Grundforløb 1

WEB, IT OG KOMMUNIKATION
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport
For dig, der er interesseret i uddannelsen til webudvikler eller data- og
kommunikationsuddannelsen
Fagretningen Web, it og kommunikation indeholder
elementer fra uddannelser, der har nogle fælles faglige
mål. Du vil bl.a. blive introduceret til data- og kommunikationsuddannelsen og webudvikler – herunder frontend
developer.
Vi arbejder ud fra principperne for gamification. Spil og
spilelementer bringes ind i undervisningen, når vi arbejder
med webdesign, IoT, programmering, animation, appudvikling, hardware og meget andet. Det er ”learning by
gaming”.
Det skal være sjovt at lære, så hvorfor ikke spille sig til ny
viden? Moderne læring handler om at opleve, reflektere,
afprøve og vurdere.
På fagretningen prøver du også kræfter med 3D-verdenen i
spiludviklingsprogrammet Unity, CodeCombat til at lære
programmering og med virtual reality. Under forløbet
afholder vi et LAN-party.
Du har mulighed for at tage denne fagretning med EUX.

I undervisningen arbejder du med 4 spændende
projekter:
Digitale teknologier
En rivende udvikling og en branche i konstant forandring
kræver talenter og innovative sjæle. På HANSENBERG ser
vi hele tiden på de nyeste teknologier inden for branchen
og tilpasser vores undervisning herefter. På den måde
sikrer vi vores elever en uddannelse, der er up to date og
tættere på arbejdsmarkedet.
Programmering
Apps, frontend og backend er bare nogle af de begreber, vi
arbejder med. Det kræver en bred vifte af programmeringssprog for at dække dem alle. På HANSENBERG vil du
snuse til disse og specialisere dig inden for et eller flere af
dem. Du vil komme til at beskæftige dig med både den
visuelle og tekniske del og lære, hvordan disse forenes til
et færdigt produkt.

Kommunikation og projektstyring
Igennem metoden SCRUM lærer du at sikre processen i et
projekt og styre det sikkert i mål. Du lærer i denne proces
rigtig meget om dig selv og egne evner, ligesom du får
værktøjer til at navigere og strukturere indsatsen i et
teamsamarbejde. Du lærer at løse kommunikationsopgaver og får viden om design, brugeroplevelse og
opbygning af systemer.
Job og erhvervsliv
Din uddannelse skal føre til et fremtidigt job, hvor du for
alvor kan teste dine færdigheder. HANSENBERG samarbejder med en række af virksomheder, der kan hjælpe os
godt på vej igennem processer som ansøgning, arbejdsmarkedskultur og fremtidige behov på arbejdsmarkedet.
Det sikrer dig den bedste hjælp i ansøgningsprocessen og
jagten på dit drømmejob.

Dagligdagen
Undervisningen tager primært afsæt i, at du sammen med
andre elever gennemfører eksperimenter og efterprøver de
lærte teorier i konkrete opgaver.

Mødetider
Undervisningstiden kan variere, men ligger normalt i
tidsrummet kl. 8.10-16.00.

Praktisk
Medbring gerne egen bærbar pc.

Forældremøder
I løbet af dit grundforløb vil du og dine forældre blive
inviteret til et forældrearrangement, hvor der bl.a. er fokus
på dit endelige valg af uddannelse.

Grundforløbets varighed
20 uger

HANSENBERG – bliv dig selv

Gennemførelsen af Grundforløb 1 giver adgang til Grundforløb 2 på hvilken som helst
af de over 100 forskellige erhvervsuddannelser.
Bemærk: Enkelte uddannelser har adgangsbegrænsning til Grundforløb 2.

Undervisningsmiljø
Du vil gennem hele grundforløbet være tilknyttet et hold,
hvor der vil være forskellige tværfaglige aktiviteter og
temaer.
Der vil hele tiden være fokus på dig, hvad du er god til, og
hvilken karrierevej du skal vælge.

Adgangskrav og optagelse

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til et større
fagområde.
I løbet af Grundforløb 1 vælger du, hvilket Grundforløb 2
du ønsker at fortsætte på. Grundforløb 2 retter sig mod
én konkret uddannelse.
Du er altid velkommen til at kontakte en vejleder på
7932 0100 eller vejledning@hansenberg.dk.

Du kan starte på Grundforløb 1, hvis du:

Uddannelserne findes på følgende adresser:

• søger direkte efter 9. eller 10. klasse eller senest 1 år
efter afsluttet 9. eller 10. klasse.

C.F. Tietgens Vej 11
Tømrer, smed, beslagsmed (grundforløb), personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker, karrosseritekniker,
VVS’er, teknisk designer, elektriker, lager- og logistik-,
automatik- og proces-, entreprenør- og landbrugsmaskinog vejgodstransportuddannelserne.

• har bestået folkeskolens afgangseksamen, herunder
har bestået dansk og matematik.
• er vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
eller har en uddannelsesaftale, hvor Grundforløb 1 er
omfattet.
Grundforløb 1 starter i august, og du søger ind senest den 1.
marts via www.optagelse.dk.
Der er uddannelsesgaranti, hvilket vil sige, at elever, der
har gennemført Grundforløb 1, er garanteret, at de kan tage
en erhvervsuddannelse – men ikke en bestemt erhvervsuddannelse.

Skovvangen 28
Frisør, gastronom/kok/cater, tjener, tandklinikassistent
og fitnessuddannelsen.
Vranderupvej 90
Beslagsmed (hovedforløb), dyrepasser, landmand,
veterinærsygeplejerske, anlægsgartner, mediegrafiker,
webudvikler og data- og kommunikationsuddannelsen.

EUD, EUX, HTX samt voksen- og efteruddannelse
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