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Om du har kunskaper motsvarande Dator och 
nätverksteknik, Datorteknik 1a så är du väl för-
beredd för utbildningen..  

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Moln- och virtualiserings-
tekniker
400 YH-poäng Folkuniversitetet Borlänge
med satellitort i Västerås

Morgondagens IT-tekniker
Det här är utbildningen för dig som tycker om problem-
lösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk 
och säkerhet dessutom har du förmåga att vara service- 
minded och lätt för att bygga goda kundrelationer.
 
Yrkesutbildningens mål
Efter examen har du kompetens att arbeta som Moln- och vir-
tualiseringstekniker med installationer och konfigurering. 
Du kan utföra felsökning, installation och konfiguration av 
datorer och servrar. Vidare har du lärt dig att arbeta projekt- 
och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt 
och har förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna 
rollen i olika arbetssituationer.   

LIA
LIA-perioder på företag och i organisationer ger dig mö-
jlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och 
knyta egna värdefulla arbetslivskontakter inför framtiden.  
LIA omfattar totalt 20 veckor.

Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden för IT-tekniker är mycket god och 
bedöms så vara även framöver. Särskilt efterfrågade 
är kvalificerade IT-tekniker med en bred kompetens- 
plattform, där de inte bara förväntas behärska själva tekni-
ken utan även uppgifter som relaterar till rådgivning.  
Efter utbildningen kan du arbeta som Moln- och virtualiering-
stekniker, teknisk konsult och supporttekniker.

folkuniversitetet.se/yh

Kursinnehåll     YH-poäng
• Examensarbete ................................................................ 15
• Gruppsykologi och arbetsmiljö ............................ 10
• Hårdvaruvirtualisering, hybrid molntjänst. 50
• LIA 1 ........................................................................................ 30
• LIA 2 ....................................................................................... 70
• Virtualisering, säkerhet i Intune ........................... 30
• Nätverk, kommunikation och säkerhet 1 .......... 30
• Nätverk, kommunikation och säkerhet 2 ...... 15
• Projektkunskap med ITIL ........................................ 10
• Publika Molntjänster .................................................. 60
• Teknisk dokumentation och avtal ...................... 10
• Värdeskapande möte för kund ............................. 20
• Windows Client OS med Powershell ................ 20
• Windows Server med Active Directory .......... 30

Bli det  
du läser.


