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Grundforløb 1-2 Hovedforløb, skole

Webudvikler: Grundforløb + 1 år, 3 mdr. 
 

Du starter uddannelsen (grundforløb 2) på
Roskilde Tekniske Skole, 
Pulsen 8, 4000 Roskilde

Jobmuligheder
Du kan finde arbejde både i webbureauer, digitale 
afdelinger i større virksomheder og i det offentlige.

Videreuddannelse
Der er adgang til visse videregående uddannelser 
for personer med en ”anden relevant uddannelse”. 
Uddannelsesstedet vurderer, om din uddannelse sam-
men med din baggrund kvalificerer til at blive optaget.

WEBUDVIKLER 
Hovedområde: Teknologi, byggeri og transport

På uddannelsen lærer du at arbejde med pro-
grammering og udvikling af webløsninger til 
forskellige platforme som websites og mobile 
enheder.
Du vil i praksis anvende webteknologier som kommunikation 
mellem brugerflade og eksterne datakilder og lære om teknolo-
gierne bag dynamiske webløsninger. Du vil eksempelvis arbejde 
med data fra enheder, som er en del af IoT (Internet of Things), 
og derigennem bidrage til udviklingen af fremtidens Internet. 

Som færdiguddannet webudvikler kan du både arbejde selvstæn-
digt og indgå i et professionelt udviklerteam, samt samarbejde 
med andre professionelle mediefolk. Du kan finde arbejde både 
i webbureauer, digitale afdelinger i større virksomheder og i det 
offentlige.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen starter med et grundforløb på skolen. Kommer du 
direkte fra 9. eller 10. klasse, varer grundforløbet 40 uger. Hvis 
du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, varer 
grundforløbet 20 uger. Er du over 25 år, kan du få en særligt til-
rettelagt uddannelse. 

Efter gennemført grundforløb starter du på hovedforløbet, som 
er et langt skoleophold, da uddannelsen er skolebaseret: 

Adgangskrav 
Folkeskolens afgangsprøve (9. klasse) eller 10. klasse med gennem-
snitskarakteren 02 i både dansk og matematik eller tilsvarende.

Økonomi under uddannelsen 
SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler.

Adgangsbegrænsning og praktikplads
Der er adgangsbegrænsning på denne uddannelse, så for at 
kunne starte skal du have en kvoteplads.

Uddannelsen foregår kun på skole og kræver ikke praktikplads. 
Efter grundforløbet skal du optages på uddannelsens hovedfor-
løb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav 
til hovedforløbet.


