
Web-integrator

Navn:
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Varighed:

Adgangskrav:

Økonomi:

Over 25 år:

Fakta
Web-integrator

Erhvervsuddannelse (EUD)

1 år og 9 mdr.

Afsluttet folkeskole eller tilsvarende

SU

Se afsnittet Over 25 år

På uddannelsen lærer du at arbejde med tekst, billeder, lyd, grafik og animation i
forbindelse med både websider og samlede netløsninger.

Det kræver stor faglig kunnen og en teknisk og kreativ
indsigt. Du lærer blandt andet at fremstille websider, der
fungerer sammen med databaser.

En web-integrator kan arbejde som ansat i private og
offentlige virksomheder, på reklame- og webbureauer,
eller de kan starte deres eget firma.

Om uddannelsen

Web-integratoruddannelsen giver i teori og praksis en grundlæggende viden om arbejdet med webløsninger. Du
arbejder med digital fotografering, scanning og billedbehandling. Du lærer om budskab, indhold, form og funktion
bag dynamiske websider.

Uddannelsen foregår kun på skole. På skolen får du undervisning i fag som digital foto, video og lyd, grafik,
billedbehandling, animation, programmering, idéudvikling og design.

Du får også undervisning i iværksætteri og innovation, informationsteknologi og E-handel.

Som web-integrator lærer du at arbejde med webdesign, herunder produktionsplanlægning, programmering og
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Som web-integrator lærer du at arbejde med webdesign, herunder produktionsplanlægning, programmering og
kodning. Du samarbejder ofte med andre professionelle mediefolk, og du må være indstillet på at følge fagligt
med i en branche, der hele tiden udvikler sig.

Arbejdet som web-integrator er meget skærmbaseret og kan være hektisk med deadlines, der skal overholdes.

På hjemmesiden www.elevplan.dk kan du læse mere om de enkelte fag på uddannelsen.

Ændringer i 2015

Bemærk: Fra sommeren 2015 ændres strukturen på erhvervsuddannelserne

Uddannelserne deles op i grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb. Det medfører en ændring af måden, man
starter uddannelsen på, men der er stadig tale om de samme erhvervsuddannelser, som kendes i dag. Læs mere
om Strukturen på erhvervsuddannelserne.

Nye adgangskrav i 2015

Ved optagelsen i 2015 betyder ændringerne, at du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og
matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Resten af denne beskrivelse omhandler den nuværende struktur. Alle artikler om erhvervsuddannelser
kommer i en ny version 1. november.

Overgangsregler

Elever, der begynder uddannelsen inden 1. august 2015, vil følge den nuværende ordning. Dog vil der gælde et
sæt overgangsregler. Se mere her.

Start på uddannelsen

Web-integratoruddannelsen hører under indgangen Medieproduktion der har flere beslægtede uddannelser
under sig.

Uddannelsen består udelukkende af skoleundervisning.

Uddannelsen, der er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, tager op til 1 år og 9 mdr. Figuren viser
uddannelsesforløbet.

Figuren er vejledende - den enkelte skole kan selv
tilrettelægge forløbet.

Du afslutter web-integratoruddannelsen med en
eksamen og et uddannelsesbevis.

Uddannelsessteder

Hele uddannelsen udbydes på flere erhvervsskoler rundt om i landet. Hele eller dele af grundforløbet kan også
tages på de skoler, der udbyder indgangen Medieproduktion.

Kontakt eventuelt skolen, du er interesseret i at søge ind på, for at høre nærmere om uddannelsen.

Antal færdiguddannede

https://www.elevplan.dk/offentlig/default.aspx?sideid=hovedforlob&hovedforlob=340
https://www.ug.dk/erhvervsuddannelsehovedtemaside/strukturen-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.ug.dk/hvordan-er-det-gaa-paa-eudeud/overgangsregler-paa-eud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-eudmedieproduktion
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-eudmedieproduktion


I 2012 fuldførte 396 uddannelsen. 96 af dem, der begyndte uddannelsens hovedforløb i 2012, forventes at
fuldføre. Se forklaring på tallet.

Optagelse og adgang

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du,
når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via
www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni.

Er du gået ud af skolen kan du ansøge via www.optagelse.dk.

Du kan altid henvende dig på en erhvervsskole. Mange uddannelser begynder i juli/august og i januar. Men ofte
begynder de løbende hen over året, og optager også elever flere gange om året. Så det er klogt at kontakte
skolen og høre nærmere.

Kortere uddannelsestid

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden relevant
uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Over 25 år

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt få godskrevet dele af
undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal
aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU som de andre elever.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen
går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-vejlnoegletal
http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eudmeritpaaeud
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-su
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-voksenmerit
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-su
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eqfungdomsudd


går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer
for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Internettet er i dag helt afgørende, når det drejer sig om information og markedsføring. Som web-integrator er du
uddannet til at tilrettelægge informationer af enhver art på nettet. Du kan finde arbejde i firmaer, bureauer,
organisationer, webbranchen og inden for offentlig virksomhed.

I 2011 var 57 procent af 299 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på
tallene.

Bemærk! De nævnte tal for nyuddannedes beskæftigelse bygger på statistik indsamlet op til to år efter
uddannelsen er afsluttet.

Se mere om fremtidsudsigter inden for Teknologi og kommunikation.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside.

Det faglige Udvalg for Digital Media
www.industriensuddannelser.dk

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion. Nr. 371 af 15.
april 2013.

Arkiv

Se artiklen om uddannelsen til web-integrator ifølge bekendtgørelse om uddannelse til web-integrator.
Nr. 1190 af 6. december 2004.

Uddannelser der ligner
Digital media

Mulige job
It-medarbejder
Webdesigner
Systemadministrator

Uddannelsens veje

Videregåe… Job

https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-eqfungdomsudd
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=artik2-vejlnoegletal
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=arbm2-oversigtteknkomm
https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/omerhvervsuddannelser/studievalgEUD
http://www.industriensuddannelser.dk/
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/B20130037105-regl
https://www.ug.dk/Uddannelse.aspx?article_id=udb2-webintegrator-a0205
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud/medieproduktion/digital-media
https://www.ug.dk/job/dataitogteleteknik/ittestkvalitet/it-medarbejder
https://www.ug.dk/job/designoggrafiskarbejde/grafdesign/webdesigner
https://www.ug.dk/job/dataitogteleteknik/itadmsupport/systemadministrator


Uddannelsessteder
På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Videregåe… Job

Erhvervsuddannelse (EUD)

9./10. klasse

https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelsereudveud
https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning


Ophavsretten tilhører Undervisningsministeriet. Senest ændret 6. oktober 2014.

Tech College Aalborg
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 8
Pulsen 8
4000 Roskilde

Media College Aalborg
Øster Uttrupvej 1
9000 Aalborg

Mercantec, HCA afdeling
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munkebjergvej
130
Munkebjergvej 130
5230 Odense M

Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg

Viden Djurs - VID Erhvervsuddannelser
Århusvej 49
8500 Grenaa

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

http://maps.google.com/maps?ll=56.067611,10.568333&z=6&t=m&hl=da-DK&gl=US&mapclient=apiv3

