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Kbh. den 26. august 2020 
 

Referat fra 

Møde i Grafisk UddannelsesUdvalg (nr. 82) 

Torsdag den 3. september kl. 10.00 hos Industriens 

Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. lilla mødelokale  

 
Deltagere: 

• Anders Mosumgaard, Grakom, formand 
• Tina Holm Møller, HK Privat, næstformand 
• Maj-Britt Milsted, HK Privat 
• Niels W Petersen, HK Privat 
• Thomas Rønnow, Danske Mediers Arbejdsgiverforening 
• Jørgen Bo Nielsen, IU 

 
 

Afbud fra: 

• Marianne Kragh, Dansk Erhverv 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra udvalgets seneste møde  

Udvalgets seneste møde (nr. 81) blev afholdt virtuelt som teamsmøde. 
Bilag  2-1 Referat fra møde 81 – Findes også her 
https://grafiske-uddannelser.dk/om-os/referater-af-udvalgsmoeder/ 
 

Godkendt uden bemærkninger 

 

3. Meddelelser 

Udvalgets formandskab 
• Orientering fra skolekontaktudvalgsmødet afholdt den 28. august 
• Skills 2021 arrangementet 

 

Udvalgets medlemmer 
Sekretariatet 

Der blev orienteret fra skolekontaktudvalgsmødet med følgende: 
• Grundforløbsprøver – UVM har rettet henvendelse til skolerne for sikre, 

at prøven overholder alle formalia. Skolerne koordinerer revision af 
prøven hvorefter GUU orienteres 

• Interaktionsdesign – Karsten Vestergaard og sekretariatet har 
udarbejdet oplæg til workshop som skal introducere til begrebet samt 
skabe ”fælles sprog”. Workshop afholdes i forbindelse med årsmødet på 
MG den 11. – 12. nov. 

• Corona - Skolerne har været udfordret under coronanedlukningen fsva 
afholdelse af svendeprøver og i det hele tage at gennemføre 
undervisning, og der må forventes henvendelser vedr. dispensation fra 

regler om placering af svendeprøver. 
• Valgfri specialefag – Temaet er oppe på alle 

skolekontakudvalgsmøderne, og der er fortsat ikke en løsning på 
hvordan vi sikrer at eleverne får taget alle deres valgfri specialefag 

inden svendeprøven. Den hjemmeside som bruges til tilmelding fungerer 

https://grafiske-uddannelser.dk/om-os/referater-af-udvalgsmoeder/
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ikke. Der er ønske om at afklare på hvilke skoler eleverne tager de 
valgfri specialefag. Sekretariatet undersøger mulighederne.  

• Skills 2021 – Skills Dk har udarbejdet forslag til forskellige scenarier der 
kan tage højde for coronasituationen. Disse blev drøftet på 
bestyrelsesmøde 1. september. Der udmeldes snarest en endelig 
beslutning om gennemførelse af skills under rammer der tager højde for 
coronatilpasning eller eventuel aflysning. 
 
Det blev besluttet, at der skal være link på hjemmesiden til den af HAKL 

udarbejdede analyse. 

4. Uddannelserne 

Udviklingsredegørelser 
Der ændres i setuppet omkring udviklingsredegørelser. Fremover skal der 
blot indsendes udviklingsredegørelse hvert 3. år, dog således, at hvis 
udvalget ønsker ændringer i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger 
skal der fremsendes udviklingsredegørelse. GUU ændrede i begge vore 

bekendtgørelser v seneste runde, og vi skal overveje behovet for evt. 
revisioner.  
Formandskabet indstiller at der udarbejdes udviklingsredegørelse for MG 
hvori der i ikke alt for bindende vendinger anføres behov for at justere i 
bekendtgørelse og uddannelsesordning med henblik på at integrere 
interaktionsdesign. 

Der er frist for fremsendelse af uddannelsesordninger 15. okt. 
 
Det blev besluttet at der fremsendes udviklingsredegørelse  for både MG 
og GT som beskrevet i mødeoplægget, og at disse understøttes af 

konklusioner fra HAKL-rapport om kompetencebehov på det grafiske 
område. 
 

I sammenhæng med drøftelse af nøgletal til udviklingsredegørelser, blev 
det kort drøftet om der skal indstilles grafiske uddannelser som 
fordelsuddannelser. Der var fuld enighed om at der ikke er behov for 
dette. 
 
 

5. Økonomi –perioderegnskab pr.pr. juli 2020 

 
Perioderegnskab jan. – juli 2020 
Perioderegnskabet (bilag 5-2) er noget påvirket af nedlukningen, således 

er omkostninger til censorer (MG) og møder/rejser samt godkendelser 
noget lavere end forventet.  
 

Ingen bemærkninger 
 

6. Statistiske oplysninger – Tilgangstal 

Bilag 6-1 er opgørelse vedr. indgåede aftaler, igangværende aftaler samt 
antal SKP-aftaler. Perioden 2016 til juni 2020.  
Bilag 6-2 er opgørelse opgjort på 1. og 2. kvt.. 2018 til 2020 
 

Der er indgået betydeligt færre praktikaftaler i kvt. 1 og 2 på MG 
sammenholdt med tidligere år. Endvidere at der på enkelte skoler er 
indgået meget få aftaler. I forlængelse heraf blev det besluttet at 
undersøge, om der kan trækkes data på om elever flytter skole under 
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uddannelsen. Endvidere var der ønske om at trække oversigter over 
eksamenskarakterer opdelt på skoler. Sekretariatet undersøger. 

Udvalget bemærkede at der fortsat er for mange elever i skolepraktik på 
nogle skoler, og at der bør være større fokus på temaet.  
 
 

 

7. Praktikpladsgodkendelser 

Bilag 7-1 er oversigt over godkendte praktikvirksomheder MG perioden 

siden seneste møde. 
Bilag 7-2 er oversigt over godkendte praktikvirksomheder GT perioden 

siden seneste møde. 
 
Ingen bemærkninger 
 

8. Ophævelser af uddannelsesaftaler 

Bilag 8-1 og 8-2 er oversigter over ophævede udd.aftaler MG og GT 
siden seneste møde 
 
Der kan ikke spores en stigning i antal af ophævede aftaler, der er dog 
enighed om, at der først kan vurderes på dette efter 3. kvt. 
 

9. Referater fra møder i lokale uddannelsesudvalg 

Der er ikke modtaget referater fra LUU-møder siden senesete 
udvalgsmøde. 
 
Ingen bemærkninger 

10. Efteruddannelse 

Fast dagsordenspkt. 

 

Niels W Petersen orienterede om forskellige initiativer til igangsættelse af 

efteruddannelsesaktiviteter 

11. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

12. Mødeplan 2020  

Møder fastlægges i henhold til nedenstående aktiviteter: 

Aktiviteter på årsplan: 
• Skills    Januar 
• Udvalgsmøde 12. marts – Grakom, Odense 
• Skolekontaktudvalgsmøde  Marts 
• Dimensionering af uddannelser April/maj 
• Udvalgsmøde 10. juni – HK, København 
• Budgetlægning  Juni 

• Årsmøde GT   August 
• Skolekontaktudvalgsmøde  August 
• Udvalgsmøde og medaljearrangement 3. september – Den 

Gamle By, Århus 
• Censorseminar(evt.)  September 
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• Medaljearrangement  September 
• Udviklingsredegørelse  Oktober 

• Revision af bekendtgørelser  Oktober 
• Udvalgsmøde 18. november – Ikke fastlagt 
• Revision af uddannelsesordninger December 
• Årsmøde MG   December 


