydvest svært ved 
at få tilstrækkeligt volumen på deres IT-efteruddannelse. De sidste nye tal 
fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at erhvervsakademiet de 
sidste seks år stort set ingen aktivitet har haft på akademiuddannelsen i 
informationsteknologi.
”Når du kommer ud i vores område, altså det gamle Ribe og Sønderjyllands 
amter, bor der ikke så mange mennesker. Kommer du derimod til Aarhus har 
du relativt mange mennesker på et lille område. Odense ligger geografisk 
godt placeret. Men tager du os i Esbjerg, så er det halve af vores opland 
Vesterhavet. Og rødspætterne skal altså ikke på kursus,” siger Jørgen Nør-
gaard Clement, uddannelseschef på Erhvervsakademi Sydvest.

Ikke lykkedes
Den sidste lune bemærkning til trods har man, ifølge ham, haft svært at 
se det store behov for akademiuddannelsen i informationsteknologi i det 
område, erhvervsakademiet betjener. Tidligere har man flere gange forsøgt 
at skabe interesse i f.eks. Sønderborg for den efteruddannelse, men selv 
med tilstrækkeligt praktikpladser til rådighed lykkedes det ikke at finde nok 
studerende til at oprette et hold.
Til gengæld går det bedre med at tiltrække studerende til den diplomud-

dannelse i softwareudvikling, som erhvervsakademiet tilbyder. Her viser 
opgørelserne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet en stigning i 2018.
”Nu går det bedre med at rekruttere IT-folk til den efteruddannelse,” siger 
Jørgen Nørgaard Clement.

Vi har en udfordring her
Den stadig øgede digitalisering i det sønderjyske får ham til at tro på et øget 
behov for akademiuddannelsen i informationsteknologi. Blandt andet står 
erhvervsakademiet for at skulle afholde en konference om digitaliseringen, 
hvor man håber at få både det offentlige og private i tale.
”Der vil mere og mere blive brug for den slags kompetencer. Men ofte er 
det først, når folk står på en brændende platform, at de for alvor kommer i 
gang med at opkvalificere sig. Og så er det som regel for sent. Så ja, vi har 
en udfordring her,” siger Jørgen Nørgaard Clement.
Han peger på, at Erhvervsakademi Sydvest er gået sammen med IBA 
Erhvervsakademi Kolding for at få mere gang i efteruddannelsen.
”Så dækker vi hele Syd- og Sønderjylland sammen. Vi mangler begge at få 
skabt en efterspørgsel. Vi har diskuteret det mange gange, fordi det er et 
meget svært problem at løse,” siger Jørgen Nørgaard Clement.

\

ERHVERVSAKADEMI SYDVEST: 

SVÆRT AT FÅ GANG 
I EFTERSPØRGSLEN

\ fortsat fra side 6
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UCL: 

IT-BRANCHEN 
HAR IKKE TRADITION 
FOR EFTERUDDANNELSE

Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent i IT og 
Kommunikation på UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole.

Skal man have gang i efteruddannelse, kræver det, at man som erhvervsa-
kademi konsekvent markedsfører de relevante efteruddannelser. IT-bran-
chen generelt har nemlig ikke tradition for at anvende de offentlige efterud-
dannelsestilbud, lyder det fra Julie Kowal Kristiansen, specialkonsulent i IT 
og Kommunikation på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
”Samtidig er det en branche, hvor hjulene kører rigtigt stærkt. Det kan 
være svært for den enkelte virksomhed at trække folk ud til at tage efter-
uddannelse i løbet af dagtimerne. Så de medarbejdere, der rigtig gerne vil 
have efteruddannelse, ender med at tage det om aftenen,” siger hun.

Til stor hjælp for UCL
Ifølge hende er der en klar interesse for at tage efteruddannelse, men det 
kan være svært at finde tiden. Alligevel er det lykkedes UCL at få mere 
gang i IT-efteruddannelserne, mener Julie Kowal Kristiansen. Især har man 
arbejdet med at få virksomhederne til at indarbejde efteruddannelse som 
noget naturligt.

”De er nødt til at indse, at vil de beholde deres medarbejdere, må de også 
gøre noget. Og det begynder vi at se mere og mere af,” siger hun.
Ifølge Julie Kowal Kristiansen har det også været til stor hjælp for UCL, at 
de faglige organisationer også har efteruddannelse på agendaen.

Have opbygget en fødekæde
Lige nu ser udviklingen god ud på akademiuddannelsen i informationstekno-
logi, mens det halter efter på diplomuddannelserne. De sidste opgørelser på 
fx diplomuddannelsen i webudvikling viser, at UCL stort set ingen aktivitet 
har haft på dette område i perioden 2012-2018.
”Men vi håber, at væksten på vores akademiuddannelse kan være med 
til at give folk blod på tanden til at supplere deres uddannelse med en 
diplomuddannelse. Vi skal have opbygget en fødekæde,” siger Julie Kowal 
Kristiansen.

\

\
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

EFTERUDDANNELSE 
MED FORHINDRINGSLØB
For et år siden gik IT-medarbejder i Udenrigsministeriet 
Cemile Özcan i gang med drømmeuddannelsen inden for 
IT-sikkerhed på Cphbusiness Academy. Nu kæmper hun 
for at få uddannelsesmodulerne til at hænge sammen 
med en hektisk hverdag. 
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Fuldtidsarbejde på en international arbejdsplads med vagter, der kan ligge i alle 
døgnets 24 timer. Familieliv med små børn på tre og seks år. Og et deltidsstudie 
oven i hatten, hvor der hele tiden bliver ændret på indholdet.
Det er opskriften på en tidsmæssigt presset hverdag. Heldigvis er IT-medarbej-
der Cemile Özcans lyst til at efteruddanne sig inden for IT-sikkerhed så stor, at 
hun stædigt klør på, selvom de logistiske problemer i forbindelse med studiefor-
løbets tilrettelæggelse jævnligt spænder ben i hverdagen.

Fra kontorfunktionær til IT-medarbejder
Cemile Özcans vej til jobbet som IT-supporter i Udenrigsministeriet startede med 
en omvej. 
”Da jeg gik ud af gymnasiet, skulle jeg egentligt læse videre, men jeg var skole-
træt. Jeg så tilfældigvis et stillingsopslag om kontorelev i Udenrigsministeriet, 
hvor man havde mulighed for udlandsophold. Derfor søgte jeg det,” fortæller hun.
I løbet af de to år som elev opholdt hun sig som lovet tre uger på ambassaden i 
Berlin. 
”Det var der, jeg tabte mit hjerte til Udenrigsministeriet,” fortæller Cemile Özcan.
Nu, 11 år senere, møder hun stadig op hver morgen ude på Christianshavn, hvor 
Udenrigsministeriet ligger med udsigt til vandet. I dag består arbejdet bare i en 
helt anden stilling end den, hun startede i. 
”I dag er min stilling IT-medarbejder. Efter de to år som elev blev jeg kontorfunk-
tionær, men på et tidspunkt ville jeg gerne skifte spor, fordi det blev for kedeligt,” 
fortæller hun.
Da hun kom tilbage fra barsel i 2013, søgte hun op til IT-kontoret. 
”Det var en helt ny verden, og jeg vidste ingenting ud over det, jeg selv brugte 
en computer til. Jeg sprang ud i det for at prøve noget nyt,” beretter hun.
Læringskurven var stejl i begyndelsen.
”Jeg gik seks måneder sammen med en anden kollega, der havde siddet i sup-
porten i mange år. Og så var det ellers bare Learning By Doing. Ingen kurser eller 
noget,” fortæller hun. 
Da Cemile Özcan havde arbejdet som IT-medarbejder i nogle år, begyndte hun 
for alvor at mærke behovet for at efteruddanne sig yderligere inden for det fag, 
der nu var blevet hendes. 
”Vi lever i en verden, der konstant udvikler sig, så havde jeg brug for mere viden,” 
konkluderer hun.
I april 2018 startede hun på den treårige IT-uddannelse på erhvervsakademiet 
Cphbusiness (Copenhagen Business Academy).

Arbejde døgnet rundt
De ting, som Cemile Özcan elsker ved sin arbejdsplads, er også de ting, der kan 
gøre det svært at få en hverdag til at hænge sammen, når man både har familie-
liv og en deltidsuddannelse at tage sig af. 
”Udenrigsministeriet har 24-timers support, fordi vi har danske ambassader og 
repræsentationer, der skal have hjælp, når folk i Danmark ligger og sover. Kam-
pala (hovedstaden i Uganda, red.) kan fx. ringe om natten, fordi der er problemer 
med deres Exchange Server,” forklarer hun. 
Som IT-medarbejder i Udenrigsministeriet har du derfor vagter på alle tider af 
døgnet, varierende fra almindelige arbejdsdage på otte timer til 20 timers vagter. 
”Dertil er jeg på skole én gang om ugen i aftentimerne. Det er et deltidsstudie, og 
det har aftenfag,” forklarer hun.
At følge studiet hos Cphbusiness har dog ikke været problemfrit, og der dukker 
hele tiden nye udfordringer op. 
”Uddannelsen er ny og mangler stadig en fast struktur. Jeg får tit en mail om, 
at undervisningsdatoerne er blevet ændret, fordi der mangler lærere, eller fordi 
der er kommet ny lærer. Jeg føler lidt, at vores årgang er prøvekaniner,” forklarer 
IT-medarbejderen. 

Der er meget logistik, der skal falde i hak for at balancere arbejde, familieliv og 
studie, så Cemile Özcan kontakter tit studievejlederne, men det bliver hun ikke 
altid klogere af. 
”Når jeg ringer til studievejlederne, beder de mig kontakte koordinatoren på 
uddannelsen, men han er svær at få fat på, jeg har prøvet at få fat på ham i en 
måned uden held. Derfor må jeg bare køre på med de andre fag og tage dem 
først. Jeg vil ikke gå i stå,” siger hun. 
Et andet logistisk problem, der er dukket op, handler om afstand. 

Når Odense er langt væk
IT-uddannelsen har to spor, udvikling og drift. Cemile Özcan vil gerne specialisere 
sig inden for drift i form af IT-sikkerhed. 
”Jeg vil gerne tage kurset ’systemdrift’, men det fag bliver kun udbudt i Odense. 
Det vil jeg overhovedet ikke kunne nå, hvis jeg skal fra Udenrigsministeriet i 
København og så starte skole klokken 17 i Odense. Det er ikke optimalt,” forklarer 
hun.
”De har også faget online, men jeg har det bedst med at lære sammen med en 
lærer,” siger Cemile Özcan.
Hun har dog indset, at hun må bide i det sure æble og nøjes med computerun-
dervisning, hvis det ikke lykkedes at finde undervisning lokalt, for uddannelsen vil 
Cemile Özcan have for en hver pris. 
”Jeg synes, det er rigtig vigtigt i en support-enhed, at man får optimeret sin 
viden løbende, fordi IT udvikler sig så enormt hurtigt, og digitaliseringen foregår 
konstant,” fortæller hun. Efteruddannelsen er også en mulighed for at opgradere 
hendes generelle karrieremuligheder. 
”Der er flere jobmuligheder for mig, når jeg har taget uddannelsen, og jeg vil have 
en langt bredere viden og forståelse inden for IT, især om IT-sikkerhed.”
Hun har dog umiddelbart intet ønske om at forlade sin nuværende arbejdsplads, 
når hun er færdiguddannet. 
”Jeg føler, jeg er født herinde, jeg har været her siden gymnasietiden. Min 
uddannelse er så relevant, så det ville være fedt at være herinde og være med til 
udviklingen af IT-sikkerhedsprocedurer. Jeg tror, der kommer mere af det.”

\

Jeg synes, det er rigtig vigtigt i en support-enhed, at 
man får optimeret sin viden løbende, fordi IT udvik-
ler sig så enormt hurtigt, og digitaliseringen foregår 
konstant.
Cemile Özcans, IT-supporter i Udenrigsministeriet

CEMILE ÖZCAN startede i Udenrigsministeriet som kontorelev. 
I dag er hun avanceret til en stilling som IT-medarbejder i servicede-
sken. Hun håber, at uddannelsen fra erhvervsakademiet Cphbusiness 
(Copenhagen Business Academy) kan føre til en karriere inden for 
IT-sikkerhed.
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

Brian Schmidt Pedersen er autodidakt IT-medarbejder hos Udenrigsministeriet. 
Selvom han er dygtig til sit arbejde, er han ikke blind for, hvad det betyder at 
have papir på sin kunnen. Derfor er han ved at uddanne sig – og det er faktisk 
anden gang, han forsøger. 
”I 2012 gik jeg i gang med IT-administratoruddannelsen på Niels Brock, som 
minder meget om den uddannelse, jeg er i gang med nu. Den virker i hvert fald 
lige så fluffy, ustruktureret og uplanlagt,” fortæller han.
Sidste gang sprang han fra uddannelsen efter at have taget tre fag. Denne gang 
er han fast besluttet på at fuldføre, men det kan være svært, når der ikke er styr 
på studieforløbets tilrettelægning.
”Mine anker er, at det er ustruktureret, og at alle fagene ikke er udbudt,” pointe-
rer han. 

Når arbejdet er en hobby
Brian Schmidt Pedersens vej til stillingen som IT-medarbejder i driftsafdelingen 
i Udenrigsministeriet var på mange måder tilfældig. Efter folkeskolens 10. klasse 
havde han småjobs på forskellige fabrikker. Da han hørte, at en af hans kolleger 
var blevet ansat i et webhostingsfirma, besluttede han sig for at gå samme vej.  
”Jeg tænkte, at hvis han kan, så kan jeg fandme også. Jeg vidste, at mine 
IT-kompetencer lå langt over hans,” fortæller Brian Schmidt Pedersen. 
I august 2008 blev han fastansat i Udenrigsministeriet efter et år samme sted 
som konsulent ansat gennem IT-virksomheden Atea. Han står for de mere tekni-
ske driftsopgaver i IT-afdelingen. 
”Der skal være kød på opgaverne. Det er derfor, jeg ikke arbejder ude i service- 
desken. Det ville drive mig til vanvid,” fortæller han. 
Nu er Brian Schmidt Pedersen i en alder af 42 år ved at tage den akademiuddan-
nelse, der skal hjælpe ham videre, når det en dag bliver relevant.
”Det hele handler om, at jeg er autodidakt, der ikke har noget papir på min kun-
nen, og det vil jeg gerne have.”
I Brian Schmidt Pedersens kontor er én ud af 20 IT-uddannet, resten er selvlærte 
lige som han. Det er et mønster, der går igen på uddannelsen. 
”På mit hold er der nok en håndfuld, der lige som mig er der for papirets skyld.”

Manglende fokus online
Det er planen, at Brian Schmidt Pedersen efterfølgende vil tage diplomuddan-
nelsen i IT-sikkerhed. Men det kan blive svært, når hans nuværende uddannelse 
underprioriterer driftsfagene. 

”Hvis du ikke vil tage fagene online, er du tvunget til enten at tage fag, der bliver 
udbudt langt væk, eller vælge de fag, som ikke er driftsretningen. Det ser jeg 
som et problem, når mit mål er uddannelsen inden for IT-sikkerhed. Jeg vil jo 
gerne vælge de fag, der får mig i den retning,” forklarer han. 
Brian Schmidt Pedersen opfatter det, som om uddannelsen prioriterer udviklings-
fagene over drift. For eksempel vil han gerne tage modulet ’systemdrift’, men det 
bliver kun udbudt i Odense eller online. 
”Jeg synes, det er langt at køre, og jeg foretrækker undervisning med fremmøde. 
Jeg kender mig selv godt nok til at vide, at jeg ville blive for distraheret, hvis jeg 
skulle tage et fag online derhjemme. Jeg ville ende med at have et tv kørende og 
sidde med to katte og en computer på skødet,” siger han med en vis selverken-
delse. 
Da han startede på uddannelsen i juni 2018, skrev han sig på en mailliste, hvor 
man får besked, når faget ’systemdrift’ bliver udbudt fysisk et sted. Indtil videre 
har han fået to notifikationer, der begge oplyser, at faget er tilgængeligt... online. 

Niveauforskelle
Første gang, Brian Schmidt Pedersen gik i gang med at læse, sprang han fra, 
fordi niveauet på uddannelsen var så lavt i forhold til hans viden. I dag ved han, 
at det bare skal overstås, så han kan bruge eksamenspapiret som adgangsbil-
let til den højere uddannelse, han gerne vil have. Men han synes, niveauet på 
uddannelsen er et kæmpe problem for de studerende, der ikke har de samme 
forudsætninger som han. 
”Jeg håber, studievejlederne får øjnene op for, at de skal have mere struktur på 
uddannelsen. Lige nu er det op til den enkelte lærer at finde sit undervisningsma-
teriale, og det kan man tydeligt mærke. Der er nogen, der skøjter hen over det, 
andre engagerer sig mere,” siger han. 
”Nogle lærere underviser i fag, de ikke kender til,” tilføjer han.
Brian Schmidt Pedersen ved, at han nok skal klare den, fordi hans arbejde også 
er hans hobby, men det gælder jo ikke for alle. 
”For mig er IT ikke bare en interesse, det er en hobby. Det er derfor, jeg siger, 
at jeg er ’nørd’, når folk spørger, hvad min stillingsbetegnelse er. Jeg har let ved 
at holde mig opdateret, fordi jeg synes, det er spændende at opdatere mig,” 
afrunder han. 
”Jeg synes, det er synd for de andre elever, at det er så ustruktureret, som det 
er.”

\

EFTERUDDANNELSE 
I ANDET FORSØG
Brian Schmidt Petersen er autodidakt IT-medarbejder hos Udenrigsministeriet. Han tager akademi-uddannelsen i informationsteknologi 
hos Cphbusiness for at få papir på sine erfaringer. Men det er svært at tage en uddannelse, hvor nogle fag kun bliver udbudt langt væk 
eller online.

Lige nu er det op til den enkelte lærer at opfinde sin 
undervisningsform, og det kan man tydeligt mærke. Der er 
nogen, der skøjter hen over det, andre engagerer sig mere.
Brian Schmidt Pedersen, IT-medarbejder i Udenrigsministeriet.”
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UDENRIGSMINISTERIET 
I TAL 

Udenrigsministeriet holder til på Asiatisk Plads i 
København, hvor 850 af de i alt 1350 ansatte ar-
bejder. Det er her Cemile Özcan og Brian Schmidt 
Pedersen arbejder i IT-afdelingen i henholdsvis 
servicedesk og drift. I 2018 havde Danmark 102 
repræsentationer i udlandet. Det gælder blandt 
andet ambassader og konsulater, her arbejder 
de resterende 500 ansatte i Udenrigsministeriet. 
For tre år siden lancerede IT-afdelingen projektet 
’Det digitale Push’, hvor IT-medarbejderne fra 
København bliver sendt ud til repræsentationerne 
i udlandet for at hjælpe dem med digitaliseringen 
og teknik. 
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Erhvervsakademierne burde være landets fremmeste udbydere af efteruddan-
nelse til IT-folk. Det burde være her, at alle SAMDATA\HK-medlemmer flokkedes 
i både dag- og aftentimer for at lære det nyeste nye som fremtidssikrede dem på 
jobmarkedet. 
Men der mangler til stadighed IT-folk, og der lyder også kritik af erhvervsakade-
miernes evne til at udbyde de rette kurser og være synlige i markedet. Skarpest 
er kritikken fra fagbevægelsen.
Jeppe Engell, der er daglig leder af SAMDATA/HK’s sekretariat, har i en årrække 
siddet i uddannelsesudvalg for IT-uddannelser på Erhvervsakademi CPH Busi-
ness, Erhvervsakademi Sydvest og Erhvervsakademi Lillebælt. Men det indblik, 
han har fået i maskinrummet på uddannelsesinstitutionerne, har ikke overbevist 
ham om akademiernes fortræffeligheder.
”De fejler på en hel stribe parametre,” slår Jeppe Engell fast. Han kritiserer blandt 
andet akademierne for ikke at være synlige og udadvendte nok. 
”Den er både gal med markedsføringen, med hjemmesiderne og med folks kend-
skab til erhvervsakademierne. Der er ikke noget opsøgende salg og markedsfø-
ring, sådan som man ser det hos de private udbydere.”

Vi efterspurgte nye uddannelser
Han anklager også akademierne for ikke at have føling med det offentlige ar-
bejdsmarked og for at være alt for langsomme til at reagere i markedet, hvilket er 
et særligt stort problem, når det gælder IT-uddannelser.

KAN ERHVERVSAKADEMIERNE 
LEVERE VAREN?
Magter erhvervsakademierne at levere de rigtige efteruddannelsestilbud? SAMDATA\HK er kritisk og Dansk Erhverv efterlyser mere 
viden og mere efteruddannelse.

Samlet set er jeg slet ikke sikker på, at erhvervsa-
kademierne er de rigtige til at løse opgaven med at 
efteruddanne landets mange IT-folk.”
Jeppe Engell, daglig leder af SAMDATA\HK-sekretariatet.

”
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”Vi efterspurgte nye uddannelser til de mange medlemmer, vi har, som arbejder 
med IT-support. Men det var først, da to faglige organisationer fremførte sagen, 
at der skete noget – og så endte det alligevel med at tage to år, før kurserne 
blev udbudt. Det er alt for lang reaktionstid,” siger Jeppe Engell.
Han mener, at erhvervsakademierne mangler branchekendskab, sådan som de er 
bygget nu.
”I virkeligheden burde det være en selvstændig enhed med bedre relationer til 
det lokale erhvervsliv – både det private og det offentlige – som kiggede på, 
hvad der er behov for af efteruddannelse,” foreslår Jeppe Engell.
Han mener, at akademierne er alt for fokuserede på at udbyde dagundervisning 
og derfor ikke prioriterer undervisning til deltidsstuderende. Han er heller ikke 
imponeret over deres evne til at udbyde digitale kurser: 
”De har forsøgt at skabe et udbud med ”SmartLearning”-sitet, men indtil vi råbte 
op, var man så bange for kannibalisering af deres andre kurser, at onlinekurserne 
skulle køre på bestemte tidspunkter, selv om det var logisk, at eleverne kunne 
tage det, når de havde tid. Heldigvis er der rettet op på det område.”
”Samlet set er jeg slet ikke sikker på, at erhvervsakademierne er de rigtige til at 
løse opgaven med at efteruddanne landets mange IT-folk,” lyder det opgivende 
fra Jeppe Engell.

Dansk Erhverv: Vi har en fælles sag
Hos Dansk Erhverv er man helt på linje med fagbevægelsen, når det kommer til 
behovet for efteruddannelse. 
Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef, peger på digitalise-
ringen som årsag til utroligt store forandringer på jobmarkedet.
”Når man ser på analyser af arbejdsmarkedet, er der 10 procent, der har stillinger, 
som helt forsvinder – på samme måde som typograferne i sin tid blev overflø-
dige. Det lyder måske ikke af meget, men så skal man huske, at samme analyse 
viser, at 40 procent af de eksisterende arbejdsopgaver kan automatiseres. Det 
gælder for rigtigt mange af HK’s medlemmers arbejdsopgaver,” vurderer Mads 
Eriksen.
Selv om behovet vil variere meget fra branche til branche, mener han også, at vi 
kommer til at se et øget behov for efteruddannelse. Udfordringen er at finde ud 
af, hvor vi skal bruge ressourcerne. 

\

En stribe kritikpunkter af de danske er-
hvervsakademier bliver modtaget meget 
blandet af rektorerne.
Niels Egelund, der er formand for rektorkol-
legiet hos Danske Erhvervsakademier, mener, 
at kritikken af kendskabet til skolerne er 
forfejlet.
”Universiteterne har eksisteret i 500 år, og 
erhvervsakademierne har kun eksisteret i 10, 
så selvfølgelig er der mange, som ikke kender 
os endnu. Kendskabet til erhvervsakademi-
erne er nok også større uden for de største 
byer, men vores markedsandel på efterud-
dannelsesområde er faktisk dobbelt så stor 
som på fuldtidsundervisning. Vi sidder på 25 
procent af den offentligt støttede efterud-
dannelse til den private sektor, så jeg mener 
faktisk, at vi formår at nå langt ud med vores 
tilbud.”

Kursusudvikling tager 2-3 år
På ét område er Niels Egelund helt enig i 
kritikken: Det tager alt for lang tid at udvikle 
kurser.
”Når vi i dag skal udvikle et kursus, tager 
det typisk 2-3 år, og vi ender med at have 
mapper med 1000 siders dokumentationsar-
bejde på hylden, før vi er klar til at udbyde en 
ny uddannelse. Det er en meget omfattende 
proces, og sådan noget som GDPR-bølgen, 
kunne vi slet ikke nå at reagere på.”
”Heldigvis bliver det langt bedre efter 
3-parts-aftalen, som gør det meget nemmere 
og hurtigere at udvikle fagspecifikke kurser. 
Det er især en fordel på IT-området, der 
udvikler sig hurtigt.”
Han forsikrer også om, at erhvervsakademi-
erne kommer til at fokusere på efteruddan-
nelse i de kommende år.

”Det er ikke nogen guldgrube, men alle 
erhvervsakademier ved, at antallet af unge er 
dalende, så hvis de skal vokse, så er det på 
efteruddannelsesområdet. Det er også her vi 
kan holde kontakten til erhvervslivet.”
Endeligt understreger Niels Egelund, at 
visionen om livslang læring står højt hos 
erhvervsakademierne.
”Vi har i den grad forstået, at det er en stor 
samfundsopgave,” slutter Niels Egelund.

\

AKADEMIER: VI SKAL 
NOK BLIVE MERE AGILE

Vi må have flere analyser af, hvilke fagområder, 
der bliver ramt. Men der er ingen tvivl om, at vi 
som erhvervsorganisation ser et behov for mere 
efteruddannelse og for at folk bliver skarpere - 
især med hensyn til digitale kompetencer. Her har 
vi en fælles sag med fagforeningerne.
Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

”
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net 

ZEALAND FORSØGER AT 
SPARKE GANG I 
IT-EFTERUDDANNELSE 
MED KURSER I IT-SIKKERHED
De sidste år har Zealand – Sjællands Erhvervsakademi stort set ikke udbudt IT-efteruddannelser. Årsagen er først og fremmest mang-
lende efterspørgsel. I stedet forsøger erhvervsakademiet nu at udbyde kortere kurser i IT-sikkerhed, fortæller Anders Kold, erhvervsaka-
demiets efteruddannelseschef.

Ifølge Anders Kold, chef for Center for efter- og videreuddannelse på Zealand – Sjællands 
Erhvervsakademi, er man på erhvervsakademiet begyndt at sætte mere fokus på IT-efterud-
dannelse, sidst med kurser inden for IT-sikkerhed, både som tilbud til de fuldtidsstuderende på 
datamatikeruddannelsen og som kort efteruddannelse.
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Uddannelsesvej 22 i Køge.
Adressen lyver ikke. Et stykke fra bymidten ligger Ikke bare Zealand – Sjællands 
Erhvervsakademi – i daglig tale Zealand – men Køge Handelsskole og flere andre 
uddannelsesinstitutioner. Og det første indtryk er, at erhvervsakademiet langt fra 
er færdig med at udvide. Og de næste par år kommer der en ny bygning til. 
Også internt i Zealand er der ambitioner. Man har lige lanceret kurser i IT-sik-
kerhed både som tilbud til erhvervsakademiets datamatikerstuderende og som 
efteruddannelse af IT-medarbejdere.
”Nu forsøger vi at finde ud af, om der er tilstrækkelig efterspørgsel efter det her. 
Vi prøver sammen med IT-branchen at tilbyde uddannelse inden IT-sikkerhed, 
herunder hvordan man sørger for, at IT-systemerne er sikre,” siger Anders Kold, 
chef for Center for efter- og videreuddannelse på Zealand.
Ideen med det nye tilbud er at levere målrettede kurser, der imødekommer det 
lokale erhvervslivs behov. Og som et kortere forløb er det ikke en konkurrent til 
den diplomuddannelse i IT-sikkerhed, som Københavns Erhvervsakademi (KEA) 
og Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) udbyder som efteruddannelse. 

Meget afgørende
Set på tallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har Zealand da stort set 
heller ikke gennemført IT-efteruddannelsesforløb de sidste år, hverken når det 
gælder IT-diplomuddannelserne eller akademiuddannelsen i informationstekno-
logi.
”Når det gælder efteruddannelse på IT-området har vi ikke haft den store 
aktivitet. Det kan man roligt sige. Vi har rigtigt godt gang i at få sat fokus på 
området. Når jeg ser bagud, mener jeg, at der er nogle ting, der har været meget 
afgørende,” siger Anders Kold.
Der har simpelthen ikke været tilstrækkeligt med lokal efterspørgsel efter akade-
miuddannelsen i informationsteknologi i de sidste år, understreger han. 
”Vi må jo ikke gennemføre decideret tabsgivende aktiviteter,” siger Anders 
Kold. Han mener dog ikke, at Zealand bliver klemt i en konkurrence med f.eks. 
Cphbusiness, der udbyder et stort udbud af IT-efteruddannelser inden for kort 
geografisk afstand af Zealand. Han peger i stedet på, at det lokale erhvervsliv 
foretrækker at have efteruddannelsestilbud i lokalområdet.

SAMDATA Magasinet møder ham til en samtale om IT-efteruddannelse i Køge 
en eftermiddag, hvor de unge studerende mødes omkring bordene i den store 
hall, som Zealand deler med Køge Handelsskole. Nogle grupper sidder i intense 
samtaler foran deres laptops. Andre synes at tage et mentalt frikvarter, hvor 
smilene sidder mere løst i mundvigene. I mødelokalet få skridt fra de unge, peger 
Anders Kold på, at en af årsagerne til, at Zealand ikke optræder på ministeriets 
opgørelser af IT-efteruddannelser, er, at erhvervsakademiet ikke er godkendt til 
at udbyde en række af diplomuddannelserne.
”Vi er kun godkendt til at udbyde akademiuddannelsen i informationsteknologi. 
Vil jeg udbyde andre uddannelser, skal jeg kunne dokumentere, at der er et behov 
for, at vi udbyder den uddannelse,” siger han.

Adgang til den nødvendige arbejdskraft
Anders Kold understreger, at Zealand dog tilbyder interesserede at tage akade-
miuddannelsen i informationsteknologi som fjernundervisning, via akademiernes 
fælles e-læringscenter der hedder SmartLearning. Og er der tilstrækkelig interes-
se for det, vil han ikke afvise, at Zealand vil tilbyde decideret undervisning i f.eks. 
Nykøbing Falster eller Næstved. Meningen med Zealand er at sikre, at erhvervs-
livet har adgang til den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer, 
påpeger han.
”Vores opgave er at dække den regionale efterspørgsel efter kvalificeret og 
opdateret arbejdskraft. Vi skal sikre, at vi har velfungerende virksomheder og 
arbejdsmarked her i Region Sjælland,” siger Anders Kold.
Han fortsætter:
”Man skal også huske, at akademiuddannelsen og diplomuddannelserne ikke er 
det eneste saliggørende. Man er nødt til at se lidt bredere på tingene, hvor man 
finder ud af, hvad vores virksomheder i virkeligheden har brug for.”
Zealand arbejder blandt andet med at screene virksomhederne for at kunne til-
byde dem målrettede efteruddannelse, der gør det muligt for dem at digitalisere 
hele eller dele af deres virksomheder.
”Det er min opgave at skabe efteruddannelsestilbud om efteruddannelse, der gør 
virksomhederne mere konkurrencedygtige,” siger Anders Kold.

\

\ SJÆLLANDS 
ERHVERVSAKADEMI, 
ZEALAND

Det sjællandske erhvervsakademi spæn-
der over hele seks forskellige adresser, 
nemlig Køge, Nykøbing Falster, Næstved, 
Roskilde, Slagelse og Holbæk. Zealand 
har knap 3.300 fuldtidsstuderende og 
lidt mere end 2.700 deltidsstuderende. 
Erhvervsakademiet har 270 medarbejdere. 

Kilde: Zealand.dk mv. Kilde: Zealand.dk mv.

\ NYE KURSER I 
IT-SIKKERHED 
PÅ ZEALAND

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi tilby-
der blandt andet:
• IT sikkerhedskursus til videreuddannelse af 
f.eks. datamatikere og andre IT-specialister. 
Det er et kursus over fem dage i foråret 2019 
og der er planlagt yderligere uddybende tre 
dages kurser i efteråret 2019 samt i 2020.
• Grundlæggende IT-sikkerhed, som er et 
kursus om sikkerhedsprocedurer til mindre 
virksomheder.

Når det gælder efteruddan-
nelse på IT-området har vi 
ikke haft den store aktivitet. 
Det kan man roligt sige.” 
Anders Kold, chef for Cen-
ter for efter- og videreud-
dannelse på Zealand – Sjæl-
lands Erhvervsakademi.

”
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Hvis du vil tage en akademiuddannelse i informationsteknologi, er erhvervsaka-
demiet Cphbusiness (Copenhagen Business Academy) et godt bud. I hvert fald 
hvis du vil være så nogenlunde sikker på de nødvendige faglige moduler rent 
faktisk bliver udbudt. I den seneste opgørelse fra Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet skiller erhvervsakademiet sig ud som et af dem, der har stor aktivitet 
på dette felt.
”Vi er kommet ind i en positiv spiral, fordi vi har oparbejdet et stort volumen. Og 
det betyder, at de studerende, som gerne vil gennem en fuld uddannelse, har 
stor sandsynlighed for at kunne tage det næste fag på deres efteruddannelse,” 
siger Caroline Hundahl, programleder og ansvarlig for det faglige niveau på Cph-
business’ IT-uddannelser.
”Fagene hos os bliver rent faktisk oprettet. De er reelle, og ikke bare kun til 
udstilling på hjemmeside. Og det gælder de obligatoriske moduler som de valgfri 
fag. De kører om ikke hvert semester så i hvert fald hver andet. Så de studeren-
de har mulighed for at gøre sig færdige på den tid, de ønsker,” fortsætter hun.

Fem minutter fra Rundetårn 
Hendes kollega, Tue Hellstern, underviser på Cphbusiness, peger på, at en af 
årsagerne til, at Cphbusiness har mange i gang med en akademiuddannelse i 
informationsteknologi, handler om geografi. Der er simpelt flere mennesker på 
færre kvadratkilometer i hovedstadsområdet. Undervisningen på akademiuddan-
nelsen i informationsteknologi foregår f.eks. i Københavns indre by, fem minutter 

fra Rundetårn. Samtidig har erhvervsakademiet et højt fagligt niveau, lyder hans 
pointe.
”Jeg har selv været censor i mange år. Og mange af de censorer, der har været 
med til at eksaminere her, anderkender det,” siger Tue Hellstern.
Caroline Hundahl peger tillige på, at man på erhvervsakademiet Cphbusiness har 
formået at rekruttere og fastholde en fast stab af undervisere, som både tager 
sig af undervisning på fuldtidsstudiet, datamatikeruddannelsen, og den tilsvaren-
de efteruddannelse, akademiuddannelsen i informationsteknologi.
”De har deres faglige fundament i orden. Og som en del af deres ansættelse på 
erhvervsakademiet tager de også en tjans med at undervise på efteruddannel-
serne om aftenen. Det betyder, at de er forankret i et fagligt miljø og et uddan-
nelsesmiljø, der ligger i at undervise på en fuldtidsuddannelse,” siger hun.
Tue Hellstern nikker:
”Underviserne herude er en del af et team, så hvis de har problemer, har de 
kolleger at sparre med.”

Værdifuld kontakt
Samtidig har underviserne fordel af at møde studerende, der arbejder i erhvervs-
livet, fremhæver Caroline Hundahl.
”Hvis de studerende fx. fortæller, hvordan de arbejder til dagligt, kan det give 
nogle input til, hvordan vi kan tilpasse vores undervisning eller uddannelse. Så 
kontakten til erhvervslivet er meget værdifuld for os,” siger hun.

\ ERHVERVSSAKADEMI UDBYDER IT-EFTERUDDANNELSE Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net 

EFTERUDDANNELSE PÅ 
CPHBUSINESS: VÆKSTEN 
I EN POSITIV SPIRAL 
Erhvervsakademiet Cphbusiness har et stort volumen af IT-efteruddannelser. De studerende på f.eks. akademiuddannelsen i informa-
tionsteknologi kan være sikre på, at de relevante faglige moduler bliver udbudt. Vi er kommet ind i en positiv spiral, mener den fagligt 
ansvarlige.

\ HENTER STUDERENDE 
UDENFOR KØBENHAVN

Mens erhvervsakademiet Cphbusiness 
ikke har opgjort, hvor mange studerende, 
der kommer langvejs fra, altså udenfor 
hovedstadsområdet, er det ikke unormalt, 
fortæller Caroline Hundahl, ansvarlig for det 
faglige niveau på Cphbusiness’ IT-uddan-
nelser.
”Jeg har haft studerende fra Kalundborg og 
Sydhavsøerne (Lolland-Falster, red.). Vi har 
også studerende fra det nordlige opland,” 
siger hun.

\ KORT OM 
CPHBUSINESS

Cphbusiness har afdelinger i København, 
Lyngby og Hillerød og har desuden aktiviteter 
på Bornholm. Erhvervsakademiet har ca. 
5.800 fuldtidsstuderende, 7.200 deltidsstu-
derende og 380 medarbejdere.
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Ud over dette gør Cphbusiness også en del ud af at markedsføre sine uddannel-
ser. Sammen med HK har man gennemført fire arrangementer sammen med bl.a. 
KEA, hvor der er blevet slået på tromme for efteruddannelsesmulighederne. Og 
der er ingen tvivl om, at disse arrangementer har fået mange til at tage efterud-
dannelse, understreger Tue Hellstern.
”Her kan de få svar på nogle af de spørgsmål, som måske ikke er lige til at få øje 
på hjemmesiden eller i en brochure. De kan tale med et rigtigt menneske om, 
hvordan det foregår i virkeligheden. Det kan være spørgsmål om, hvor mange 
lektier de skal lave. Husk på, at mange af de mennesker har ikke siddet på en 
skolebænk i måske 20 år,” siger han.
Samtidig har Cphbusiness arbejdet med at gøre de studerende opmærksomme 
på, hvilke faglige moduler der kunne være relevante for dem næste gang, når 
de er færdige med det modul, de tilmeldt nu, fortæller Michael Huss Svejstrup, 
områdechef på alle Cphbusiness’ IT-uddannelser.
”Vi prøver at vejlede de studerende til at få det rigtige forløb på deres uddannel-
se,” siger han.

Spændende at læse om
Og nogle gange lykkes det så godt, at studerende, der har taget en akademiud-
dannelse i informationsteknologi lige frem beslutter sig for at læse videre for at få 
overbygningen, en professionsbachelor på fuld tid, fortæller Caroline Hundahl.
”Lige nu har vi to gående i huset, hvor de lige er begyndt på det. Og det – synes 
jeg – understøtter, at vi har en høj faglig kvalitet,” siger hun.
Ifølge Michael Huss Svejstrup har man også arbejdet meget med at gøre 
Cphbusiness’ hjemmeside så overskuelig som muligt. Det er lykkedes at få flere 
studerende videre fra et besøg til rent faktisk at melde sig til undervisning. Det er 
blandt sket ved at arbejde meget målrettet med at få indpasset de mest brugte 
søgeord i studiebeskrivelserne, understreger Henriette Tanderup, programleder 
og administrativt ansvarlig for efter- og videreuddannelserne.
”Vi har arbejdet meget med teksterne, så de bliver mere spændende at læse 
om,” siger hun.
Og du kan læse anmeldelsen af Cphbusiness’ online sammen med de andre 
erhvervsakademier på side24-27.

\

Underviserne på Cphbusiness har stor 
fordel af at møde studerende, der arbejder 
i erhvervslivet, når de underviser på 
efteruddannelsen, fremhæver Caroline 
Hundahl, ansvarlig for det faglige niveau på 
Cphbusiness’ IT-uddannelser.
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Peder Bjerge. peder@bjerge.net 

Mon ikke de fleste har brug for en kort pause til at 
trække vejret efter en eksamen, før de kaster sig over 
lærerbøgerne på det næste fag? Specielt når man 
samtidig skal passe sit normale fuldtidsjob og familien 
ved siden af.
Så heldig er John Nielsen bare ikke.
Efter snart 18 år som IT-supporter ved Sønderborg 
Kommune, er han gået i gang med efteruddannelse, en 
akademiuddannelse i Informationsteknologi. Og knap 
var han færdig med den sidste eksamen, da han fik 
beskeden at ville han have det næste modul, avanceret 
programmering, kunne han begynde nu. I Aarhus. Knap 
to timers kørsel væk.
”Der ligger jo mange timer, både i kørsel, undervisning 
og forberedelse,” siger John Nielsen.

Da han gik til sin chef, Bo Mathiasen, IT-chef ved 
Sønderborg Kommune, med sit dilemma var svaret:
”Selvfølgelig har du min opbakning. Men inden du be-
stemmer dig, går du hjem, snakker det igennem med din 
bedre halvdel og sover på det i weekenden. Så snakker 
vi om det i næste uge,” fortæller Bo Mathiasen. 
Og John Nielsens kæreste var ikke begejstret. Ikke 
alene bruger han meget af fritiden på at læse, han skulle 
også bruge mange timer på transport mellem Aarhus og 
Sønderborg. Alligevel fik han opbakning derhjemme til at 
tage det næste modul på uddannelsen.

Gør noget for dig selv
Denne situation er ikke usædvanlig for IT-medarbejdere 
ved kommunen, understreger IT-chefen. Ikke alene skal 
hans ansatte køre meget langt for at få den relevante 
efteruddannelse. De risikerer også, at moduler bliver 
aflyst eller annonceret med meget kort varsel.
Henrik Sohl nikker. Ikke alene har han selv prøvet det 
på egen krop og kalender, da også han for et par år 
siden tog efteruddannelse. Og som tillidsrepræsentant i 
IT-afdelingen har han også set flere kolleger komme ud i 
samme situation, hvor det er svært at forene arbejde og 
familie med efteruddannelsen. Og som medlem af 
SAMDATA’s bestyrelse bruger han derfor mange kræf-
ter på at gøre opmærksom på disse hindringer for, at 
hans kolleger som John Nielsen kan tage efteruddannel-
se. SAMDATA Magasinet har været i Sønderborg for at 
møde Henrik Sohl, John Nielsen og Bo Mathiasen for at 
høre om de udfordringer, der er forbundet med at tage 
efteruddannelse, når der er langt til de store byer.
Som chef er Bo Mathiasen helt på line med Henrik Sohl. 
Bo Mathiasen forsøger ofte at få sine medarbejdere til 
at tage efteruddannelse. Han understreger flere gange 
under interviewet, at efteruddannelse er ”sindssygt vig-
tigt” for at holde kompetencerne ved lige – og særligt 
for IT-folk, der arbejder med teknologier, som hele tiden 
flytter sig meget hurtigt. Man risikerer hurtigt, at ens 
uddannelse er forældet.

”HAVDE VI SMÅ BØRN, 
HAVDE JEG IKKE TAGET 
EFTERUDDANNELSE”
Mange timer bag rattet er nødvendigt, hvis John Nielsen vil have undervisning på sin efterud-
dannelse. I Sønderborg kan han ikke få undervisning på det lokale erhvervsakademi, så han må til 
Aarhus eller Odense. At tage efteruddannelse koster meget ekstra tid for IT-folk i det sønder-
jyske. Og det får mange til at afholde sig fra at tage efteruddannelse, mener SAMDATA’s 
tillidsrepræsentant og hans chef i Sønderborg Kommune.

Henrik Sohl (th), bestyrelsesmedlem I SAMDATA 
og tillidsrepræsentant I Sønderborg Kommunes 
IT-afdeling, peger på, at man ofte må søge til 
København, Odense eller Aarhus for at kunne 
få en relevant efteruddannelse som IT-medar-
bejder. Den ekstra transporttid afholder mange 
kolleger fra at søge efteruddannelse, selv om 
de har ledelsens opbakning. Både hans kollega, 
John Nielsen, og hans chef Bo Mathiasen (tv) er 
enig i dette.
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”Som medarbejder er man nødt til at gøre noget for sig selv. Det er klogt hele 
tiden at bygge videre på sit faglige fundament. Og akademiuddannelserne er 
gode til det formål. Det er bare svært at få det praktiske til at hænge sammen,” 
siger han.
Henrik Sohl nikker:
”Det kan da godt være, at man på erhvervsakademiet her i Sønderborg 
(Erhvervsakademi Sydvest, red.) kunne tilbyde den efteruddannelse, men de 
udbyder det reelt ikke, hverken akademiuddannelsen i informationsteknologi eller 
diplomuddannelser.”
Det betyder så, at medarbejderne er nødt til at bruge en masse tid på transport 
for at komme på efteruddannelse. Selv har John Nielsen kørt til Odense og Aar-
hus for at kunne tage de nødvendige moduler på sin efteruddannelse.
”Havde vi små børn, var jeg ikke begyndt på efteruddannelse,” siger han.

Ikke et problem
Hvis uddannelsen kunne foregå i det sønderjyske, fx. på Erhvervsakademi Syd-
vests adresse i Sønderborg, tror Bo Mathiasen, at han i stedet for bare at have 
John Nielsen på efteruddannelse kunne have hele fem medarbejdere afsted.

”Én her i afdelingen siger, at han simpelthen ikke kan overskue at rive så meget 
tid ud af kalenderen en gang om ugen. Han har børn i skolealderen. Men skulle 
han gå i skole tre timer her i Sønderborg, tror jeg ikke, at det ville være et pro-
blem for ham. Og det gælder flere af mine medarbejdere,” siger Bo Mathiasen.
En anden mulighed er fx. at tage flyet fra Sønderborg til København for at tage 
efteruddannelsen på erhvervsakademiet CPH Business. Og det er ikke umuligt at 
få til at hænge sammen, understreger Henrik Sohl. Men der er et men.
”Det er dyrt at tage til København for kun at have tre timers undervisning. Så 
skal du hjem igen. En anden dag er der måske et par timer, man skal bruge på 
en studiegruppe. Det er alt for fragmenteret. Kunne man i stedet tage derover 
for at få undervisning en hel dag, så ville det være til at have med at gøre for de 
studerende her fra Sønderborg og resten af Sønderjylland,” siger Henrik Sohl.
Bo Mathiasen supplerer:
”For mig er det ikke et kardinalpunkt, at det skal foregå om aftenen. Det kan 
sagtens være en enkelt dag, der tages ud til det. Bare at det er til at planlægge, 
så det passer ind i det almindelige arbejde.”

\ fortsættes side 22
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Nej til onlineundervisning
Umiddelbart skulle man tro, at det så i stedet for at køre til Aarhus, Odense eller 
København ville være tillokkende for John Nielsen at tage sin efteruddannelse 
helt eller delvist online. Men nej, lyder svaret.
”Man kommer til at mangle den sparring, som man nemt kan have brug for. Man 
går glip af de relationer og interaktionen i klassen, som jo også er meget vigtig 
for at kunne tilegne sig stoffet,” siger John Nielsen.
Han foretrækker den umiddelbarhed, der ligger i at være fysisk til stede i samme 
lokale som hans underviser. Og det koster så i transporttid frem og tilbage 
mellem Sønderborg og de større byer, hvor erhvervsakademierne reelt tilbyder 

de fagmoduler, der skal til for, at John Nielsen kan tage akademiuddannelsen i 
informationsteknologi.
Spørger man hans chef er uddannelsen trods dette umagen værd.
”Det er virkeligt nogle gode, relevante moduler, der giver mega god mening på en 
arbejdsplads som vores.”

\

Hvis efteruddannelsen kunne foregå i det sønderjyske, 
f.eks. på Erhvervsakademi Sydvests adresse i Søn-
derborg, tror Bo Mathiasen (tv), IT-chef i Sønderborg 
Kommune, at han i stedet for bare at have en enkelt 
medarbejder, John Nielsen, på efteruddannelse kunne 
have fem medarbejdere afsted. Henrik Sohl, tillids-
repræsentant og medlem af SAMDATAs bestyrelse 
ses til højre for John Nielsen i midten.

\ HVAD SIGER ERHVERVSAKADEMI 
SYDVEST?

Det nærmeste erhvervsakademi i det sønderjyske, er 
Erhvervsakademi Sydvest, der udover Esbjerg også har en 
adresse i Sønderborg. Og SAMDATA Magasinet spurgte, 
hvorfor Erhvervsakademi Sydvest ikke udbyder akademiud-
dannelsen i informationsteknologi eller andre IT-efteruddan-
nelser i det sønderjyske:
”Vi har uden held prøvet at udbyde efteruddannelser som 
akademiuddannelsen i informationsteknologi og diplomud-
dannelserne. Vores erfaring er desværre, at det er meget 
svært at samle et hold i både Esbjerg og Sønderborg som det 
er lige nu. Hvis de store arbejdspladser som f.eks. Danfoss 
eller Sønderborg Kommune kunne stille med de første fem 
eller 10 medarbejdere til en efteruddannelse, ville vi have 
et grundlag for at oprette et hold. Sætter vi en annonce i 
avisen, får vi en eller to tilmeldinger. Og det er for lidt. Så må 
vi aflyse, og det skaber utilfredshed,” siger Jørgen Nør-
gaard Clement, efteruddannelseschef på Erhvervsakademi 
Sydvest.
I stedet henviser han til SmartLearning, erhvervsakademier-
nes onlineundervisning:
”Her kan man samle selv små hold, hvor undervisningen 
foregår digitalt. Og der er mulighed for at stille spørgsmål til 
lærerne over chat.”
Jørgen Nørgaard Clement tilføjer, at Erhvervsakademi 
Sydvest har hold, der er i gang med diplomuddannelsen i 
softwareudvikling. I foråret 2019 vil erhvervsakademiet gen-
nemføre det tredjevalg på uddannelsen. Han understreger, at 
erhvervsakademiet på baggrund af denne artikel i magasinet 
vil tage kontakt til Sønderborg Kommune.

\ AKADEMIUDDANNELSEN I 
INFORMATIONSTEKNOLOGI

Denne efteruddannelse foregår på et af landets erhvervsakademier. Uddan-
nelsen består af fire obligatoriske moduler, hvorefter man kan vælge mellem 
to uddannelsesretninger, drift eller udvikling. Samlet udgør uddannelses-
forløbet 60 ECTS-point, og man kan bruge op til tre år på at tage den på 
deltid. I princippet skulle man kunne tage denne uddannelse på et af landets 
erhvervsakademier, men i praksis er det ikke tilfældet.

Kilde: Uddannelsesguiden

\ SÅDAN GØR MAN DET NEMMERE FOR 
MEDARBEJDERE, DER VIL PÅ 
EFTERUDDANNELSE

Henrik Sohl, Bo Mathiasen og John Nielsen fra Sønderborg Kommune giver 
deres bud på, hvad der ville gøre det nemmere for IT-medarbejdere at tage 
efteruddannelse:

\ Sørg for at skabe et overblik over de udbudte uddannelser og modulerne på 
landsplan, så både medarbejder og arbejdsgiver har mulighed for at planlægge 
hverdagen.

\ Gør det muligt for medarbejdere, der vil på efteruddannelse at finde sam-
men, så de samlet kan henvende sig erhvervsakademierne. Det sikrer, at der 
er tilstrækkeligt med studerende på et hold.



\ SIDE 23

HK OG AKADEMI-REKTORER ENIGE:

VI SKAL HAVE LØST 
DEN GORDISKE 
UDDANNELSES-KNUDE
Markedet for IT-uddannelser fungerer ikke optimalt. Det mener både SAMDATA\HK og Erhvervsakademierne. Måske 
er et nyt forum under opsejling, hvor arbejdsgivere, fagforeninger og erhvervsakademierne kan afstemme behovene for 
efteruddannelse.

\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN\ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

Det er et af de uforklarlige paradokser i 
IT-branchen: Selv om IT-folk konstant bør 
holde sig skarpe og blive klogere, er der 
netop ikke et ret stort udbud af efteruddan-
nelse på IT-området på erhvervsakademier-
ne. Erhvervsakademierne oplever på deres 
side, at de ikke får tilmeldinger nok, når de 
udbyder nye kurser.
”Det flagrer rundt i systemet, og der findes 
ikke et forum, hvor man fokuserer på det her 
problem,” siger Jeppe Engell, der er daglig 
leder af SAMDATA\HK sekretariatet. 

Spredt IT-branche
SAMDATA\HK reklamerer jævnligt for aka-
demiernes nye kurser og hjælper gerne med 
at finde egnede lærerkræfter, men det ender 
nemt med at blive enkeltstående projekter, 
som ikke løser problemet permanent påpeger 
han. 
Han peger også på, at IT-branchen er spredt 
ud over Danske Erhverv og Dansk Industri 
og ikke taler med samlet stemme. Samti-
digt har de nuværende uddannelsesudvalg 
på erhvervsakademierne ikke fokus nok på 
efteruddannelse, mener han.
”Vi overser også, at det offentlige har nogle 
meget store IT-arbejdspladser, som vi aldrig 
ser repræsenteret i de her fora,” siger Jeppe 
Engell.
Han foreslår derfor, at man starter forfra, og 
opretter et forum hvor erhvervsliv, fagfor-
eninger og erhvervsakademierne mødes fast. 
Her bør de ikke blot afstemme behovene 
for efteruddannelse, men også sørge for, 
at medarbejderne reelt kommer afsted på 
kurserne.

Rektorer: Må være 
gensidigt forpligtigende 
Niels Egelund, der er formand for rektor-
kollegiet hos Danske Erhvervsakademier er 
positiv over for oplægget fra SAMDATA\HK.
”Hvis man sammenligner med Finansbran-
chen, (der omfatter banker, forsikringssel-
skaber og ejendomsmæglere, red.) så har 
den været langt mere samlet og struktureret 
i sit arbejde med uddannelse end IT-bran-
chen. Derfor har de også fået et forholdsvist 
stort aftryk på, hvordan uddannelserne er 
opbygget.”
Han er enig i, at de nuværende fora ikke fun-
gerer optimalt. Uddannelsesudvalgene ude i 
landet har kun fokus på de enkelte 

akademier, mens et fælles udviklingsråd med 
repræsentanter fra arbejdsmarkedet ikke 
kan komme helt ned i de enkelte branchers 
særlige udfordringer. Derfor kommer der ikke 
konkrete tiltag.  
”Vi ved, at vi både har mangel på IT-folk og 
arbejdsløse IT-folk på én gang. Vi ved, at når 
vi udbyder IT-kurser, får vi ikke tilmeldinger 
nok. Men vi ved ikke, om uddannelserne 
er for korte eller kvaliteten for dårlig eller 
om det ikke når ud til virksomhederne. Det 
problem skal vi have løst,” slår Niels Egelund 
fast.

\

Arbejdsgivere, fagbevægelse og erhvervsakade-
mierne bør mødes i et nyt forum, hvor man sørger 
for at koordinere meget tættere mellem de behov 
der er og de kurser, der bliver udbudt, mener Jeppe 
Engell, der er daglig leder af SAMDATA\HK-sekre-
tariatet.
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen

HALLO – FINDES DER 
ET KURSUS HERINDE?
Hvor godt fungerer erhvervsakademiernes hjemmesider, når man vil finde 
et passende efteruddannelsestilbud? Vi satte en usability-ekspert på opgaven, 
der udviklede sig til et forhindringsløb.

Det burde være nemt at tilmelde sig et kursus på 
erhvervsakademierne. Søg, vælg, tilmeld – og så 
blot glæde sig til kurset begynder.
Men, holder den også i virkeligheden?
Vi satte digital produktudvikler Lars K. Jensen til at 
teste erhvervsakademiernes hjemmesider og bad 
ham specifikt søge efter efteruddannelseskurser, 
som var relevante for SAMDATA\HK’s medlemmer. 
Han fik til opgave at se på forløbet fra søgning, 
over tjek af faktuelle oplysninger til tilmelding. 
Undervejs hobede problemerne sig op, og nogle af 
dem var så afgørende, at de forhindrede brugerne i 
at komme i mål. 
\ Flere steder udbydes der slet ikke efteruddannel-
se inden for IT-området, og han kunne ikke skrive 
sig op eller se, hvornår der udbydes kurser. 
\ Søgefunktionerne gav generelt meget dårlige 
resultater.

\ Teksterne er nogle gange afsenderorienterede 
og forklarer f.eks. ikke forskellen på akademi- og 
diplomuddannelser.
\ Når han forsøgte at tilmelde sig, blev der ofte 
skiftet website midt i bestillingsforløbet, hvilket 
skabte usikkerhed.

Professor: Klassiske fejl
”Det er klassiske designproblemer,” forklarer Dag 
Svanæs, der er professor i interaktionsdesign ved 
Trondhjem Universitet og lektor på ITU. Han indde-
ler dem i to kategorier.
”Der er både tale om dårlig interaktionsdesign – 
altså om dårlig navigation, og om dårligt indholds-
design, hvor indholdet kunne skrives bedre til 
målgruppen.”
”Som fagperson vil jeg sige, at der findes virkeligt 
klart forbedringspotentiale i, hvordan tingene orga-

niseres og præsenteres. Det burde være nemmere 
for de studerende at finde de informationer, de er 
på jagt efter,” siger Dag Svanæs.
”Det andet er, at alle organisationer har deres eget 
stamme-sprog. Men det skal man ikke eksponere 
brugerne for – i hvert fald ikke uden at forklare 
det,” siger han og hentyder blandt andet til, at 
skolerne ikke forklarer forskellen på akademiuddan-
nelser og diplomuddannelser.

\

Lars K. Jensen 
anmelder

De 10 erhvervsakademiers hjemmesider 
er gennemgået af Lars K. Jensen (LKJ). Han 

er uddannet journalist, men har i ti år arbejdet i 
grænselandet mellem programmørerne og 

indholdssiden. Her har han været med til at udvikle 
landets største nyhedssite – ekstrabladet.dk 
– hvor han konstant har haft fokus på, hvad 

der virker for læserne. Senest har han 
været produktudviklingschef 

hos Infomedia.
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Det starter med et par forgæves søgninger på ”Javascript” og ”Python”, hvor 
jeg ikke får nogen resultater. Først da jeg søger på ”Programmering” kan jeg 
vælge ”Web programmering, client-side” (for det ved jeg, at JavaScript er). 
Desværre udbydes der ikke noget hold, og det viser sig at være gennemgående 
problem.
Undervejs er sproget noget tungt, og jeg strander undervejs på sider med en 
lang pdf med hele studieordningen. 
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor flot et site er, og hvor smart søgeboksen 
kan virke, når jeg strander, som jeg gør her. Akademiet lister nogle kurser, men 
der er ikke planlagt hold, så jeg kan hverken søge eller skrive mig op. 
LKJ          \

God inddeling i toppen, hvor der skelnes mellem fuldtidsuddannelse og efter-
uddannelse. Det gør det nemt for mig at navigere i første lag. Herefter skal jeg 
vælge efter uddannelse efter type og varighed, men hvorfor kan jeg ikke vælge 
efter interesse?
Jeg søger både på ”Python”, ”Javascript” og får ingen resultater. Først ved 
at søge på ”Java” får jeg resultatet ”Udviklingsmiljøer”, hvor der ingen hold er 
i øjeblikket. Heldigvis kan jeg skrive mig op og få besked, når der er nyt. Når 
jeg søger på programmering, får jeg 122 resultater. Jeg vælger det første, men 
her udbydes heller ikke noget hold. I stedet henvises jeg til online-udbyderen 
SmartLearning.
Jeg forsøger forfra på listen over planlagte hold, men kan ikke filtrere efter 
holdtyper. Det er igen ”indefra-og-ud”, og jeg kan ikke bruge listen til noget som 
helst. Det er frustrerende. 
LKJ          \

Jeg vælger ”Efteruddannelse” og får en frise af gråtone-billeder, som hverken 
gør noget godt for mine øjne eller overblikket. Prøver at bruge søgefunktio-
nen i stedet, men får 0 resultater på både ”JavaScript” og ”Python”. Søger på 
programmering og får nu hele 38 resultater, som jeg dog kan filtrere ned til de 
22, der er relevante som efteruddannelse.
Går ind på det øverste resultat og kan konstatere, at der kun er online-kurser 
(som hos IBA). Den integrerede søgning betyder desværre, at jeg bliver forvir-
ret, når jeg lander hos SmartLearning.dk. Når jeg klikker på ”Tilmelding” får jeg 
ganske vist praktiske oplysninger, men teksterne om tilskud er så generelle, at 
de ikke hjælper mig. 
LKJ          \

Søger på ”JavaScript” og ”Python” og havner på en side, hvor jeg kan bestille 
tid hos studievejledningen? Prøver med ”Programmering” og får 14 resultater 
uden anvendelige overskrifter. Klikker rundt fra en ende af, og ender med at 
sejle rundt på ubrugelige undersider.
Er tæt ved at give op, men går tilbage og klikker på ”Kurser og efteruddannel-
ser”. Vælger de aktuelle kurser inden for IT og finder faget ”Programmering” 
(som burde være dukket op i søgningen). 
Vil læse om kursets indhold og får en generel tekst, som ikke hjælper mig. 
Finder dog de konkrete undervisningsdage, tilmeldingsfrister og bliver sendt til 
Bygovenpaa.dk for at tilmelde mig. Tjekker også ”Videregående programme-
ring”, men her strander jeg med beskeden ”Vær opmærksom på, at EAMV ikke 
udbyder samtlige moduler.” 
LKJ          \

Erhvervsakademi Sydvest   /  www.easv.dk - (Esbjerg) Erhvervsakademi Dania  /  www.eadania.dk - (Randers)

Erhvervsakademi Kolding  /  www.iba.dk - (Kolding) Erhvervsakademi MidtVest  /  www.eamv.dk (Herning)

\ fortsættes side 26
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Erhvervsakademi Aarhus  /  www.eaaa.dk (Viby) KEA – Københavns Erhvervsakademi  /  www.kea.dk (København)

Søgningen starter skidt - som på flere af de andre sites. Både ”JavaScript” og 
”Python” giver irrelevante resultater, når man søger efteruddannelse. Bedre går 
det, hvis man søger på ”Programmering”, hvor man får flere relevante resultater 
og en fornuftig inddeling i hele uddannelser og enkeltkurser.
Men klikker man på ”tilmeld” havner man forvirrende nok på et helt nyt site, der 
hedder ”bygovenpaa.dk”, hvor man åbenbart kan tilmelde sig kurset. Det havde 
været mere logisk at forblive på Erhvervsakademiets site.
Men grundlæggende er dette en noget bedre oplevelse end de andre steder. 
Søgedesignet er bedre, når man finder ud af, hvad man skal søge efter. Deres 
sider har et flot, overskueligt og læsbart design. På mobil gør de det, at de skjuler 
noget af siden, så de kan rykke navigationen (der ligger til venstre på desktop) 
lidt længere op. Det er godt set. 
LKJ          \

Her er søgefunktionen desværre gemt under tre prikker, og min søgning på 
”JavaScript” giver to helt irrelevante kurser, forbi fejlbeskeden fortæller, at 
”JavaScript is required for this content.” Forvirrende.
Jeg vælger ”SmartLearning – Webprogrammering, server side”. Siden har god 
læsbarhed, fin punktopstilling og fortæller ikke mindst, hvad jeg lærer. Når jeg 
klikker på tilmelding, havner jeg ganske vist på tilmeldingsformularen, som så 
desværre refererer tilbage til det forkerte Erhvervsakademi. Det virker sjusket. 
Jeg vælger derefter ”Videregående programmering” og får en side, der ikke 
fortæller særligt meget om faget, ikke angiver datoer for undervisningen og ikke 
har nogen tilmeldingsknap eller nogen kontaktperson. Jeg antager, at der ikke er 
noget hold på vej, men hvordan skal jeg som bruger af sitet gætte, at det er dét, 
det betyder? 
LKJ          \

Jeg starter med søgning på ”JavaScript” og ”Python” og får som sædvanligt 
ingen resultater. Søgning på programmering giver en toårig uddannelse. Jeg 
prøver at klikke på ”Efteruddannelse” i menuen, og nu giver søgefeltet pludseligt 
resultater. Jeg gætter på, at jeg nu søger i et andet datasæt, men det er ikke 
forklaret.
Der står ”A” og ”D” ud for nogle kurser uden, at det er forklaret, men når jeg tryk-
ker på ”Se holdstart og tilmeld dig”, scroller den til bunden af siden, hvor jeg kan 
se undervisningsdatoer, tidspunkter og steder. Det er en fin service. Hos KEA 
forbereder de også læseren, før man bliver sendt til Bygovenpaa.dk. 
Overall har dette været en fin usability-oplevelse. Siderne er designet med godt 
med luft, og man navigerer logisk rundt. KEA ligner faktisk nogen, jeg gerne vil 
tiltro min efteruddannelse. 
LKJ          \

Der er godt nok meget navigation i toppen af siden – hele fire lag tæller jeg. Helt 
slemt bliver det på en mobiltelefon. Klikker på ”Videreuddannelse” i topmenuen 
og skal vælge mellem ”Akademiuddannelser” og ”Diplomuddannelser” og kommer 
i tvivl om, hvad forskellen er – og hjælpeteksten hjælper ikke.
Vælger et par kurser og havner igen på SmartLearnings hjemmeside med online-
kurser og samarbejdet bliver aldrig rigtig forklaret. Men inden da er navigationen 
fin, luftig får jeg et godt overblik over modulerne. 
Alt-i-alt var dette en af de bedre oplevelser. De har i hvert fald tænkt over at 
gøre det let at navigere til de enkelte moduler. 
LKJ          \

Zealand / Erhvervsakademi Sjælland 
www.zealand.dk / www.easj.dk (Køge)

CPHBusiness  /  www.cphbusiness.dk  - (København)

\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN \ Af Ernst Poulsen. Twitter: @ernstpoulsen
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Starter med at søge på ”JavaScript” og får uoverkommelige 452 resultater, fordi 
søgemaskinen søger i kildekoden, så jeg får alle sider, der indeholder JavaScript. 
Går tilbage til navigationen, hvor jeg vælger kompetenceudvikling og derefter IT. 
Jeg skal nu vælge mellem ”Akademiuddannelser” og ”Diplomuddannelser”, men 
får ikke forskellen forklaret og bliver blot forvirret, da jeg får to ret ens lister over 
fagmoduler.
Vælger fagmodulet ”Programmering”, men får ikke at vide, hvilket programme-
ringssprog jeg skal gennem. Prøver med ”Videregående programmering”, men 
ender med samme problem. Når jeg klikker på ”Tilmeld”, havner jeg på et nyt site 
– bygovenpaa.dk. 
Samlet set klarede sitet sig okay, især fordi det ser ud til, at der en del hold på 
vej. Men der er mangler i tekster og navngivning. Det må være muligt at fortælle 
hvilket programmeringssprog man lærer, at forklare forskellen på Diplom- og 
Akademiuddannelser og undgå at blande bruge synonymer som ”Uddannelse” og 
”Kompetenceudvikling” for forskellige sektioner. 
LKJ          \

På forsiden kan jeg slet ikke finde nogen søgefunktion. Først når jeg har valgt 
”Kurser og videreuddannelse” får jeg en søgefunktion. Søger på ”JavaScript” og 
”Python” og får 0 resultater. ”Programmering” giver dog syv resultater. 
Når jeg går videre til ”Videregående programmering” antyder brødkrummen-sti-
en, at det er en uddannelse under ”Informationsteknologi”, men det er ikke klok-
keklart for mig som bruger. Jeg klikker videre til Informationsteknologi og kan se 
en række moduler, men ikke klikke mig videre til en beskrivelse af dem. Nederst 
på samme side nævnes nogle af de samme kurser – nu med links. Jeg tolker det 
som om kurserne er en del af uddannelsen, men ikke udbydes for tiden. 
Beskrivelsen af kurset er meget generel og, jeg får endnu engang ikke at vide, 
hvilket sprog jeg bliver uddannet i. 
LKJ          \

UCL – University College Lillebælt  /  www.ucl.dk – (Vejle) Professionshøjskolen UCN  /  www.ucn.dk – (Nordjylland) 

ERHVERVSAKADEMIER:
VI KAN GØRE DET 
MEGET BEDRE PÅ 
NETTET
Selv om kritikken af erhvervsakademiernes hjemmesider er ganske kontant, 
er det ikke noget, der kommer bag på Niels Egelund, der er formand for 
Danske Erhvervsakademiers rektorkollegie.
”Jeg kan kun sige, at jeg godt kan genkende kritikken. Jeg hører meget ofte, 
at præsentationen og markedsføringen er uoverskuelig.”
Hjemmesiderne bliver her i SAMDATA Magasinet kritiseret for at have 
dårlige søgefunktioner, indforstået sprogbrug og en uheldig usability, hvor 
man enten bliver præsenteret for kurser, der slet ikke udbydes eller skifter 
domæne midt i tilmeldingsprocessen. 
Niels Egelund understreger, at han ikke er ekspert i hverken usability eller 
websystemer, men lægger sig næsten fladt ned. 

\

”Det er helt klart noget, der 
kan gøres bedre, og som vi har 

enormt fokus på. Helt konkret er 
vi ved at lave en ny portal til 

efteruddannelsesforløb, som gør 
det nemmere at finde kurser, 

institutioner og de rette 
forløb som kursist,” 

lover Niels Egelund.

”
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\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

BLIV KLOGERE PÅ 
ONLINEUNDERVISNING 
– OTTE HURTIGE SPØRGSMÅL OM FORDOMME KONTRA FORSKNING

Når HK/SAMDATA taler med studerende på akademiuddannelserne, støder vi tit på de samme forbehold over for onlineundervisning. 
Kræver det mere selvdisciplin, og kan man så ikke stille spørgsmål til læreren? Vi har spurgt en ekspert, hvordan onlinekurserne egentligt 
foregår. 

HVEM: 
Kristian Langborg-Hansen, 42 år
HVAD: 
Konsulent inden for online 
undervisning på fjerde år
HVOR: 
Hos SmartLearning, som er 
erhvervsakademiernes fælles 
onlineplatform

Hvorfor begyndte du at arbejde med onlineundervisning?
”Dels fordi jeg synes, det har nogle muligheder som fremmødeundervisning ikke 
har. Jeg synes, det er interessant at arbejde med nogle af de udfordringer som 
onlineundervisning giver. I starten troede man, at onlineundervisning var at sætte 
strøm til et klasseværelse, at jo mere det mindede om almindelig undervisning 
des bedre. I dag ved vi, at det er et helt andet medie. Det har udviklet sig meget 
i løbet af bare fem år både takket være teknologien, men også på grund af 
forskning i emnet.”

Hvad er fordelene ved onlineundervisning?
”Man kan meget bedre tilpasse undervisningen til kursisten. Man kan bedre lave 
differentieret undervisning, der passer til den enkelte kursists niveau og tempo. 
Det giver fleksibilitet til kursisten, der i højere grad selv kan vælge, hvornår man 
studerer. En af de udfordringer, som erhvervsakademierne havde, var, at det var 

svært at samle et helt kursushold, fordi folk ikke kunne på samme tidspunkt eller 
ikke ville køre langt for fremmødeundervisning.” 

Hvordan foregår onlineundervisning i praksis hos erhvervsakademierne?
”Hos SmartLearning gør vi det på en bestemt måde. Det minder om fremmø-
de-undervisning på de punkter, at du går på et hold, at kurset har en bestemt 
startdato, der er en forventning til, hvad du laver i hver uge, og der er en fælles 
afsluttende eksamen. Det betyder, at der er tidsfastsatte aktiviteter, f.eks. opga-
ver der skal afleveres, og der er livesessioner, webinarer, der ligger på bestemte 
tidspunkter. Der vil også være aktiviteter, der kræver, at du laver noget sammen 
med de andre studerende. Men selvom der er deadlines, bestemmer du i høj grad 
selv, hvornår på dagen eller i løbet af ugen, at undervisningen skal foregå.”

Hvordan kan man stille spørgsmål til læreren, hvis der er noget, 
man ikke forstår?
”Jeg kan forstå, at man kan have den opfattelse, at det er sværere at stille 
spørgsmål til læreren i onlineundervisning, men det er meget langt fra, hvordan 
virkeligheden er. For sandheden er, at du har meget bedre mulighed for at spørge 
din lærer, end hvis du tager traditionelt fremmøde-undervisning. Det, vi tilbyder 
online, er, at du kan lære når som helst. Du er ikke bundet til, at det skal være 
mellem klokken 18 og 20. Du kan altid skrive i forummet eller sende en besked til 
din underviser, og så får du svar på dit spørgsmål. Vi ser tit, at andre studeren-
de når at svare, inden læreren kommer på, så folk er supergode til at hjælpe 
hinanden. En af styrkerne ved at lære online er, at vi kan have nogle meget 
større hold, end vi kan ved fremmøde-undervisning, både fordi vi ikke har den 
geografiske begrænsning, og fordi der sagtens kan være 50 elever i et virtuelt 
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KORT OM SMARTLEARNING

Danmarks otte erhvervsakademier har et fælles onlinefirma, der 
hedder SmartLearning. Det er her uddannelsernes onlinekurser 
bliver udviklet og sammensat, så de bedst muligt møder nutidens 
pædagogiske krav til undervisning og samtidig servicerer de 
elever, der af forskellige grunde ikke kan følge de fysiske hold. 

\ KURSERlokale. Så du får faktisk meget bedre hjælp og meget hurtigere hjælp, når det 
er online, end du gør til fremmøde. Du kan også stille spørgsmålet live under 
et webinar.”

Kræver det ikke større selvdisciplin at modtage 
onlinelæring end ved fysisk fremmøde?
”Det gør det på en måde, for fristelserne er der selvfølgelig. Men det kræver 
jo også selvdisciplin at følge et fremmøde-kursus, det er ikke nok at møde op 
og sidde der. Hvis du er uforberedt og ikke hører efter, lærer du heller ikke 
noget. Du føler bare, at du går på holdet. Jeg ved ikke, om det kræver mere 
selvdisciplin, det bliver bare tydeligere, hvis den mangler, når du studerer 
online.”

Kan man overhovedet lære ting online på samme 
måde som i et klasselokale?
”Læring er svært at måle statistisk, men der findes forskning, der viser, at 
det at blive undervist én gang om ugen er en meget ineffektiv måde at blive 
undervist på. Det vigtigste i forhold til læring er repetition. Du lærer ikke bare 
ved at få noget at vide, du bliver nødt til at bruge det og få det gentaget lidt 
senere. Forskellen er, hvornår man skal have den her repetition for, at det 
sidder bedst muligt fast. Det er lettere at styre, når vi underviser online, fordi 
vi har den her fleksibilitet, som man ikke har i fremmøde undervisning.” 

Hvordan ser ugeskemaet ud ved onlineundervisning?
”Ved fremmødeundervisning vil du normalt være inde på skolen én aften om 
ugen og så have lektier fordelt på resten af ugen. Ved onlineundervisning er 
du fri til selv at tilrettelægge din undervisning, på nær når der er live webi-
narer. Pensum er det samme, belastningen er det samme, og tidsforbruget 
er den samme, uanset om du studerer online eller ej. Det er formen, der er 
anderledes.”

Hvordan ser fremtiden ud for onlineundervisning?
”På IT-området vil jeg tro, at de fleste tager deres akademiuddannelse online. 
Jeg kender ikke tallet, men jeg ved, at der i hvert fald er mange studerende, 
der tager deres akademiuddannelse i IT hos SmartLearning. Selv for stude-
rende i København, der har let ved at finde fremmødeundervisning, bruger 
de onlinekurser. For folk skal alt muligt andet om aftenen. Nogle skal lige 
have puttet børn, og så er det træls at være afsted fra kl. 17 til 20. Andre kan 
ikke om mandagen, fordi det er der, de går til fodbold, eller deres kone ikke 
er hjemme. Den fleksibilitet, det giver, passer supergodt ind i livet for travle 
mennesker med arbejde og børn.”

\

\  ADMINISTRATION AF WINDOWS SERVER 2012 (70-411)

\  AVANCERET KONFIGURATION AF 

 WINDOWS SERVER 2012 (70-412)

\  BASH – LINUX SCRIPTING

\  C# – GRUNDLÆGGENDE PROGRAMMERING

\  C# PROGRAMMERING MED MICHELL CRONBERG

\  ENABLING OFFICE 365 SERVICES (70-412)

\  IMPLEMENTING MICROSOFT AZURE 

 INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (70-412)

\  INSTALLERING OG KONFIGURATION AF WINDOWS 

 SERVER 2012 (70-410)

\  JAVASCRIPT OG JQUERY – FORBEREDELSE TIL 

 PROGRAMMERING

\  KOM I GANG MED PROGRAMMERING 

 – FOR BEGYNDERE

\  OVERBLIK OVER GRUNDLÆGGENDE WEBUDVIKLING

\  PERSONDATAFORORDNINGEN I PRAKSIS

\  PHP

\  POWERSHELL

\  PYTHON – EN NEMMERE START PÅ PROGRAMMERING

\  SQL – INTRODUKTION TIL DATABASER

\  SIKKERHED OG KRYPTERING – SÅDAN FÅR DU STYR 

 PÅ GRUNDPRINCIPPERNE

\  SÅDAN KOMMER DU I GANG MED PROGRAMMERING 

 – GRUNDLÆGGENDE JAVA

\  WORDPRESS

\ FIND MERE INFO 
OM SAMDATA\HK PÅ

HAR DU SPØRGSMÅL? SEND EN MAIL TIL: SAMDATA@HK.DK

\ TILMELD DIG PÅ SAMDATA.DK
ALLE KURSERNE ER GRATIS FOR MEDLEMMER.

HUSK AT VORES EFTERHÅNDEN 
STORE KATALOG AF ONLINEKURSER 
ALTID LIGGER KLAR OG VENTER PÅ DIG. SE 
DEM ALLE PÅ kortlink.dk/w9yn   

ONLINE
KURSER
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\ KURSER

IT-EFTER-
UDDANNELSE

\ FRA AUTODIDAKT TIL AKADEMIUDDANNET 
\ FRA FAGLÆRT TIL AKADEMIUDDANNET 
\ FRA AKADEMIUDDANNET TIL DIPLOMUDDANNET 
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INSPIRERENDE KURSER 
TIL DIG FRA HK/PRIVAT
Forårets faglige tilbud:

TEGN DIN IDE – MED 
GRAFISK FACILITERING

KATEGORITANKEGANGEN 
I INDKØB

TILMELD DIG 
KURSERNE PÅ:

www.hk.dk/gratiskursertildig

DATALØN FOR KENDERE 
– DE NYESTE 
SYSTEMFUNKTIONER

OPDATERET
UDGAVE

\ EN GUIDE TIL 
IT-EFTERUDDANNELSE

Skal du opgradere dig selv fra autodidakt til 
akademiuddannet, fra faglært til akademiuddannelse 
eller skal du tage det store spring og starte på en 
diplomuddannelse? Så har SAMDATA en ny guide 
til dig!

DOWNLOAD FOLDEREN HER: 
kortlink.dk/uhbp
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\ KURSER

Har du spørgsmål, gode ideer, 
kritik eller ønsker, så hold dig 
ikke tilbage fra at kontakte Jeppe:

MOBIL +45 40728990
jeppe.engell@hk.dk 

dk.linkedin.com/in/engell/
twitter.com/jeppeengell

JEPPE ENGELL ER IT-FAGLIG 
KONSULENT I SAMDATA\HK 
OG DEN DAGLIGE LEDER AF 
SAMDATA\HK SEKRETARIATET

ONLINE
KURSUS

Nyt onlinekursus, hvor du kan lære at programmere i det populære 
programmeringssprog C#. 

Kurset er tilrettelagt således, at hvert modul består af 15-30 minutters teori og demo på video 
med tilhørende noter med eksempler, links samt opgaver (med løsninger), så du kan øve dig. 
Der er ligeledes support – en direkte kontakt med Michell – hvis du skulle få brug for hjælp eller 
mangler gode råd. 

Læs mere her kortlink.dk/hk/was2

\  C# PROGRAMMERING 
 MED MICHELL CRONBERG

FAGLIG DAG BLIV SKARPERE 
TIL EXCEL - MAKRO & VBA

Laver du komplekse og omfattende opgaver i Excel?
Med værktøjer som makro og VBA-programmering kan du som erfaren Ex-
cel-bruger automatisere dine rutineopgaver og udvide mængden af opgaver, 
som du kan løse med Excel. Du vil igennem øvelser og oplæg gøre dine egne 
erfaringer med makro og VBA-programmering.

Deltag på HK/Privats Faglige dag om Excel.

PRAKTISK INFO

/ Odense d. 27/3 - 19

/ Herning d. 8/4 - 19

/ Brabrand d. 9/4 -19

/ Aalborg d. 10/4 -19

/ Kolding d. 11/4 - 19

Læs mere om kurset og 
hvordan du tilmelder dig: 

www.hk.dk/gratiskursertildig



\ SORTE HULLER I EFTERUDDANNELSEN Af Majken Eliasen. majkeneliasen@gmail.com

Har du spørgsmål, gode ideer eller ønske 
om at deltage i netværket for kvindelige 
IT-studerende, så hold dig ikke tilbage fra at 
kontakte Dorte.

DIREKTE +45 3330 4609 
MOBIL +45 2073 9658 
Dorte.Omdal@hk.dk

DORTE OMDAL ER ANSVARLIG 
FOR SAMDATA\HK’S AKTIVITETER 
FOR STUDERENDE PÅ 
ERHVERVSAKADEMIERNE

MARIA LÆSER TIL 
IT-TEKNOLOG FOR AT 
VENDE TILBAGE 
TIL IT-BRANCHEN
Den teknologiske udvikling inden for IT går så hurtigt, at Maria Baggers uddannelse som systemad-
ministrator var blevet forældet efter nogle år væk fra branchen. Nu uddanner hun sig til IT-teknolog 
på Københavns Erhvervsakademi for at vende tilbage til IT-verdenen.  

Hvorfor læser du til IT-teknolog?
”Jeg er oprindeligt uddannet systemadministrator, men 
det er seks år siden, jeg har arbejdet med det, fordi jeg 
besluttede mig for at uddanne mig til lærer. Midtvejs i 
forløbet fandt jeg ud af, at det skulle jeg alligevel ikke være. 
Men på det tidspunkt var jeg kommet for langt væk fra min 
IT-uddannelse. Teknologien udvikler sig så stærkt, og jeg har 
ikke holdt mig ajour med, hvad der rører sig. Alle de steder, 
jeg søgte job, sagde de, at jeg passede godt ind, men at jeg 
blev nødt til at opdatere min viden og få en bredere viden 
end den, jeg havde, før de kunne ansætte mig. Så det er 
derfor, jeg har søgt ind her på KEA (Københavns Erhvervs-
akademi, red.). Selv om IT-teknolog ikke er tænkt som en 
efteruddannelse, så er det sådan, jeg bruger den.”
Hvorfor søgte du overhovedet væk fra IT-branchen?
”I mine tidligere IT-jobs underviste jeg meget. Jeg lavede 
undervisningsmateriale og underviste i programmerne og 
systemerne. Jeg var nået til et punkt i mit arbejdsliv, hvor 
jeg var kørt lidt sur i det, så jeg besluttede mig for at prøve 
noget andet. Valget faldt på sciencelærer-uddannelsen. Det 
lød lige som noget for mig. Men jo længere hen jeg kom i 
forløbet, kunne jeg mærke, at jeg ikke var glad for at under-
vise teenagere. Man må jo ikke sige, at nu skal de slå røven 
i sædet og tie stille, hvis de taler grimt til en. Det kunne jeg 

ikke forlige mig med. Og så begyndte jeg også at savne at 
komme tilbage til IT-markedet.”
Hvilken rolle har efteruddannelse spillet i dit arbejds-
liv?
”Da jeg arbejdede med IT, tog jeg løbende kurser og certifi-
kater for at opdatere min viden. Det gjorde jeg et par gange 
om året. Det vil jeg også gøre, når jeg igen får arbejde.”
Hvad er forskellen på din gamle og din nuværende 
uddannelse?
”I forhold til min første uddannelse er den her mere detalje-
orienteret. Jeg er blevet opdateret på hele serverstrukturen 
i forhold til Active Directory. Det er ikke noget, jeg har arbej-
det med før. Politikkerne er ’nye’ for mig i gåseøjne.” 
Hvad vil du gerne arbejde med, når du er færdig med 
studiet?
”Jeg vil gerne arbejde med det samme, som jeg arbejdede 
med før. Det er supportdelen og administrationen af serve-
re. Alt hvad der rører sig. Jeg vil helst undgå en lederstilling, 
så længe jeg har børn. De vægter højere end at være på 
en arbejdsplads til fem-seks stykker om aftenen, og hvor 
telefonen ringer hele tiden. Men hvis jeg får et job, hvor det 
på sigt bliver en mulighed, så vil jeg ikke sige nej til det.”

KORT OM 
MARIA BAGGER

/
48 år, kommer fra Rødovre, 

bor på Nørrebro
/

Læser på den toårige 
uddannelse IT-teknolog på tredje 

semester på Københavns 
Erhvervsakademi (KEA) 

/
Oprindeligt uddannet 

systemadministrator i 2000
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