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Referat af Grafisk Uddannelsesudvalgs 67. møde den 22. juni 2017 

 

Deltagere: Anders Mosumgaard, Hans Thomsen, Grakom, Tina Holm Møller, Olaf Christensen, HK Privat, 

Nina Caroline Jacobsen, DMA samt Ulla Gorm Pedersen, sekretariatet. Under sidste punkt deltog Daniel 

Birkholm, CompanYoung.   

Afbud: Ulla Jeppesen, HK it, medie & industri Hovedstaden. 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet af 66. møde afholdt den 25. april 2017 blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. Meddelelser 

Høring af de faglige udvalg om dimensionering og positivliste i 2018 

Udvalget har i forbindelse med REUs høring af de faglige udvalg om dimensionering og positivliste indstillet 

frit optag til grafisk teknikeruddannelsen, og at mediegrafikeruddannelsen dimensioneres med kvote. Be-

grundelsen er, at uddannelsen allerede er dimensioneret, og nøgletallene viser, at uddannelsen kan være i 

fare for ubalance med frit optag. Samtidig er der et relativt stort antal skolepraktikelever. Udvalget har ind-

stillet en kvote i 2018 på 187 svarende til kvotestørrelsen beregnet via kvoteberegningsmodellen. Udvalget 

har ingen ændringer til positivlisten for grafisk teknikeruddannelsen og mediegrafikeruddannelsen. 

 

REU har valgt at følge udvalgets indstilling om dimensionering og positivliste. Det afventes, at ministeren 

træffer afgørelse, og institutionsfordelingen af kvoten meldes ud. 

 

Afbureaukratiseringsseminar 

Undervisningsministeriet afholdt den 11. maj et seminar om afbureaukratisering på praktikpladsområdet. I 

en række workshops kom deltagerne med bud på unødvendigt bureaukrati og unødvendige barrierer ved 

praktikpladsformidlingen og med forslag til blandt andet ændrede sagsgange, ændrede regler og bedre it-

understøttelse. Seminaret blev holdt som led i udmøntningen af trepartsaftalen fra august 2016 og som 

forberedelse af en ny erhvervsuddannelseslov. Regelgrundlaget skal være enkelt for virksomheder, skole og 

elev med en målsætning om at fjerne barrierer og smidiggøre systemet.  
 

Grafisk teknikeruddannelsen 

Som opfølgning på Tech Colleges anmodning om en drøftelse af de fremtidige udfordringer i forhold til 

rekruttering og praktikpladser på grafisk teknikeruddannelsen holdt formandskabet og sekretariatet møde 

med skolens ledelse og praktikcentret den 26. april. Praktikcentret ville efter mødet vende tilbage med for-

slag til en model for det opsøgende arbejde, herunder holdbare løsninger i kontakten til virksomhederne 

med henblik på opretholdelse og skabelse af praktikpladser. Praktikcentret er blevet rykket for et udspil 

samtidig med ønske om en fortsat konstruktiv dialog om det opsøgende arbejde.  

 

Der er desuden rettet henvendelse til skolen for en uddybning af beslutningen om at flytte skolepraktikken 

til praktikcentret fra 1. august med henvisning til at kende vilkårene, da fagligt udvalg i samarbejde med det 

lokale uddannelsesudvalg og skolen skal sikre kvaliteten af en skoles undervisning i skolepraktik.   

 

Skolens reaktion på de to henvendelser afventes og alternativt må udvalget rykke skolen for svar. 

http://www.e-julemaerket.dk/?03c62db1-e04e-4f44-a3da-f4a270f0db89
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Mediegrafikeruddannelsen 

Som opfølgning på udviklingsseminaret i maj med beskrivelse af et nyt 4. hovedforløb er der arbejdet vi-

dere med modellen for hovedforløbet. Seminarets forløb var en spændende og lærerig proces, men også 

med en erkendelse af det, der mangler for at være i mål. Udover arbejdet med at beskrive det sammen-

hængende forløb og svendeprøven er der behov for at revurdere hovedforløbets fag.  

 

Det fortsatte arbejde tager udgangspunkt i den forløbsplan, der var udsendt med mødematerialet. På næ-

ste udvalgsmøde vil der være en grundig gennemgang og drøftelse af udkast og forslag til den nye model. 

 

Hans Thomsen fortalte om Roskilde Tekniske Skoles eux afdeling med faciliteter, der gør det lettere at gen-

nemføre eux forløb for skolen. Han mener, at udvalget skal se på eux som mulighed. 

 

Skolekontaktudvalgsmøde  

På skolekontaktudvalgsmødet den 2. maj var dimensionering på mediegrafikeruddannelsen og håndterin-

gen af udfordringen et centralt emne udover den gensidige orientering. Sekretariatet fremlagde forslag til 

model for samarbejdet om DM i Skills samt et årshjul, der beskriver opgaver og ansvarsfordeling for arbej-

det med DM. Der var tilslutning til modellen og princippet om at løfte i fællesskab med den nærliggende 

skole som primær samarbejdspartner for sekretariatet. Der var blandt andet forslag om bedre synliggørelse 

af aktiviteter for publikum og løbende up date på de sociale medier. Herningsholm Erhvervsskole vil gerne 

deltage som primær samarbejdspartner sammen med Aarhus Tech i 2018.  

 

Skolerne har godkendt budgettet for DM i 2018. 

 

AUB-ansøgninger 

Alle ansøgninger om midler til praktikpladsaktiviteter på uddannelserne, 6 ansøgninger i alt, har fået afslag 

med manglende midler som primær begrundelse.  

 

Erhvervsuddannelse for voksne 

Der er aftalt nye og bedre regler for erhvervsuddannelse for voksne (euv), så blandt andet den obligatoriske 

afkortning af skoleundervisningen og af praktikuddannelsen ophæves.  

 

Grundforløbsprøve n for mediegrafiker 

Grundforløbsprøven for mediegrafikeruddannelsen er modtaget til orientering. Prøven er beskrevet ud fra 

den fælles skabelon og vidner om et fagligt velfunderet arbejde.  

  

Pkt. 3. Teknologisk Instituts rapport Mediegrafikerne i Danmark 

Teknologisk Institut har afsluttet sin analyse af mediegrafikernes beskæftigelsesbillede efter afsluttet ud-

dannelse i perioden 2008-2015 og har på baggrund af analysen udarbejdet rapporten Mediegrafikerne i 

Danmark. Det har været en spændende proces og erfaringerne med Teknologisk Institut har været gode. 

De har været lydhøre og gode til at besvare vores spørgsmål. 
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Grundlæggende er der tale om et betydningsfuldt billede af uddannelsen, og hvad uddannelsen fører til. 

Rapporten belyser beskæftigelse og dimittendledighed som vigtige parametre i forhold til dimensionerings-

problematikken og som et generelt billede på, hvor konjunkturfølsom uddannelsen er.  

 

Rapporten blev kommenteret og forklaret for udvalget, da ikke alle udvalgsmedlemmer havde haft mulig-

hed for at nærlæse rapporten før mødet. Der mangler enkelte korrekturrettelser i rapporten, når de er 

modtaget, vil den blive sendt til skolerne og lagt på udvalgets hjemmeside. 

 

Pkt. 4. Tilgangen til uddannelserne og skolepraktik med supplerende materiale 

Tilgangstal for uddannelser og skolepraktik opgjort pr. 31. maj 2017 blev taget til efterretning. Der er tilba-

gegang på begge uddannelser og fortsat et stort antal igangværende SKP-elever, om end tallet er faldende.   

 

Pkt. 5. Sagslister for godkendelser og ophævelser  

Sagslister for april – maj 2017 blev taget til efterretning.  

 

Pkt. 6. Referater fra de lokale uddannelsesudvalg 

Referater af møder i de lokale uddannelsesudvalg blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 7. Efteruddannelse 

De 14 efteruddannelsesmål, som HAKL M&K havde indstillet til ikke at bortfalde efter 3 års reglen, bortfal-

der alligevel, da ministeriet ikke har imødekommet indstillingen. I HAKL afventer man 3-parts forhandlin-

gerne om VEU og med den lave aktivitet på vores område, henstiller HAKL til at lade nye ansøgninger om 

udviklingsmidler ligge. Efteruddannelsesaktiviteten er stærkt faldende og uden udsigt til, at der sker noget 

nyt inden for den nærmeste fremtid. 

 

Olaf Christensen sagde, at der er et problem med AMU-reglerne for finansiering ved deltagelse i efterud-

dannelse i Aalborg på det tekniske område, fordi godtgørelsen ikke rækker til kost og logi, og der samtidig 

er begrænsninger i godtgørelsen for transport.  

 

Pkt. 8. Eventuelt 

Intet.  

 

Pkt. 9. Præsentation af kampagnesite ved CompanYoung 

Daniel Birkholm fra CompanYoung præsenterede udvalgets digitale tiltræknings- og hvervekampagne med 

gennemgang af det nye kampagnesite. CompanYoung har i samarbejde med styregruppen udarbejdet et 

kampagneunivers, som skal være effektfuldt og retvisende for uddannelserne. De sociale medier, herunder 

Facebook og andre mediekanaler kommer til at spille en central rolle i kampagnen. Der er for øjeblikket ef-

terbearbejdning af optagelser med fotos fra arbejdssituationer og videointerviews med elever. 

 

Udvalget tog præsentationen til efterretning og udtrykte tilfredshed med kampagnen, som den ser ud nu. 

Udvalget ser frem til startskuddet for kampagnen i august.  

 

Den 28. juni 2017  


